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Wenche om boligen sinGode TV-signaler Enkel hyttegledeDet er faktisk lov å stjele varme fra naturen

Få fem tilbake.Få fem tilbake.Investér i én kilowattime.
■ 1kWh blir til 5kWh 1

Ja, det er sant. Den 5-dobler effekten. Du reduserer altså 
energibehovet til varmtvann og varme med 80%. Slik får 
du strømregningen kraftig redusert. Bruk varmepumpe-
kalkulatoren på www.ctc.no og se hvor mye du sparer. 

■ Dobbelt så mye varmt vann 
Ny teknikk nesten fordobler produksjonen av friskt, varmt 
vann. Vannet produseres fortløpende og er derfor garantert 
rent og legionellafritt. 

■ Lettbetjent berøringsskjerm
En enkel berøringsskjerm gjør det utrolig enkelt å stille inn 
varmepumpen. Og like lett å endre innstillingene senere. 

■ Kan også styres via internett eller mobil
Ved hjelp av tilleggsutstyr kan du styre varmepumpen 
via mobilen eller internett. 

CTC EcoHeat 300 er en væske-vann varmepumpe 
som kan hente varme fra jord, fjell og sjø. Den kan 
enkelt suppleres med andre energikilder som sol 
eller biovarme. Enova støtter kjøp av varmepumpe. 
Les mer på ctc.no

Bestill gratis informasjonspakke på  
www.ctc.no/ecoheat300
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”EcoHeat 300 
spiller pa lag 
med naturen”

Sverre M. Fjelstad 
Forfatter og naturfotograf
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Fikse bokhyller

Svart boligmarked i Stockholm
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kroner 49,-

Milliarder 
under bordet

“Per” betalte 275 000 for 
retten til å leie 40 m2.
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Grundigere boligsjekk skal du lete lenge etter
Med Super husforsikring får du en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i 

forsikringen. If Boligsjekk vil avdekke hvilke tiltak som bør iverksettes for at boligen 
skal bli sikret mot mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. 

Dette vil gjøre hjemmet ditt tryggere og gi deg større økonomisk forutsigbarhet.
If Boligsjekk utføres av en uavhengig ekspert som sjekker huset ditt grundig. 

120 punkter alt i alt. Sjekken er kun ment for å hjelpe deg, og prisen på forsikringen 
endres ikke på grunn av boligsjekken. Ikke vilkårene heller.

 

Ønsker du å vite mer, ring 02400 eller sjekk if.no/boligsjekk
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NYE REGLER: Lånekassen 
strammer grepet. Det går 
ut over studenter som 
leier ut egen leilighet.
Foto: Andre Rodriguez / 
Scanstockphoto.
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PITTORESK I TOSCANA: 
Fritidsbolig i sør frister stadig 

flere. I Italia er lite tilrette-
lagt for masseturisme, så du 
må stort sett kjøpe deg inn 

blant vanlige italienere. Foto: 
Rob Bouman / Scanstock-

photo.

ULOVLIG: For å få tak over hodet, måtte “Per” ta ut 275 000 kroner i kontanter 
og overlevere dem til en svartmegler. I Stockholm er det så å si umulig å 

komme inn på leiemarkedet uten å betale svart. Foto: Solfrid Sande.

76
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Gamle sikringsskap kan være brannfeller!
Vi har flere elektriske apparater i hjemmet i dag enn for 20 år siden. Faren for varmegang 
og overbelastning i gamle sikringsskap er stor, og dermed også brannfaren. Du behøver 
ikke å kjøpe nytt sikringsskap - kun bytte innmaten - og fronten for å få et pent skap både 
inni og utenpå. Og - det koster mindre enn du kanskje tror! 

Kontakt en av våre Sikringen installatører for et pristilbud. Ring 0 20 60 eller gå inn på 
www.sikringen.no for å finne din nærmeste installatør.

Som medlem hos våre samarbeidspartnere har du rabatt på elektrisk materiell og tjenester, husk å oppgi ditt medlemskap 

ved bestilling hos installatør.

0 20 60
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Regulering fungerer ikke
Både journalister og politikere tar tidvis til orde for å 
regulere boligmarkedet. Ønsket er å få bukt med de 
skyhøye boligprisene. SV ivrer mest for dette. Partiet 
ønsker å regulere både leiepriser og prisen på nye 
kjøpeleiligheter. I et intervju med NRK sier Audun 
Lysbakken at prisregulering er med på å sikre at flere 
får en inngangsbillett til boligmarkedet. Og i Lands-
styrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013 
– 2017 er målet en rettferdig boligpolitikk gjennom 
å ”øke andelen av utleieboliger utenfor det ordinære 
markedet”. Bygging av ikke-kommersielle utleieboli-
ger er et av partiets viktigste virkemidler for å dempe 
prisveksten i leiemarkedet og gjør det mulig for folk 
flest å spare til egen bolig mens de leier.
 I Norge ble det innført husleieregulering i 1915 
etter utbruddet av første verdenskrig. Det skulle være 
en midlertidig ordning, men den ble først avviklet 
i 2009. I dag er det ikke politisk flertall for gjeninn-
føring. Det er utelukkende markedskreftene som 
bestemmer pris.
 I Sverige er situasjonen en helt annet. Prisen på 
leieboliger bestemmes i forhandlinger mellom leie-
boerbevegelsen, de private gårdeierne og kommu-
nene. Dette prisnivået får igjen normgivende effekt 
for leieprisene på det private markedet, slik at man 
ikke får en situasjon som her hjemme hvor tilbud og 
etterspørsel styrer prisnivået.
 Dette høres besnærende ut. Problemet er bare at 
ordningen ikke fungerer. Så å si alle ungdommer i 

