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KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING
UTTALELSE KFE - 420
10.6.13
Saken omhandler: Knirk i gulv og feil ved downlights.Avhendingsloven gg 3-7,3-8 og3-g,Z.pkt.
Rekkehusleilighet oppført i 1985, ble i mai 201 I solgt "som den er" for kr. 3 300 000,-.
Overtakelsen fant sted 30.A6.2011. I juli 2011 reklamerte kjøper v/Help Forsikring AS til Protector
Forsikring ASA ('selskapet"). Det ble reklamert over plagsom knirk i gulv i boligens 2.etasje.
Help Forsikring AS rekvirerte takstmann til å besiktige boligen, og det ble konkludert med at
knirkingen i gulv skyldtes at gulvet ikke var tilfredsstillende festet til underlaget. Det ble deretter
reklamert over forskriftsfeil ved downlights. Takstmann og elektriker hadde avdekket at boligens
downlights manglef innfellingsbokser, hvilket utgforde brannfare og måffe utbedres.
Help Forsikring AS anførte på vegne av kjøper at knirk i gulv og feil ved downlights var forhold
som selger kjente eller måtte \ienne til. Skadeforholdene utgiorde derfor mangel etter avhl. 3-7.
$
Videre var boligen i vesentlig dårligere stand enn bvakjøper kunne forvente etter avhl. g 3-9,
2.pkt. Selskapet avslo kjøpers reklamasjon med den henvisning at skadeforhcldet verken
kvantitativt eller kvalitatiw opp$dte vesentlighetskriteriet i $ 3-9, Z.pkt. Det var heller ikke
holdepunkter for å anføre opplysningssvikt fra selgers side etter avhl. $ 3-7. Etter flere avslag fra
selskapet, klaget Help Forsikring AS saken inn til KKFE. Sekretariatet kom etter en
helhetsvurdering frem til at knirk i gulv og feil vcd downlights verken utgiorde mangel etter avhl.
$$ 3-7, 3-8 eller 3-9,2.pkt. Help Forsikring AS er uenig med sekretariatets mangelswrdering, og
har bedt om å få saken overprøvd av KFE.

ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Kr.
til taksering).

153 949,- inkl. mva (utbedringskostnader inkl. utgifter

Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:
Nemnda er i det vesentlige og resultat enig i KKFE sin wrdering av saken den3t.4.2Aß.
Uttalelsen er inntatt som bilag 2ó til sekretariatets redegiørelse. Det vises derfor i hovedsak

til

denne.

Nemnda vil likevel knytte noen ytterligere bemerkninger

til

saken:

For det første bemerkes atnfu ikke annet er opplyst eller tydelig fremgår på
salgstidspunktet, må kjøpers forventning være atbygningsdelene på eiendommen er fra
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byggeåret. At gulvet i denne saken senere viser seg âvære av nyere dato, endrer ikke på de
forventningene kjøper måtte ha da han inngikk avtalen rned selger
For det annet bemerkes at nemnda ikke er enig med KKFE i at utskiftin g av et 26 âr
gammeit furugulv nødvendigvis vil medføre en vesentlig økning av standarden, slik det
følger av KKFEs vurdering. Det vises i denne sammenheng også til takstrapporfen av
5.4.2012 {Bilag 18 til redegførelsen), hvor takstmannen presiserer at skifte av gulvet ikke
vil representeie noen standardheving.
For det kedje bemerker nemnda vedrørende anførselen om at knírken i gulvet utgiør en
mangel i medhold av avhendingsloven $ 3-7, at selger selv Çøpte boligen nokså nylig. At
sclger selv ikke har reklamert overfor sin hjemmelsmarur, indikerer da at ikke selger
onnlevrle l¿nirl¿en sôft ef nrnhlern

Konklusjon:
Klager gis ikke medhold.
Avgjørelsen er enstemmig.
Ved behandlingen deltok Vold, Leisner , Anderssen. Sekretaer: Brodtkorb
Sekretariatets redegiørelse i KKFE sak nr. 11874-A02-1225
Rekkehusleilighet bie i mai 2u11 solgt "som den er" for lir. 3 30f) 000,-

jf. kjøpekontrakten (bilag l).

I forbindelse med salget bie det utarbeidet salgsoppgave (bilag 2) hvor kjøper blant annet ble opplyst:
"... Byggeår:
1985.,.

.-. Innhold:
Letg: ... sîue/spísestue med downlíghts...

... Standørd:
Auraktivt rekkehus med gjennomgående god standard og praktisk planløsning.
TAK: malt og molt panel. Downlights i stue, kjøkl<en og bad,..
... GULV: Parlæn i stue, kjøkken, soverom og gang i l.etasje. Tregulv på soyerom og gang i
2.etasje... ".
selgers egenerklæringsskjema (bilag 3) opplyste selger at de kjøpte boligen
bodd i boligen i 3 år. Videre opplyste selger i egenerklæringen blant annet:
tr

i 2008, og at de hadde
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"Pkt. 9. Sienner du til om det er/har vært mangler/ulþrt arbeider/kontroll ved el-anlegget og andre
installasjoner, feks oljetank, sentrafur, ventilasjon? Svar: Ja. KommenÍarer: byttet autamatsikrínger

þr

vi kjøpte hu,ret.

