
Nå skjer det:

Tryggere boligkjøp med 
boligsalgsrapport fra 
NITO Takst



Fra årsskiftet innføres en ny boligsalgsrapport som 
har til hensikt å styrke boligkundenes beslutnings-
grunnlag og bidra til en tryggere bolighandel 
med færre konflikter. Dette er en viktig reform 
for forbrukere i norsk bolighandel. Da blir en ny 
Boligsalgsrapport standard, i første omgang ved 
omsetning av eneboliger og rekkehus. Innføringen 
bygger på et samarbeid mellom takstbransjen og 
eiendomsmeglingsbransjen.

NITO Takstingeniører har oppgradert seg gjennom 
intensive kurs og DNV sertifisering og er klare til 
å utføre oppdraget om å gjøre norsk bolighandel 
tryggere. 

Tryggere boligkjøp 
med Boligsalgsrapport 
fra NITO Takst



NITO Takst har utviklet en leser app som gjør det enkelt for boligkunden å 
tilegne seg riktig kunnskap om boligen. Med mobil eller nettbrett kan man 
enkelt manøvrere seg gjennom boligens ulike deler og lese om tilstanden 
som er satt på våtrom, stue, kjøkken, tak, drenering etc. – alt lastet ned fra 
boligsalgsrapporten.

NITO Takst med app for leservennlighet og 
forenkling av boligsalgsrapporten
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Boligsalgsrapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer

av NITO takst – NTF, Norges TakseringsForbund

Viktigste nyheter i 
boligsalgsrapporten
• Den er basert på en den nye NS 3600, en

mer detaljert standard som gir mindre
rom for skjønnsvurdering og tvil.

• Det gjøres inngrep i risikokonstruksjoner
for å avdekke konstruksjonsfeil og fukt
etter oppdragsgivers aksept.

• Det stilles større krav til selgers doku-
mentasjon på utførte byggearbeider og
større oppussingsarbeider.

Test selv!
Les QR-koden 

med mobilen din



Med Webtakst blir 
meglerhverdagen enklere
NITO Takst har utviklet datasystemet 
Webtakst som er spesialtilpasset meglerens 
behov. Dette er et webprogram der all kontakt 
mellom takstingeniørene og megler er samlet
på ett sted. 

• Umiddelbar oversikt over historiske rapporter laget i Webtakst
• Tilgang til data fra befaring og rapport i sanntid
• Online booking av takstoppdrag
• Hent tilbud fra flere takstingeniører
• Sikker og enkel kommunikasjon med takstingeniøren
• Nedlasting av dokumenter som er gjort tilgjengelig av takstingeniør

www.webtakst.no
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