storbyene i Sverige må bli kriminelle for å få inn-
pass i boligmarkedet. Skal du ha tak i en leilighet i 
Stockholm, må du betale store summer under bor-
det. Alternativet er å vente over 10 år i boligkø. Det 
er svært alminnelig å betale både 300- og 400 000 
kroner under bordet for å få tak i en leilighet. Vår 
kilde i Stockholm forteller blant annet om hvordan 
han måtte lyve for banken for å få ut 275 000 kroner 
i kontanter, og om svartmegleren som gikk inn på et 
toalett for å telle pengene som lå i en stor gymbag. 
Faren for at han svindlet ham for alle pengene var til 
stede. (Du kan lese hele saken på side 44.)
 Man regner med at ca. 4 000 leilighetskontrakter 
selges ulovlig i Stockholm hvert år, og at det om-
settes for minst 1,2 milliarder svenske kroner i det 
svarte markedet årlig. Slik vil vi ikke 
ha det i Norge. 
 Kunstig lave husleier gjør 
at det skapes et usunt skille 
mellom det regulerte og 
det uregulerte markedet, 
og svart økonomi blir lett 
resultatet. Kunstig lave leier 
gir heller ikke rom for ved-
likehold. Derfor vil vi ikke 
ha en ny husleieregulering 
i Norge. 

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder

1 • 2013
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Snart 
stortingsvalg  
Vi er allerede godt inne i det nye året, og som jeg skrev i 
kontingentbrevet vil 2013 by på nye og spennende utfor-
dringer. Først vil jeg takke alle dere som ”pliktoppfyllende” 
har betalt medlemskontingenten. Jeg håper at dere er 
flinke til å bruke våre samarbeidspartnere som gir oss gode 
medlemsfordeler! 
 De to største begivenhetene i år blir nok at vi venter å 
passere 200 000 medlemmer i løpet av våren, og deretter 
ser vi med stor spenning frem til høstens stortingsvalg.  
Jeg har en mistanke om at flere av de rødgrønne regjerings-
partiene begynner å bli slitne og ser frem til en avløsning 
nå. Også flertallet av velgerne ønsker seg nye ”koster” i  
regjeringskontorene, om vi skal tro hva alle opinions-
undersøkelsene har vist i mer enn ett år.
 Vi har nylig hatt møte med Ensliges Landsforbund og 
konstatert at vi i hovedsak er enige om hvordan beregning 
av vann- og kloakkavgift, samt nettleie for strøm, burde 
være. Vi mener prinsipielt at mest mulig av betalingen skal 
være basert på faktisk forbruk og ikke ulike former for fast-
ledd og målerleie som kan variere fra null til 1 700 kroner 
per år. Vi vil i fellesskap arbeide for å få til endringer i den 
retning vi mener er mest mulig rettferdig.
 Vi har også avtalt møter med andre beslektede organi-
sasjoner, samt toneangivende politiske partier. Vi ønsker 
å påvirke sistnevnte med våre standpunkter før de vedtar 

sine endelige valgprogrammer.
 Aktuelle saker som vi ønsker å drøfte med stortings-
partier er blant annet: Hvilke krav som bør stilles til 
utleieenheter i egen bolig, Husleietvistutvalgets skjebne 
ved et regjeringsskifte og konsekvenser av økt bolig- og 
eiendomsbeskatning. Andre saker er økonomisk støtte 
til energitiltak i boliger, ny lov om vann og avløp, kon-
sesjonsbehandling av vindkraftverk og de politisk vedtatte 
begrensningene på boligbyggingen, for å nevne de viktigste 
temaene.

Peter Batta har ordet:
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ROS fra BATTA går denne gang til det politiske flertallet i Austevoll kom-
mune med ordfører Helge André Njåstad (Frp) i spissen. Allerede før jul mottok vi en e-post fra 
ordføreren hvor han meddelte at kommunen ville fjerne eiendomsskatten fra nyttår. Vi sendte vår 
gratulasjon og berømmet dem for å overholde valgløfter.
 I årets første utgave av Kommunal Rapport presenteres Frp-ordføreren som årets kommune-
profil i 2012. 32-åringen har vært ordfører i 10 år og lanserer seg nå som ny kommunalminister 
hvis de borgerlige vinner valget. Njåstad har vært med på å snu kommuneøkonomien i Austevoll 
fra minus til pluss. I 2012 fikk han Austevoll ut av Robek-registeret (over kommuner som må ha 
departementets tillatelse til å oppta lån, bl.a.). Slikt skaper ny optimisme og gir godt omdømme, 
skriver Kommunal Rapport i sin lederartikkel. Når kommunen i tillegg avvikler eiendomsskatten er 
det imponerende!
 Vi skal snart ta turen til Austevoll for å overrekke HLs pris som deles ut til kommuner som 
avvikler eiendomsskatten. Dette vil bli gjort på et kommunestyremøte, med takk til alle represen-
tantene som støttet vedtaket. p.batta@huseierne.no

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
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Juridiske råd
Når jeg skal berette om hva som for tiden er nyheter i HL 
kan vi begynne med Aftenposten som fra nyttår av har lagt 
ned aftenutgaven og startet med et Oslo-bilag i stedet. Her 
har HLs egne advokater fått gleden av å gi råd og svare på 
juridiske spørsmål fra avisens lesere. Vi ser på dette som en 
stor tillitserklæring og håper at flest mulig av våre med-
lemmer har tilgang på Oslo-bilaget. Det legges også ut på 
internett.