Pkt.

9.1

. Hvís

er arbeídet uy'brt øv ufaglærte7 Hvis srbeidet er utfurt
: Ørruulf Wíik Ins talløsj on.

ia,

firmarcavn. Svar

av

fuglærte

-

oppgi

Det ble videre utarbeidet verdi- og lånetakst datert 09"05.2011 (bilag 4). Av taksten hitsettes:
" ... Sammenfattet beskrívelse
... Boligen er regisÍrert oppført í 1985. Boligen ble tilbygger i 1999. Eier overtr¡k i 2008. Eier hur i sin
eíertid skiftet ett nytt vindu i 2.etg í 2()09, bygget boden i 2.etg, samtþreîatt overflate-/malerarbeider.
Ellers er utførte oppgraderiruger utþrt av tidligere eier.
... Normøl slitasje og elde må pàregnes.."

... 254 Gulv ag overflale

2.etg:

...

l.etg:

... parkex...

furugulv.

... 255 Himlìng og overfløte
.,. Ðownlìghîs i stuehimlircgen. "

Kjøper overtok boligen og signerte overtakelsesprotokollen uten forbehold den 3A.06.20L1 (bilag 5i.

Vcd e-post darcrt 29 .07 .2û I I rcklamerte kjøper v/Help Forsikring AS til Protector Forsikring ASA
("selskapet") (bÍlag 6), Det ble reklamert over knirk i gulvet på barnerommet. Det ble varslet om at
det ville bli iverksatt undersøkelser for å avdekket skadens årsak og omfang.
Ved e-post datert 13.09.2011 (bilag 7) reklamerte Heip Forsikring AS til selskapet over lekkasje fra
pipe. Forholdet har ikke bliff klaget inn til KKFE, og hitsettes derfr¡r ikke.
Ved brev datert 09.10.2011 (bilag 8) reklamerte Help Forsíkring AS til selskapet over råte på
vaskerom, manglende membran på vaskerom, taklekkasje, samt løse fliser på toalett i 1"etg.
Forholdene har ikke blitt klaget inn til KKFE, og hitsette.s derfor ikke.

HelpForsikringASrekvirerteTakstsenteretBekkesfuafftilåbesiktigeboligen,ogdetbie
utarbeidet befaringsrapport datert 11.t0.2011 {bilag 9). Av rapporten hitsettes;

"... 2 Knirft ì soveromsgulv
Oppbygging:
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Tilstand:
Mye knirk i gulvet. Furugul.vet ga ínnîryklc çv

tg

ikke være tilstrekkeligfesteî

til underlaget.

Utbedring:
For og kunne uthedre dette gulvet måfuraguh'fiernes og det må legges et nytt gulv. Ðette gulvet må
fe s te s fo rsvarl ig t il underlage t...
... 4 Ðownlights p,å kjøkken
Oppbyggíng:
På kjøklrenvçr det mantert en del downlights som belysning.

Tilstand:
Ðisse lamper var pîassert slik at de lett vílle antenne dører til overskap på kjøkken når disse sto
åpen stilling. Pâ be/aríngsdagen ble det registrert brennmerker på en skapdør.

i

Utbedring:
Her har eier selv utført t$bedringsarbeÌder. Lamper erflyttet
ø t{o Íto mts t( v araerrng

Knirk i soveromsgatv i...) kr" I3 0t0,tû

eks. m,-c

I e-post dzteú24.1Ð.20i 1 (bilag 10) hevdet selskapet ztkjøper hadde reklamert for sent over knirk
gulv, jf. avhl. $ 4-19" Reklamasjonsspørsmålst er ikke blift ktageT, inn til KKFE, cg hitsettes derfor
iirke.

i

Ved e-post datert3l.10.2011 (bilag ll) anførte Help Forsikring AS at knirk i gulvet på soverommet
utgjorde en mangel ved boligen etter avhendingsloven $$ 3-7 og3-9,2.pkt.
Selskapet avslo kjøpers reklamasjon i e-post
hítsettes:

datertZl.ll.20l

l

(bilag l2). Av selskapets avslag

jli

"... Avhl. $$ 3-7 og 3-8,
g 3-9, l"pkt
VÌ har nå vært í kontakt med selgernefor en kommentar

tíl denþreliggende reklamasjonen. De
understreker at de ikke hørforetnlt noen arbeider eller oppgraderíngerpå de bygningsdeler som nå
er omtalt íþreliggende reklamasjoner og krav..,
.,. Vår konklusjoru er at selgerne verken kjente eller måtte kjenne til

de

þreliggende þrhold.

På bakgrunn sv det ovennevnte legges lil grunn at det ikke þrelígger mange{ etter avhl. $ 3-1, jf.
$ 3-9, Lpkt.
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Avhl. $ 3-9, 2.pkf.
... Boligen er oppført i 1985, den er altsà ca 26 år gammel Bolígens alder tilsier atfiere sv dens
bygningsdeler er inne i et intervall hvor det kanvære påregnelig med rehabilitering ogvedlilrehold,
enkelte bygningsdeler har også uflevd sín levetíd og må påregnes skiftet...
... Basert på en helhetsvurderíng kan vi ikke se at det i denne sakenþreligger vesentlig avvik, og at

selger kan holdes antvarlíg

þr

dette utfra avhendíngsloven S j-9, 2.pkt... ".

Ved e-post datert 06.02.2012 tttvidet Help Forsikring AS kjøpers reklamasjon (hilag l3). Det ble
reklamert over feil ved boligens elektriske anlegg, blant annet at downlights i taket på baderom, stue
og kjøkken manglet bakser. Isolasjonen til downlightsene innebar videre en brannfare. Det ble varslct
om at det ville bli iverksatt undersøkelser for å avdekke skadens årsak og omfang.

YIT v/Geir Holst utarbeidet tilstandsrapport over boligens elektriske anlegg (udatert) (bílag 14). Av
rapporten hitsettes:
"

...

Yed befaring

-

Kjøkken:

-

Slue:

på det elektrìske anlegget 6.þbruør

ble

þlgende Jèil/mangler oppdaget:

Pkt. I - Downlights i tak er montert uten downlightskas,ser og utîlslrekkelig ventilasjon rundt
lampepanktene. Her er det ísolasjonsplater i etasjeskillene og pga. hrannfare krcv om godlçiente
downlightsbokser"
Pld. 2 - Downlights ved kjøkkenvíndu er nxontert slik at det ksrc oppstå varmesknde/brann når dørene
til kjøklreninnredníng blir stående i åpen posísjon. Her er det hrsv om minimum 50 cm klartng.fra
lampepunkt tîl antennelige deler.

... PkL 5 - Downlíghts i tûk er mofitert uten downlightsbokser og utilstrekkelig ventilasjon rundt
lampepunktene. Her er det isolasjonsplcter i etasjeskillene ogpga brannfare krav om godkjente
downlightsbokser. Det er í tillegg oppdaget monteringsJÞil dafere av lampepunktene liggerþr
nærme tre-dragere...

... - Soverom (I). 2-etg:
Pkt. 10 - Spotskinne er direkteløblet medfeil type kabel
... - Generell:
PkL 13 * Kabler til downlights er monterî med /Þil type kabel som ikke er varmebestandig app
grader.
Pkt. 1 4 * AnleggeÍ bærer preg av al deler av anlegget er utført øv ufagmessig personell. ".
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I e-post dâtert 05.03.2O12 (bilag 15) opplyste Help Forsikring AS til selskaper om ar knirken i gulver
hadde spredd seg utover i gangen. Det var grunn tii å tro at guivet i hele etaijen måtte byttes. Det ble
varslet om ¿t det ville bli iverksatt undersøkelser for å avdekke skadens årsak og ornfang.

YIT

v/Jane Næss utarbeidef pristilbud for opplegg og montering av downlights datert ZZ.ß.ZAIT
(bilag ió). Oppiegg av 19. stk nye downlights ble estimert il å koste kÍ.21 137,50,- inkl. mva.

l{1øper innhentet uda1ært ufialelse fra Thom Lighting AS v/Michael Westby vedrørende boligens
downlights (b,ilag 17i. Det ble utiait at downiightsene i boligen var en del av et sortiment prõriusert
mellom 20A4 og2AQ7, og at disse ikke var godkjent uten installasjon av innfellingsboks.

Help Forsikring AS rekvirerte Takstsenteret Bekkestua Eff
fil å besiktige boligen pânytt, og
det ble utarbeidet befaringsrapport datcrt 05"04.2A12 @ilag 18)" Rapporten omhãndlet knirk i gulv og
feil ved downlights. Av rapporten hitseftes:

"... l. Knîrit i gulv 2,etøsje
Oppbygsing:
Gulv i 2.etasie lagt med.furu gulvbard. Gulvene er sannsynlígvis oljebehandlet og lwitskurte. Gulv
soverom er tidlígere beskrevet í rapport I 1. I 0.201 t .

i

Tìlstand:
Mye icnirk i gulvene. Furugulvet ga inrcîrykk øv og ikke være tilstrekketigfestet til underlaget. Gulv i
soveromer tídligere beskrevet i rapport 11.10.2011. EtterforrÌge befaring lI.l0,20lI hardetvært
stor utvikling på knirk problemeræ.
Denne fuiirken kowmer ikke þa at gplvbord liggerþr tett mct vegger cg lippende.
Ðenne rûpporí vurtÌerer lrcle guívet i 2.eta,sje (aiie gulv i 2.etasje).

Yurdering/utbedring:
Min vurdering legger til grunn at all knirk i gulv 2.etasje skal.fierne.s.
Iror åfå et tilfredsstillende resultat måfølgende utbedringer utfures:

'
-

Eksisterende gulv.fiernes.

Det legges nytt furugulv som feste på en tilfredsstillende måte mecl skruer evt. spiker til bjetkelaget.
Det settes rrye.fotlister.
Etter at gulvet er lagl behandles gulvet tilsvarende somfør urbedringen.

Denne utbedringen
2. Manglende

gir ingen standard hevning.

hokserþr downlights

Oppbygging:

Himling i stue og kjøkken med malt panel. I himlingen er innfelte downlíghts.
Tilstnnd:
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På bakgrunn av utlalelse fra elektríker mangler innþllingsbokserfor downlights.
Det vør også registrert mangler ved det elektríske opplegget.