Klagenemnd for 
håndverkertjenester
Siden nyttår har vi arbeidet sammen med bransjeforenin-
ger for ulike håndverksfag. Vi nærmer oss nå en omforent 
avtale om ”Klagenemnd for håndverkstjenester på fast 
eiendom”. To oppnevnte representanter for HL vil fremme 
forbrukernes interesser, mens to representanter fra den 
aktuelle bransjeorganisasjonen vil assistere håndverkeren. 
En nøytral dommer skal sammen med partene søke å finne 
en omforent løsning.

 Klageren må på forhånd ha reklamert skriftlig overfor 
tjenesteyteren uten at tvisten er løst i minnelighet. Vi 
vil omtale klageordningen i minste detalj når avtalen 
foreligger. Vi håper at den nye klageordningen forhåpent-
ligvis vil tre i kraft fra månedsskiftet februar/mars. Det er 
nyttig at du regelmessig går inn på vår hjemmeside: 
www.huseierne.no, hvor vi holder deg løpende oppdatert.

Verv og vinn
Nå er det viktig at alle våre medlemmer deltar i verv-og-
vinn-konkurransen. Den som verver medlem nr. 200 000 
vinner en drømmetur for to til Eger i Ungarn. Der vil dere 
få bo på det nylig åpnede Hotell Platan som er spesielt 
tilpasset nordmenns ønsker og behov, blant annet med 
norsktalende vert og norske TV-kanaler. Nærmere informa-
sjon om hotellet får du ved å gå inn på www.temareiser.no. 
Nye medlemmer kan du melde inn på vår hjemmeside.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.
Se www.facebook.com/huseierne og 
http://twitter.com/huseierne

p.batta@hus eierne.no

RIS fra Batta går til alle de kommunene som har nedprioritert noe så grunnleggende som 
brannvesenet. Vi har alle meget stor tillit til at brannvesenet rykker ut umiddelbart dersom vi 
skulle trenge hjelp. Selv satt jeg i et offentlig utvalg for et par år siden i regi av Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for å utrede tiltak som kunne få ned boligbranner ytterli-
gere. Heldigvis så vi positive resultater i 2012.
 Til tross for dette kunne vi nylig lese i en riksavis hvordan brannfolk mange steder må leve med 
fullstendig utdatert utstyr. Enkelte steder kan en brannutrykning forveksles med et veteranbilløp. 
Gammelt utstyr medfører at både uttrykning og brannslokking tar unødig lenger tid enn med 
moderne utstyr. I ”verdens rikeste land” kan vi ikke leve med at både liv og helse til mange 
hus- og boligeiere utsettes for slik risiko. Det må også oppleves som hån mot de mange 
brannmenn som er villige til å utsette eget liv for fare så vi andre kan føle oss tryggere.
 Nå bør DSB foreta en gjennomgang av utstyret til landets brannvesener og kreve 
tiltak der det er nødvendig. p.batta@huseierne.no Foto: Brigida Soriano / 

Scanstockphoto
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Malwina Cecylia Bielajew Steen fra Sola i Ro-
galand ble den lykkelige vinneren av kon-
kurransen. Hennes stavkirke stakk av med 

førstepremien og hun var selv overrasket over å 
hale i land seieren.
 – Da jeg så alle de andre bidragene trodde jeg 
ikke at jeg skulle vinne. Vi jobbet veldig med å ta et 
flott bilde, men de andre bidragene som kom inn 
var så utrolig gjennomarbeidet og nydelig utført. 
Jeg synes det var et veldig høyt nivå på hele kon-
kurransen. Det er gøy å se at man kan vinne blant 

så mange sterke kandidater, sier Malwina Cecylia 
Bielajew Steen som er glad for at innsatsen blir pre-
miert.
 –  Vi har jo lagt litt sjel i dette. Det krever en 
del planlegging å lage et slikt hus. Delene må bakes 
og man må ta korrekte mål og dekorere nøye. Jeg 
tror du må ha en slags lidenskap for slikt boende 
i kroppen, for å gidde å ta deg den tiden du tren-
ger. Da er det veldig tilfredsstillende at det blir lagt 
merke til, sier hun.

Pepperkakehus 
ble suksess

I desember arrangerte Hus & Bolig konkurranse på Facebook. 
Oppgaven var å bygge Norges flotteste pepperkakehus og det ble en ubetinget suksess.

TEKST: DaG ERIK KONGSlIE

OVERRASKET OG GLADE: Familien Steen fra Sola fikk førstepris og 10 000 kroner for sitt pepperkakehus, en vakker stavkirke.
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10 000 kroner i førstepremie
Førsterpremien på hele 10 000 kroner 
kom på konto tidlig i januar og Steen 
visste godt hva hun ville bruke pengene 
på.
 – Dette ble jo en sen julegave til hele 
familien, og siden julegavene allerede 
var kjøpt da vi vant konkurransen, vil vi 
investere i en ny TV sånn at hele familien 
får glede av jobben vi gjorde sammen.
 Hun syntes det var gøy å se hva de 
andre sendte inn. 
 – Jeg jobber off-shore og vant en 
konkurranse der også med et pepperka-
kehus jeg hadde latt meg inspirere av fra 
en av de andre deltakerne. Det var den 
utedoen som het ”Holy shit”. Den syntes 
jeg var utrolig artig.
 På spørsmål om hun kommer til å 
være med på neste års konkurranse sva-
rer hun et ubetinget ja.
 – Det er jo så lett å være med. Pepper-
kakehus lager vi uansett, så det er jo bare 
å ta et bilde og sende inn. Enkelt og greit, 
og utrolig artig når man vinner, avslutter 
Bielajew Steen.