Yurderíng/ulbedring:
Pâ bøkgrunn av uttalelse fra elek*iker må hímling demonteres, det må settes inn godkjente bokser
downliglats.

þr

Min vurdering legger til grurcn ar hímlîng må üves og at det mâ settes opp ny himling med panel som
males.

Det elektriske arbeídet er íkke vurdert í denne rappart.
Økonomisk vurderìng
... samlet

sum

kr. 122 250,00,- inkl. mva...".

KjøperinnhentetpristiIbudfruffirÚskiftningavtakpanelogdownlightsdatert
46.04.2012 (bitag 19). Utbedringsarbeidene ble estimert

til kr" ó9 0û0,- inkl. mva.

Help Forsikring AS oversendte befaringsrapporten (bilag l8) og pristilbudet (bilag 19) i e-post til
selskapet datert fi.A4.20I2 (bilag20). Pâ vegne av k1øper ble reklamasjonen oppretthold. Av eposfen hitsettes:

"... Vedlagtþlger beþringsrapporîfrs

talætmannfu
S.april 2012, der det
fremgør at det er mye lrnirk i gulvene, som skytdes at gulvet ikke er îilstrekkeligfestet til underlaget.
har det blitt så mye knirk i gulveî at det vil skape problerner i daglíg brulc av
WlSe Cl
boligen. UtbedringskosTnødene er iþlge ækT
122 250 ínkludert mva. Yedlagt
oversendes også pristílbudfr"ffiå
utskifinircg av takpanel og spotter på kr69 000,-.

Det anføres at
henhold

det þreligger en mangel etter avhendingsloven S$ 3-7 og 3-9. Det
til utbedríngskostnadene, jfr. øvhendingsloven f 4- I 2 ... "

kreves prísavslag

i

"

Selskapat avslo kjøpers reklamasjon i brey datert04.A6.2Aft

(bilag2l).

I avslaget bemerket selskapet

blant annet:

"... Ad. knírlc í parkett:
... Etter vårt skiønn er det ikke holdepunkter i denþreliggende dokumenîasjonþr å ants st se[ger
har gitt mangelfulle eller uriktíge opplysninger rsm eiendommen eller det anførteþrhold.
All den tid lcnirken nå har utartet seg síden overtakelse den 3A.06.12, noe som ogsåfremgår øv
innsendte skaderapport ifra Takstsercteret kanvi ikke se et detîe er etþrhold sorn selger kjente eller
måtte kienne til, if avhl. S 3-7. f¡l oríentering opplyser selger videre om at gulvet var der når de flyttet
inn i 2008 og har ikke utbedret eller skíftet noe av gulvet i sín eiertid...
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... Spørsmålet er da omþrholdene er ãv en sl¡k srt og omfcng at eiendommen er i vesenîlig dårligere
stand (...) jf, avhendíngsloven $ i-9, 2.pkt...
... Bolígen er oppført i I9B5 og er dermed 26 år gammel...
... Det er ilcke opplyst om alder på gulvet eller gítt anmerkninger på gulvets tilstûnd. Det skal vídere
ogsåþretas fradragþa utltedríngskostnsdene her, ved at deres kÍienter således /är et nytt gulv mot
deresþrventnínger om et gulv ov ukient alder.
SomJblge sv dette uîg¡Ør ikke utbedringskostnadene 5-6 %v kjøpesummen, slikrettspralcsis krever."
.. Ad. sootter:
Yí kan iklæ se å ha mattatt

dokumentasjanþr deres krs, ut(Ìver tilbudet ífra
{rombnn*o,

hon

^,

tilh¡u'Jot ^t ,l-t "L^l ø^btôeÒr

brannhemmede hokçerDet er tkke opplyst referansenivâ eller omþnget w det reklanterteforhaldet, I telefonsamtøle i dag
med underîegnede ø tilbudet,Joppíyste vedkommende at íMn iklce ìtar befartþrholdet og Çt
,ilbudet er gítt på bakgnrnn sv e-post i fra deres þrsil*ingstaker. Selskapet kan ikke se å ha mottatt
e-post som det víses tíl i tilbudet. Vi anser på bakgrunn &v ovennevnre atþrholdet îkke er tÌlstrekkelig
nnnlttet

{nn on onrlol;o

m¡aìatøl
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Ðet vísesfor øvrig lil at selger ikke er kjent medforholdet elÍer s¡ han har þretatt
utskiftninger/endrínger i sîne eiertid- El-ønlegget er videre íkke vurdert av selgers takstmann. "
Help Forsikring AS opprettholdte kjøpers reklamasjon i brev datert 15.0f .2013 {bilag 22}. Det ble
{astholtit at knirk i gulv og feil ved <iownlights utgjorde mangel etter avhl. ${i 3-7 og3-9,2.pkt. Av
kjøpers brev hitsettes:

"... Delfremgår av befaringsrapporten ov 5.april 2012 utarbeidet cy tømrermester og takstmann
det er svært mye knirk i gulvene i 2.etasje í boligen og at deae sþldes at
parketten ikke er festet tílstrekkelig til underlaget. I þlge ü
er det så wrye støy fra gulvene at
det skaper problemer i den daglige brulcen oy rommene (...) For å utbedre þrholdet, må elçsisterende
gulvfiernes, det må legges nytt furugulv som erfestet på tilfredsstillende måte, det må settes på
þtlíster ag gulvet må deretter overflatebehcndles.
Da våre klienter oppdaget og reklamerle over knirk i gulvet kort tid etter overtakelsen, har det
formodningen mot seg at selgerne ikke kjenle lil problemet med knirk í gulvet pð soverommet. Det
anføres således at selger har gitt mangelfullø opplysninger om knirken i gulvet på soverommet,.jfr.
avhendíngsloven S 3-7. utbedringskostnadene iþrbindelse med legging øv nytÍ gulver pô 46 625. I
tìllegg kommer kostnader lcnyuet til rigg og drift. Potensielle kjøpere vílle ha lagt inn et langt \øvere
bud på eiendommen dersom de var klar over at det kort lid elter overtakelsen må giøres beþdelige
arbeider med å legge nytt gulv på grunn av at gulvet knirker. Innvirlcningskriteriet er således oppfyh,
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Under enhver omsfendíghet innebærer knirk i gulvet bttde pà soverommeî og i gangen i 2.etasje at
eiendommen er i vesentlig dârligere stand enn vdre klÌenter hadde grunn til åþrvente, j{r.
øvhendingsloven $ 3-9, 2.punktum.

Detfremgår av lilstandsrapporten utarheídet w sewicemontør Geir Holst som har vært på beþring
på eiendommel, at downlights í taket på kjøkkenet, stua ûg badet er mantert uten downliglttsbokser.
Det er isolasjonsplater i etasjeskíllene, og da det mangler godkÌente isolasjonsbokser er det
brannfare. Yedlagt oversendes e-post.fra fulichoel ltlestby i Thorn Lightníng AS, der detfremgår øt
downlíghtsene erJi"a sortimentetfra 2004-2007 og at de íkke er godkjent uten ínn/ëllingsboks.
Downlíghtsene er således montert både í strid rnedforskrift og i strid med monteringsarwísning. For å
utbedreþrholdet må himlíngen demonieres og det må settes ínn godkjente bokserþr downlight. I
henhold til pristílbud innhentet hos YIT er kostnaden kr-ryttet til det elektríske arbeídetfor l9
downlights kr 21 137 ag i henhold til befaríngsrapport av 5.april *tarbeidet qv talxtrnann ffil
kostnaden krcyuet tìl det bygníngsmessige arbeidet tçr 52 250. I tittegg kommnr utgifter
Effier
1íl rigg og drift.
Da downlíghtsene er rnonterl wten brannhemmende bokser forelígger det et þrskrifisbrudd, jfr"
avhendingsloven f 3-2, 2.ledd. Forltoldet må utlsedres þr å oppfylle þrskriftens krcv til
bronnsikkerhet. DeÍ mà gjøres belydelige uthedringsarbeíderþr å utbedre.forholdet. Seu i
sammenheng med at boligen har et betydelíg problem med lcnírk i gulveî i 2,eîas.ie, er eíendommen
vesentlîg dårligere stand enn våre klienter hsdde grunn til å regne med, jfr. avhendíngsloven.

i

Krav om prisavslag:
Ðet kreves prísavslag lik uthedringskostnadene ínklusive utgifer til talcsering, totalt lcroner
153 949...',.
Selskapet avslo på nyttl<jøpers krav i e-post datert 13.02.2OI3 (bitag 23). Selskapet fastholdte sin
tidligere vurdering, og bemerket blant annet:
" ... f/í har foretalî erc ny gjennorngang úv saken, men kan ikke finne at det
fremknmmer opplysninger
som gír grunnlagfor å vurdere salren annerledes.

Selgerfcstholder sin tidligereþrkløring om at de íkke er kjenl med lntirk i parkett. Ðet víses til vår
tidlígere oversendte avgjørelse samt at selgerþr øvrig ville hatt sin reklamasjonsrett i behold overþr
tidligere salgsledd. Yi kan på denne bakgrunn iklce se at detþrelígger ansvar etter whl $ 3-7.
Vedrørende dowrclightsene har selger ircgen kunnskap om disse, øil den tíd disse har hlitt
selgers eíertid og de heller ikke har hatt noen problemer med dem.
l/ed vurderingen av omþrholdene ulgiør et vesentlig
vàr avgjørelse øv 04.06.2A12...
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... For øvrig vises ciet til at det íkke er dokumentert i;oslnader iþrbindelse med rigg og drift som det
víses til í deres brev av I 5.01 . I 3, sarnt at kostnader for talcsering er dekket gjennorn þøpers þrsitrring
hos dere".
Help Forsikring AS klaget saken inn til Klagekontoret for Eierskifteforsikring {KKFE) ved brev datert
17.04.2413 ftilag 24'¡.Detble anført at knirk i gulv og feil ved downlights utgiorde mangel ved
boligen etter avhl. $$ 3-7 og3-9,Z.pkt. Av kjøpers klage hirsetres:
" ... Mislígholdt opplysníngplikt
Det er klart at lmirk i gulvet er en "omsîende" ds det utgjør et negatívt.forhold ved eíendommen.

l/ídere presiserer lalçslmann

lffit

problewene er stoîe. Knirken loger sà mye støy at det

nrnhlemer i rlen ¿lnolioe hruhem mt hnlíoon
.skøner
-'---r
--
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eï noe kjøper hadde "grunn til å rekne med å!ä".
$iøper oppdageîlhrholdet kort tíd ei¡er overtakeíse. ÐeÍ har cíermedformodning moî seg at selger
ikke var kient med problemet all den tíd selger selv har bodd i boligenþr salg. Selger må dedor ha
hatt kunnskap om mcngelen...