Flere konkurranser
Dermed slipper vi nyheten allerede nå: 
Det blir en oppfølging av konkurransen 
neste år til samme tid og samme sted. 
Dermed oppfordrer vi alle lesere til å 
begynne planleggingen allerede nå, og 
spre gjerne ordet om at Hus & Boligs 
peppekerkakehuskonkurranse starter 1. 
desember 2013.
 – Dette er noe vi kommer til å satse 
på fremover, lover redaktør Nina Gran-
lund Sæther. – Konkurransen var et ledd 
i å øke trafikken på våre nettsider www.
hus-bolig.no.  Derfor valgte vi å bruke 
sosiale medier som Facebook og Twitter, 
sier hun.

 Konklusjonen i ettertid er at målet 
ble innfridd. Besøkene på Hus & Boligs 
nettsider økte med over 1 000 prosent. 
Men satsingen stopper ikke der. Frem 
mot våren, sommeren og høsten vil det 
lanseres flere konkurranser. 
       – Vi ønsker å øke trafikken enda mer. 
Derfor vil vi gjennom bladet og sosiale 
medier lansere flere konkurranser. Nettet 
er et satsningsområde. Vi vil at våre le-
sere skal få godt og viktig boligstoff selv 
om de ikke har bladet liggende ved siden 
av seg, sier Granlund Sæther.
       Pepperkakehuskonkurransen er bare 
en av flere årsaker til den store økningen 
i nettrafikken. I forkant av konkurransen 
har redaksjonen også satset på å legge ut 
artikler hyppigere. 
       – Tidligere satset vi kun på nyttearti-
kler. Nå har vi også formidlet andre rele-
vante nyheter. Følger du oss på Facebook 
får du raskt beskjed om når vi publiserer 
nye boligrelaterte saker på nett, sier re-
daktøren.

Tøff konkurranse
Å kåre en vinner var ingen enkel opp-
gave. Etter sylskarp konkurranse og kniv-
ing med flere andre gode bidrag, var det 
Bielajew Steens stavkirke som høstet 
flest stemmer i juryen. Vinnerbidraget 
karakteriseres som godt planlagt, gjen-
nomarbeidet og vakkert utført med ny-
delige detaljer. Ideen rundt en stavkirke 
var kreativ og et godt symbol på juleti-
den vi befinner oss i.
 I tillegg lovet Hus & Bolig bort tre 
premier a 1 000 kroner. De gikk til Anne 
Hasla, Ina Grasdal og Thaniya Supapat .
 Alle bidragene kan sees på www.hus-
bolig.no. dek@huseierne.no

nyheter

SPISELIG: Thaniya Supapat har pyntet 
med blant annet polkagriser. All pynt 
kan spises.

DETALJRIKT: Ina Grasdals hus har mange 
fine detaljer, blant annet veranda og 
overbygget inngangsparti.

MONUMENTALT: Anna Hasla har laget en 
imponerende variant av Vasilijkatedralen 
i Moskva.
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VARMELØSNINGER 
TILPASSET NORSKE FORHOLD
Hos Varme & Bad får du tips og gode råd til hva slags varmeløsning som passer  
best hjemme hos deg. Og det er løsninger som utelukkende er basert på alternative 
energikilder. Vi har laget et splitter nytt magasin om akkurat det. Der kan du lese  
deg varm om alle de mulighetene du har. Magasinet henter du hos din nærmeste 
Varme & Bad rørleggerbedrift. Synes du det er enklere, kan du laste det ned på vb.no.Varme & Bad rørleggerbedrift. Synes du det er enklere, kan du laste det ned på vb.no.

Nytt  magasinGRATIS!

vb.no

Spør oss om hvilken varmeløsning  
som passer best for deg!

VARME & BAD - NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET
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nyheter



Huseiernes Landsforbund har laget en over-
sikt over hvor mange kommuner som har 
gitt forbrukerne tilgang til ulike kart- og 

arealtjenester på nett, og oversikten viser at kom-
munene jevnt over er ganske flinke til å gjøre in-
formasjonen tilgjengelig på internett.
 De fleste av de største kommunene i landet 
har lagt ut all denne informasjonen på internett. 
Dette er et godt utgangspunkt for planleggere i 
alle faggrupper, blant annet arkitekter og eien-
domsmeglere, samt forbrukere som søker eien-
domsinformasjon. I tillegg til å være en viktig 
del av byggeprosesser, kan kartene også brukes 
til informasjon om terreng og turmuligheter i 
området.
 Hele 376 kommuner har innsyn i kartverk via 
internett, mens det kun er 158 kommuner som 
har innsyn i ledningskart for vann og avløp via 
internett. 

Viktig for forbruker
Yana Beate Totland, advokat i Huseiernes Lands-
forbund, forteller at forbrukers behov for eien-
domsinformasjon kan melde seg i en rekke si-
tuasjoner. 
 – Søk i eiendomsinformasjon på nett kan 
være aktuelt for eksempel dersom man ønsker 
å fremskaffe eller kontrollere opplysninger i for-
bindelsen med kjøp av eiendom, informasjon 
om reguleringsbestemmelser i forbindelse med 
en byggesak på naboeiendommen eller søknad 
om eget tiltak.
 Hun synes at innsamlingen viser at det står 
relativt bra til i kommunene, men at det må bli 
bedre. Dette er nemlig informasjon som kom-
munene skal gjøre tilgjengelig på nettet.
 – Kommunen skal sørge for at informasjon 
fra digitalt planregister, blant annet arealplan og 
det offentlige kartgrunnlaget, er tilgjengelig på 
nett, sier Totland.