... {Jthedringen vil iøste kr 45 625 i tiîlegg tíl kostnarier tíl rigg og drift.
Setl hen tíl de høye utbedringskostnadene ogmangelens ûrt er det klart al mangelen hcrvirket ínnpå
avtalens innhold. Innvirlmíngskriteriet må således være oppþ\t...

..- llneler enhver onasÍeneÌighel innebærer hv*'ken i guiveî og det mangelfulle elektríske anlegget
samlel al eiendornmen er i veserctlíg dårÍigere srr¿nd enn kjøper hadde grunft tíl åJ'orvenTe jf ç 3-9,
2.pkt.

Elekrriker oppdaget b{arct annet at downlightsene manglet godkjente ísola,rjonshokser hvi{lcet
medþrer brannfare. I e-postJia Míchael Westlry i Thorn Lighting Asfremgår det at downlightsene
ikke er godkient uten innfe{lingshokser" Installasjonen er i strid medþrsl*ift og monteringsanvisning
Utbedring cv mangelen víl være omfattende. Hímlíng må demonteres før downlights med
innfellingsbokcer installeres. I henhold til prístílhud innhentet hos YIT vil det elektrískz arbeidet koste
kr 21 137. De bygningsmessíge arbeidene víl utgjøre kr 52 250 i tillegg til utgifter til rigg og drífi.
Kostnadene tíl utbedring av knirk i gulv og det elektriske anlegget vil samlet setÍ utgiøre kr I I9 012.
dette er er beQdelig beløp, som må anses sam upåregneligþr kiøper.

llídere tilsier rnanglene kvalítatíve omfang at avviket er vesentlig. Da downíightsene er montert uten
brannhemmede bokserforeliggerdet erforskríftsbrudd, jf, avhl. þ i-2, 2"ledd. Manglende
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isolasionsbokser medþrer en brannføre, og uthedring er dedor strengt nødverudig. Knirkingen i
gulvet medþrer sîore problemer i den daglige bruken. Samlet sett er dermed boligen i vesentlíg
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å.þrvente.

Krav om prisavslag
Det kreves prísavslag lik utbedringskostnodene inklusìve utgifter tíl takseríng, totalt

lv

153

949... ".

Selskapet oversendte sakens dokumenter til KKFE ved e-post daþrt23.04.2013 (bilalg2S). Selskapet
hadde følgende merknader til kjøpers klage:

"...

Hvø gielder selskøpei,r retîslige

anþrsler vises til vår antgjørelse av A4.06.2012.

Det bestrides således at detforeligger onsvar" etter avhendingslovens regler.
Hva gielder el-anlegg og klagers ønþrsel tíl rmhL $

j-2, I.tedd

vise,c til at dette foller inn under
vesentlíghetsvarderíngen etter çvhL. f 3-9, 2.pkt, jf LB-20A2-4 I 24, samt at feilen må være vesentlig
før den vil utgiøre en mangel etter avhendingsloven $ 3-9, 2.pkt. Dette þlger også av RG-20{}4-72,
samt Høyesteretts avgiørelse i fu. 2A05 s. 1281.

For det tilfellet ût KKFE kommer îil at det.þreligger mange! etter øvhenåíngsloyens regler bes det
om at det tøs stilling ttl prisavslagets støwelse og eventuelle fradrag jf. avht $ 4-!2, herunder om det
skal utbetales erstatningþr takstutgífter, jÍ: I 4-5. Det vises îi! at takstutgifter er dekketþr klager
gj ennom s in þrs ikríngsdelcning hos Help. ".
Sekretariatet til Klagenernnda for Eierskifteforsikring avsa avg¡ørelse i saken datert30.A4"2013
(bilag 26). Sekretariatet kom efter en helhetsvurdering frem til at knirk i gulv og feil ved downlights
verken ufgjorde mangel etter avhl. $$ 3-7, 3-8 eller 3-9,2.pkt. Sekretariatets vurdering hitsettes i sin
helhet:

"... Slik Sekretaríateî folker sakens dokumenter, er detJbr KKFE innklaget toþrhold, knirk
gulv og downlíghts. For oversíktens sþld behandles disse þr seg.

i

Knirk i gulv
Avhendingsloven $ 3-7

Detþrste spørsmãleÍ er om det er gí\t mangelfulle opplysninger omforholdet, jfr. avhendingsloven
s 3-7.
Etter bestemmelsen í avhendîngsloven S 3-7 vil eiendomrnen hq en mangel dersom selger har holdt
tílbake opplysninger omþrhald ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til og som
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kiøper htnne regne med åJå opplysftinger om, forutsatt at ffia.n kan gå

på avtalen

Kjøper hevdet at lyden var godt hørbar.

Tfiuttalte

utþa at elette har innvirket

i sine rqpporter at lyden var betydetig.

Kiøper anførte at selger kjenle eller måtte kjenne til tycten. Selger opplyste øt de ikke hadde
kj e nns kap t íl fo rho I de t.

Selcretøriatet bemerker at lltd í utgongspanktet oppfattes irulivíduelt * hva saru çnses å være
ubehasel4 lydfor den ene, trenger ikke â være detJbr den andre. Videre.fremgår det av rapporten

lyden ble merkbartverre mellomførste og andre gangs trforî"s, etþrltold som
Wat
indikerer at lmirkíngen har økt í ontfang den senere tíd. Det kan såtedes íkke utilukÌres atþrholdet
íkke var eî problem under selgers eiertid.

lil

Sekretariatet bemerker st det må lto vært påregetíg.þr kjøper at det ,tar nse knirk í et gu!'r scrn
u,ar 26 åt gammelt på svhendelsestidspunket. SIik Sekretariatet vurdererþrhoklet, utgjør
ikfte
knírk i gammelt gulv et <<omsiender som selger må opptyse ont, såfremt knirkingerc vã innenlbr
det rnrmale.

I og med løzírkíngen tíltolc over tid, dog etter at kjøper hadde ove?.tütt risilasert.þr eienduørrnen,
det Sekretaríatets vurdering at delte uansett ikke er noe selger kanvære cnsvarlîgþr.

er

På bakgrunn av dercfremlagte dakumenlasion kan Sekretaría[et ikkÊ se at det er
sannsynliggiort at selger kjente eller burde kjent til knirking i gtlvet í det omþng som nå
Jbreligger.
Sekrelarictet konkluderer således med atþrholdet íkkl utgjør en mangel etter avhendingsloven

ç s-7.
Avhendingsloven S 3-B

Det neste spørsmål er om

det

þreligger

en mangel etter avhendingsloven $ 3-8.

Eîter bestemmelsen i avhendíngsloven $ 3-8 víl eiendommen ha en memgel dersom selger har gitt
uriktige opplysninger am eiendommen, og man kan gå ut fra at det harinnvírket på avraten.
Sekretariatet kan ikke se at det er gílt informasjon om gulvets stanrJ. Sekretariatet konkluderer
mel at der det ikke foreligger informasjon, kan det ruødvercdìgvis ikke fitreligge uriktig
inþrmasjon etter avherudîngs{oven $ 3-8.

DownlÍghts
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3-7

Selger har opplyst at harc ikke hadde lfennskap tíl at det manglet brannsiklçer bolcy rundt disse.
Sekretariatet bemerker at downlíghtsene ble montertþr selgers eiertid, og.fìnner det således
íkkz sannsynliggiort at selger kjente eller burde kjent tilforholdet,jfr. avhendingsloven $ 3-7.
Avhendingsloven $ 3-B

Sekretarìøet kon ikke se at det er gitt inþrmasjon om downlightsene. Sekretaríatet konkluderer
med at der det íkke þreligger inþrmasjon, kalt det nødvendigvis ikke þreligge uriktíg
informasjon etter avhendingsloven $ 3-8.
Helhelsvurderìng
Det neste spørsmål er omforholdene uansett måonses somvesentlíge,Jfr.avhendingsloven $ 3-9,
2.pkt.

Vilkåret som må oppþlles þr å vinne frem etter denne bestemmelsen, er at.þrholdet, etter en
objeløiv helhetsvurdering, må utgiøre et klart ruisþrhold mellom eiendommens tilsfand, og det
en kjøper kunne regne med, jfr. blant andre domfra Agder lagmannsrett, med referante LA2006-064s I t.

Misforholdet måvîdere være <utvilsomb, jfr- lovensþrarbeîder, med referanse Ot.prp. nr. 66
(1990-1991), side 62, jfr. 92. Det avgjørende er hvorvidt eiendornmens tilstandfrøviker
v e s ent I ig

fra

det fo we nte de.

Elter lovens ordþd, sømmenholdt med retlspraksis, er utbedringskostnadens størrelse
sammenholdl med kjøpesummen et viklig moment í vurderíngen. I øvgjørelse fra Høyesterett,
med reþranse Rt. 2010, side lA3, ble det lagt til grunn at utbedringskostnødene måtte ligge í
det øvre siíkt av 3-6 % av kjøpesumþr at det skal kunne þreligge et vesentlig øvvik{ra det en
kjøper kunne re6¡ne med.
Allílçevel er det de ssmlede omstenáigheter rundt ovtaleinngåelsen som skøl vurderes,

jþ.

mindretallets attalelser i avgjørelsefra Borgarting lagmannsrett, med referanse LB-]9990022t I

^

$jøper opplyste at utbedringskostnadene var kr I53 949,-. Sekretariatet bemerker imidlertíd ot
det i dene beløp vør ínntstt kostnaderfor befaring, som ikke utgjør en del av
utbedringskostnadene,jJi'. avhendingsloven $ 4-12. Fra der anførte beløp gjøres det således
fradrag tílsvarende de to vedlagte fakturaer, til sammen kr l0 562, 50,-. Gjenstående er da lcr
i 43 368, 50, som tí[svarer om \ag 4, 3 % av kjøpesum.
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SekretarîaÍet bemerker at utbedringskostnaden derfor i utgangspunktet befinner seg i det
absoíutt nedre sjíkfor hvq som ßnses vesentiig etter evhendingsloven $ 3-g, 2.pkr.
Yidere legger Sekretaristet vekt på at kjøper ikke kunne þrvente annet enn et 26 år gammeh
gulv, i henhold til det avtalte. En toîal utskífting uv- gulvet i 2.etas.je vil således innebære en
vesentlíg økning av standard i henhold til qvtalen, sorn også vil gi seg utslag iform ov øh
leve tid

þr

de

nne

boI

igde \en.