Tidsbesparende
– Generelt sett benytter arkitekter og planleg-
gere i praksis all den basisinformasjonen vi kan 
få fra de forskjellige kommunene i hver eneste 
sammenheng og hvert eneste prosjekt. Spesielt 
gjelder dette eiendomsdata som grunnkart og 
grenser, men også i stor grad reguleringsplanens 
arealer og bestemmelser. I andre rekke kommer 
også kartmateriale med inntegnet ledningsnett 
for tilkobling til vann- og avløp, sier arkitekt Jørn 
Narud i Narud Stokke Wiig.
 Det at de kan ta ut all informasjon selv via in-
ternett, gjør at arbeidene kan igangsettes vesent-
lig raskere. De slipper å ta kontakt med enkelt-
personer i kommunene, og de trenger ikke vente 
på at informasjon blir funnet og videresendt per 
post. En annen fordel med å ha all informasjon 
på internett, er ifølge Narud at det gis en sikrere 

Lett med 
kart på nett

at kommunen har kartverk tilgjengelig på nett kan 
spare deg for tid og penger i en byggeprosess, 
samt gi deg viktig informasjon om eiendoms-

grenser og turmuligheter.

TEKST: lINDa ØRSTaVIK ÖBERG

Advokat Yana Beate Totland. 
Foto: Moment studio

FORBILLEDLIG: Rakke-
stad kommune har alt 
på plass, både vanlige 
kart, ledningskart for 
vann og avløp samt 
miljødata.
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og mer konkret tilbakemelding til de 
som trenger informasjonen. I tillegg 
får alle parter den samme meldingen 
på et tidlig tidspunkt.
 Narud sier at det er ønskelig at 
alle kommuner får disse tingene på 
plass som standard informasjon på 
internett.
 – Men det er store avstander og 
vanskelige forhold i mange kommu-
ner, noe som gjør at ikke alle er på 
nett. Vi tror likevel at dette vil endre 
seg over tid slik at alle kommuner 
kan gi nødvendig bakgrunnsinforma-
sjon over nett etter hvert, sier han.

Stor etterspørsel
Og det er ikke bare de store kom-
munene som er flinke å tilby karttje-
nester på nett. Rakkestad har under 
8 000 innbyggere, og er langt fra den 
største av landets kommuner. Men de 
er likevel en av de kommunene som 
har full pott på alle de fem sjekkede 
punktene.
 De har valgt å tilby karttjenester 
på nett fordi informasjonen er veldig 
etterspurt.
 – Kart er en veldig viktig tjeneste 
for brukerne, og er en av de tingene 
det er størst etterspørsel etter på ser-
vicekontoret. Derfor er det naturlig 
for oss å tilby dette digitalt, sier Kåre 
Kristiansen, leder for servicekontor 

og IT i Rakkestad kommune.
 De har hatt karttjenester tilgjenge-
lig på sine nettsider siden 2000, men 
han er ikke overbevist om at alle inn-
byggerne er klar over tilbudet.
 – Her er det nok både og. Vi job-
ber hele tiden med å bekjentgjøre tje-
nestene våre, men statistikken viser at 
kart har høye treff.
 Kristiansen tror at det er mange 
som har bruk for kartene som et ledd 
i henvendelse til kommune eller an-
nen instans i forbindelse med bygge-
saker og lignende, men han har også 
inntrykk av at det er mange som bru-
ker kartene til oppslag og informa-
sjon, samt forslag til turer. Totalt var 
de 10 kommuner som samarbeidet 
om en nettportal, og de merker etter-
spørselen etter tjenester som er lagt ut 
på nett.
 – Mye vil ha mer er det noe som 
heter, det merker også vi. Det er sta-
dig etterspørsel etter flere tjenester, 
og vi får tilbakemeldinger på at det 
er bra at vi har mye tilgjengelig. For 
oss er det mange henvendelser og tid 
spart ved å tilby dette på nett, sam-
tidig som brukerne får mulighet til 
å utføre handlingen når det passer 
dem, sier Kristiansen. 
loo@huseierne.no

Fakta:
•  Statens Kartverk har ansvaret for å 

gjøre store mengder eiendomsinforma-
sjon gratis tilgjengelig på nett, og 
gjør dette via nettsiden seeiendom.no.  
Her kan man finne informasjon om 
den enkelte matrikkelenhet, det vil 
si informasjon om areal, grenselinjer, 
grunnforurensning osv.

•  I kart- og planforskriften (FOR 2009-
06-26) stilles det relativt strenge krav 
til kommunen i forhold til hvilken 
eiendomsinformasjon som skal være 
tilgjengelig. Det fremgår følgende av 
§ 14;

 ”Alle har rett til gratis å gjøre seg 
kjent med innholdet i kommunens 
planregister og det offentlige kart-
grunnlaget. Kommunen skal herunder 
sørge for at informasjon fra digitalt 
planregister er elektronisk tilgjengelig 
i form av søke- og visningstjenester 
på internett. Informasjon fra plan-
register med planoversikt skal også 
være tilgjengelig på internett.”

•  Det er altså hjemlet i forskrift en plikt 
for kommunen til å legge ut eien-
domsinformasjon. Det gjelder blant 
annet informasjon om arealplaner og 
ulike typer geodata som vann, hus og 
veier.