På tross av at downlights iklæ vsr montert ¡ henhold tíiforskr{t, og aî dette jbrhold utgjør en
brannfare, kan Sekrelariatet ikke se at det samlede þrholdet hrysser vesenilíghetsterslcelen.
Sekretariatet kt¡nkluderer således med atþrholdet îkke ervesentlig,

2.pkt.".

jfr.

avhendingsloven $ 3-9,

Help Forsikring AS klaget saken inn til Klagenemnda for Eierskífteforsikring (KFE) ved e-post datert
13.U5.2ti3 (bilag 21). Ãv klagen hitsertes:
"På vegne çv våre klienter fkjøperJ vises deî til avgiørelse fra Klagekontoret
þr Eierskífteþrsík tn7
av 3?.april 2013. Yåre klienter ønsker at Klagenemndøfor Eîerskifteþrsitring behandler saken, da
rl-e er cv rÌ-en oppfotning av at avg¡'ørelsen bl,gger på et u-riktigfsltutm og jèi! ,turdering s't det
lwanîiatíve elementet i avhendìngsloven $ 3-9, Z.punktum, jf vedlagt e-posîfra vår klient fkjøperJ. ".
Vedlagt Helps klage fulgte kjøpers bemerkninger
kjøper:

til KFE datert 06"05.2013 {bilag 28). Her uttalte

Selç'etür'í.lieî sívíver ut guiver er 26 år gurnmelt. Ðettv rnedþrer ihke rikti¿4hul, du tÌelle
gulvet er lagt over parkettgulv i senere tid. Siden dette er et punkî í avslaget som de gjentar sam
avgiørende må denne vurderingen overprøves av Klagenemndaþr Eierskifieþrsikring.
- Utbedringskostnadene måtte lígge i det øvre sjikt av 3-6 % av kjøpesummen. Etter at
befarìngskostuadene er trukketfra kommer Sekretariatetfrem til ct utbedringskostnadene ligger
på 4,3 % av kiøpesumft1en, og kaller dette ø'bsoluît nedre sjikt, men 4,3 er da veldig mys n(Ermere
midtre siíkt øv 3-6, altså [angî unna "absolutl nedre sjikt". Når det i tillegg dreier seg om
vesenilig brannfare, og derþrfare for lîv og helse, mener jeg at dette er vesentlig, og at det
s am I e de þ rh o I de t klør t l*y s s e r ve se nt I íghe t ste rs ke I e n - " .
Selskapet oversendte sine kommentarer
selskapets e-post hitsettes :
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Del er i avgiørelsen lil sekretariatet lagt til grunn at gulvet er 26 år gammelt på øvtaletidspunktet.
Selskapet er enig í denne vurderíngen, dc del ikke er gitt opplysninger om at gulvet skal være nyere.
Rettspraksis har lagt til grunn, at med mindre det er opplyst om noe anne t, må en kjøper regne med aÍ
en bygruingsdel er frø byggeåret, .if. LG-2 A06-7 5 4 3 3.
Ad. Iwcntialíve kravet i qvhl. $ 3-9, 2.pH:
Selskapet fastholder ût det íkke þreligger mangel eîter ovltl. $ 3-9, 2.pkt {...) Vi kt¿n tkke se at det her
dreíer seg om et "ulvil:somt" þrhold.
Videre skal vesentlíghetskravet þrstås lik, uovhengig çv hva slags þrhotd det er tale om.
Selger er videre brsre ansvarligforforsvarlige wtbedringskostnsder, altså samme "fitpe størrelse og
kvalítet" som derc skadede bygningsdel. ,4b utover dette er å anse som et díreløe verdipluss det skal
gj øres fradrag for. Se LB-z AA 5 -7 90 5 9.
At det skalforetas etfradragþr standard/aîderfør vesentlighetsterskelen, fizmgår blant anrrct av
LB-2008- I 439 I 5 og LÍI-20 I I - I 6 t 205.

Hva gielder klagers anþrsler omlving spotter, vîses tîl vår avgjørelse av t4.06.2012 og øvrig
korespandanse.

For det tilfellet at nemnds kommer tíl øt detþreligger mangel etter avhendingslovens regler bes det
om at det tas stílling til p'isavslagets størrelse og eventuelle fradrag, jf avhl S 4- f 2, herunder om det
sksl utbetales erstøtníngþr takstutgífier, jf. avhl. S 4-5. Ðet vises tîl at takstutgifter er dekketþr
klage r gi enrnm s in þrsikri ngs deknìng hos He Ip. ".

***
KFE bes om å ta stilling til hvorvidt knirk i gulv og feil ved downlights utgjør mangel ved boligen
etter avhendingsloven $$ 3-7 ag3-9 annet punktum.
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