•  Huseiernes Landsforbund undersøker 
nå nærmere om kommunene oppfyl-
ler sine forpliktelser etter kart- og 
planforskriften § 14.
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Kommunenes tilbud av ulike tjenester på internett etter fylke 
   Grunnkart og  Kartverk via Kommuneplanens areal- ledningskart for Miljødata
   eiendomsgrenser internett del m/bestemmelser vann og avløp via internett       
Østfold 13 16 16 2 12
Akershus 21 21 21 13 20
Oslo   1 1 1 1 1
Hedemark 21 21 20 17 16
Oppland 26 26 24 16 18
Buskerud 20 20 19 9 13
Vestfold 14 14 14 8 8
Telemark 16 16 14 6 9
Aust- Agder 15 15 13 6 7
Vest- Agder 15 15 13 7 7
Rogaland 21 23 21 8 15
Hordaland 28 28 26 12 19
Sogn og Fjordane 23 24 19 7 10
Møre og Romsdal 31 32 23 10 18
Sør-Trøndelag 22 24 21 9 12
Nord-Trøndelag 15 16 13 10 5
Nordland 32 34 26 8 13
Troms 15 18 15 5 11
Finnmark 12 12 10 4 7
Norge totalt 361 376 329 158 221
     
Tabell: Dag Refling.                            Kilde: KOSTRA, Statistisk Sentralbyrå. Tallene er fra 2011. Da var det totalt 430 kommuner i Norge.

Physiotherm Norge
Brevikbråteveien 9, 1555 Son, Tel. 64 98 28 00
E-Post infrarod@physiotherm.no

www.physiotherm.no

VI TILBYR SOM MARKEDSLEDER 
INNEN OMRÅDET INFRARØD:

  Stort utvalg av infrarødkabiner og varmestoler
  Infrarød-liggekabiner med intergrert, automatisk hudtemperatur måler
  Kabiner med forskjellig design, prisklasser og for alle typer oppholdsrom 
(fra 0,9 m2)

  Full-elektonisk styringssystem med individuelle bruker- og behandlingsprogram-
mer Livstidsgaranti på de infrarød-varmeelementene

  Kompetent faglig rådgiving og test muligheter i rådgivingssentre og showroom
  Medisinsk dokumentasjon og vitenskaplige studier får du mer informasjon om i 
våre rådgivingssentre og showroom
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DEN BESTE
VARMEN
FOR DIN
HELSE.

PHYSIOTHERM KAN HJELPE
PÅ MANGFOLDIGE MÅTER

  Modulere og styrke immunforsvaret
  Forbedre blodsirkulasjonen og stoffskiftet
  Rense kroppen for avfallsstoffer gjennom intensiv svetting.
  Behjelpelig ved spenninger og ryggsmerter
  Støtter vektreduksjon og mye mer.

HVORFOR VELGE EN PHYSIOTHERM 
INFRARØDKABIN

  Unik og patentert infrarødteknikk (LavaTech®)
  Livstidsgaranti på infrarød elementene
  Prisbelønnet SENSOcare® teknologi (tilleggs valg)    

   Egnet for alle typer oppholdsrom 
  Tilpass kabinen etter eget ønske (Design, Farger, m.m.)

www.physiotherm.com

Med det innovative Ergo-Integra modulsystemet settes 
nesten ingen grenser for deres egen kreativitet. 

  For 1 – 2 personer 

  Individuell og barrierefri 

  Fleksibelt materialutvalg (treverk, glass, fliser etc.) 

  Forskjellige innbyggingsvarianter er mulig 

  Optimal integrasjon av boligatmosfæren 

Infrarødkabin Ergo-Integra
Spesialtilpasset designkabin, perfekt integrert.
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  løse opp muskelspenninger og lindre ryggsmerter

  styrke immunforsvaret

  forbedre blodsirkulasjonen og stoffskiftet

  rense kroppen for avfallsstoffer gjennom 
     intensiv svetting

  være behjelpelig med en uanstrengende 
     vektreduksjon

Helse & Velvære
Physiotherm lavtemperatur infrarød teknikk kan:

www.physiotherm.no
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Unn deg en gratis prøvebehandling og vær med i 
trekningen av et opphold på Son Spa til en verdi av 
kr. 3000, - (www.sonspa.no) 

Reserver tid på 
mail: post@physiotherm.no eller
tlf: 64 98 28 00

Medlemstilbud:5% rabatt for medlemmer i HL fra 19. feb. – 2. april
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Det er neppe nytt for de fleste studenter at inntekten og formuen 
din avgjør hvor mye lån du får omgjort til stipend. Er inntek-
ten eller formuen din høyere enn grensene, vil du trekkes eller 

miste stipendet helt. Men det er ukjent for mange at kapitalinntekter 
i studieåret 2012/2013 også teller som inntekt. For mange studenter 
vil dette bety at de går glipp av verdifulle kroner i stipend.

Gjelder utleie og salg
I praksis betyr det at hvis du eier en leilighet som du leier ut mens 
du selv studerer, så vil leieinntektene du får inn regnes som inntekt. 
 Mange studenter sitter på en leilighet i hjemby eller lignende 
mens de studerer et annet sted i landet, men nå kan altså disse miste 

Lånekassen 
strammer inn

Som student blir du nå straffet hvis du eier egen bolig som du leier ut, 
eller hvis du tjener penger ved salg av egen bolig.

TEKST: lINDa ØRSTaVIK ÖBERG
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Studiestøtte:
•  Basisstøtten er 92 500 kroner i året. 40 prosent av 

dette er stipend ved bestått eksamen for borteboere. 

•  Lånekassen bruker likningsopplysningene for hvert 
kalenderår du har fått støtte:

  – All skattepliktig arbeidsinntekt, inkludert ferie- 
   penger.

 – Alle skattbare trygde- og pensjonsytelser.
 – Alle kapitalinntekter. Renter av bankinnskudd og    
    utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig 
    gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt 
    ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen 
    eiendom. Gjelder ikke BSU-renter.
 – Nettoformue.

•  Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av 
inntekt som er over beløpsgrensen. Grensen for 2013 
er på 151 216 kroner.

•  Stipendet blir redusert med én eller to prosent per 
måned av den delen av formuen som er over grensen. 
Beløpsgrensen for 2013 er 344 021 for enslige, og  
660 721 kroner for gift/samboer med felles barn.

  Kilde: Lånekassen

stipendet. At du ikke sitter igjen med en krone av leieinntek-
tene fordi du bruker pengene fra leien til å dekke lån og avdrag 
spiller ingen rolle.
 Nytt er det også at gevinst ved salg av bolig regnes om kapi-
talinntekt. For de som rammes fungerer det slik at det stipendet 
du ikke hadde rett til vil bli omgjort til lån igjen etter at lik-
ningsopplysningene foreligger. Det må imidlertid ikke betales 
tilbake før du skal begynne vanlig tilbakebetaling av studie-
lånet. 

Ukjent antall rammes
Christin Dammen, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, 
sier at de ikke har noen oversikt over hvor mange studenter 
som eier eller leier ut egen bolig. Derfor vet de ikke hvor mange 
som kan miste stipend på grunn av slike inntekter.
 – Effekten av denne regelendringen vil vi først kunne se 
høsten 2013 når vi kontrollerer omgjøringen av stipendet mot 
likningen fra inntektsåret 2012.
 Det er politisk bestemt at stipendet til studenter i høyere 
utdanning skal behovsprøves mot inntekt og formue, så de nye 
reglene kommer altså fra Kunnskapsdepartementet.
 – Det er lagt opp til at studenter kan tjene litt ved siden 
av studiene og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen, men 
ikke ubegrenset. Det er opp til hver enkelt om man ønsker å 
tjene mer enn fribeløpet, men da reduseres stipendet. Alle får 
uansett like mye i støtte, forskjellen ligger i hvor mye som blir 
stående som lån og hvor mye som blir stipend, sier Dammen.
loo@huseierne.no
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Byggekontrakter på nett
Staten vil få slutt på svart arbeid og useriøse 
aktører.

Nå har staten i samarbeid med Byggenæringens landsfore-
ning og Standard Norge fremforhandlet nye standardkon-
trakter for håndverkstjenester. Dette ble lansert like før 
jul, og kontraktene kan du finne på standard.nos nettsider. 
Målet er å hjelpe alle som pusser opp eller bygger hus og 
hytter, i håp om at prosessen skal gjøres sikrere og føles 
tryggere for de som leier inn arbeidskraft.
 Med en enkel pålogging kan hvem som helst laste ned 
og fylle ut standardkontraktene for byggearbeider, og egne 
skjemaer for overtakelse og mangler. Kontraktene ligger nå 
fritt tilgjengelige på nett for alle som vil sjekke ut tilbudet. 
Disse er helt oppdaterte, og forholder seg til dagens regel-
verk. Alle kontraktene er gratis.
 Ryddige kontrakter er et godt tiltak for å unngå tvister 
og strid underveis eller i ettertid, og de er et viktig tiltak 
mot svart arbeid og useriøse aktører i næringen. En aksjon 
Skatt øst gjennomførte på tampen av året for å avdekke 
svart arbeid blant personlig næringsdrivende, avslørte 
underrapportering i hver tredje virksomhet. Det var blant 
annet malere og snekkere som var målet. 52 av de kontrol-
lerte hadde ikke rent mel i posen, og totalt 35 millioner 
inntektskroner var unndratt. loo@huseierne.no

Må monteres av fagfolk
Norske myndigheter har nå innført en sertifi-
seringsordning for fagfolk som skal installere 
varmepumper. 

TEKST: lINDa ØRSTaVIK ÖBERG

Det finnes i dag over en halv million luft til luft varmepumper 
i norske hjem, men ikke alle er montert riktig. Ukyndig mon-
tering av varmepumper kan føre til skader på varmepumper og 
boliger, dårlig varmeeffekt fra pumpen og utslipp av skadelige 
klimagasser. Pumpen inneholder dessuten gass under høyt 
trykk, og temperaturer som kan gi forbrenning eller frost-
skader. Fra i år av er det derfor slik at alle montører må være 
sertifisert for å montere og reparere varmepumpen.
  Strengere regler for montering av varmepumper er et 
miljøkrav fra EU, som iverksettes av Klima- og forurensnings-
direktoratet. En vanlig luft til luft varmepumpe inneholder 
rundt 1 kg av HFK gassen R410A, og et utslipp av dette tilsva-
rer et CO2 utslipp på 1,73 tonn. 
  Verdt å vite er det også at du ikke er dekket av forsikrin-
gen hvis noe går galt med varmepumpen, med mindre skaden 
skyldes lynnedslag eller at det kommer feil mengde strøm 
gjennom strømnettet.
  If Skadeforsikring har i 2012 mottatt rundt 100 skade-
meldinger på varmepumper. Bygningsskadesjef Inge Oksvik i If 
er glad for innskjerpingen av regelverket. Å montere varme-
pumpe er ikke for amatører, understreker han. 
  – Mange av skadene kan føres direkte tilbake til dårlig 
eller feil montering av varmepumpen. En del nordmenn har 
vært fristet til å montere utstyret selv uten å ha nødvendig 
bakgrunn for å gjøre det. Når ukyndig montering kommer på 
toppen av dårlig teknisk kvalitet på noe av utstyret, er det 
fare for skader på både utstyr og bygning. loo@huseierne.no

Innfører eiendomsskatt 
Fet kommune har vedtatt å innføre 
eiendomsskatt. 

Fet kommune gjør nå som 316 andre kommuner i Norge, 
etter at flertallet i kommunestyret i desember vedtok å 
innføre eiendomsskatt. 
 Begrunnelsen er at Fet kommune befinner seg i en van-
skelig økonomisk situasjon, og alternativene til innføring 
av eiendomsskatt er ifølge rådmann Lars Ole Saugnes å 
kutte drastisk i ulike tiltak. Det ble foreslått å privatisere 
kommunale veier, stenge en svømmehall, slå sammen 
skoler, legge ned fritidsklubben, ikke gi tilskudd til lag og 
foreninger, samt kutte i kom-munens administrasjon.
 – Fet kommune befinner seg nå i en økonomisk krise. 
Situasjonen blir ikke bedre i årene som kommer. Vi har 
gjort betydelige investeringer i helse og omsorg, barn 
og eldre og dette har hatt sin pris. Det er ikke en ønske-
situasjon å innføre eiendomsskatt, men 316 kommuner 
her i landet har gjort det før oss, sa ordfører John Harry 
Skoglund til Romerikes Blad. loo@huseierne.no

Foto: Bjørn Runar Sodeland
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36 år eldre 
enn forespeilet
Kjøper fikk seg en overraskelse 
når huset han kjøpte viste seg 
å være fra 1937, og ikke 1973 
som oppgitt i salgsprospektet.

I 2011 kjøpte mannen et hus i 
Os kommune i Hordaland med store 
oppussingsbehov. Han kjøpte huset 

for 1,5 millioner kroner, 240 000 
kroner under takst. Kjøper var 

innforstått med arbeidet som måtte 
gjøres, men fikk seg en kraftig støkk 
da fagfolkene han leide inn en etter 
en sa at huset umulig kunne være fra 
1973. Etter å ha undersøkt ledningsnett 
i kjelleren og diverse i boligen, mente 
fagfolkene at huset måtte være fra 
før krigen. Da kjøper dagen etter fikk 
hentet ut tegninger og opplysninger fra 
kommunen fikk han alt bekreftet. Huset 
var aldeles ikke fra 1973, men 1937. 
Altså nesten 40 år eldre enn forespeilet, 
skriver Bergens Tidende.
 Han tok umiddelbart kontakt med 
megleren, som igjen kunne fortelle at 
dette ikke var noe problem. Han fikk 
beskjed om at forsikringsselskapet 
kunne hjelpe ham. Men henvendelsen 
via selskapet han hadde kjøpt boligfor-
sikring fra, førte ikke frem. De mente 
at det ikke ville gjøre noen forskjell på 
prisen om huset var fra 1973 eller om 
det var fra 1936.
 Kjøperen var lenge i full krangel med 
regiondirektør Martin Raknes i Eien-
domsmegler Vest som sto for salget av 
boligen, som erkjente at opplysningene 
deres var feil, men samtidig mente at 
det ikke var deres ansvar. Kjøper krevde 
100 000 for feilopplysningene når det 
kom til byggeår, i tillegg til at huset 
ikke hadde automatsikringer som det 
sto i prospektet. Partene har nå kommet 
til enighet, etter at Eiendomsmegler 
Vest valgte å kompensere kjøper for å få 
avsluttet saken.
loo@huseierne.no

Et ektepar som kjøpte en tomannsbo-
lig på Nesøya i 2010, gikk nylig til sak 
mot eier for det de mente var vesentlige 
mangler ved boligen de betalte 
4 175 000 kroner for. Etter forsøk på 
å reklamere flere ganger i 2011 uten 
innrømmelser fra selger, tok kjøper ut 
stevning ved Oslo tingrett i mars 2012 
med krav om 560 000 kroner i prisavslag 
og erstatning. 
  Et av trumpkortene deres var at 
de mente seg ført bak lyset av selger og 
megler. I både salgsoppgave og salgs-
annonse ble det oppgitt at tomanns-
boligen hadde en solrik terrasse med 
sol til ca. 21.30 på sommeren. Kjøper 
mente at de hadde hele 2,5 soltimer 
mindre enn dette da de hadde takst-
mann på besøk, og krevde derfor 5-10 
prosent prisavslag. I tillegg klagde de 
også på varmekablene, vaskemaskinen, 
avtrekksviften på badet og de var også 
misfornøyde med at bussen til byen 

brukte sju minutter lengre tid enn selger 
hadde opplyst om.
  Selgerens takstmann mente det 
var sol et eller annet sted på terras-
sen frem til kl. 22. Retten mente det 
ikke var grunn til å tro at selger bevisst 
hadde feilinformert, og at det måtte 
legges til grunn at det kan være ulike 
oppfatninger om hva som menes med 
sol på terrassen. 
  ”Tolkningsuenigheten knytter 
seg til om en beskrivelse av sol fram til 
et gitt tidspunkt innebærer at det skal 
være sol på store deler av terrassegul-
vet, eller om det er tilstrekkelig at solen 
står på husveggen og vinduene innerst 
på terrassen, og at solnedgangen kan 
sees fra terrassen,” heter det i dommen.
 Dommen falt i desember, og kjøper 
fikk ikke medhold. De må selv betale 
saksomkostninger på rundt 160 000 
kroner. loo@huseierne.no

Tredimensjonalt og interaktivt
Boligmarkedet i Oslo er glohett. Interaktive planvisninger av leiligheten er selger-
nes nyeste våpen i kampen om velfinansierte boligkjøpere i hovedstaden, melder 
Finn.no. 
 – Oslomarkedet ligger langt foran resten av landet når det gjelder boligannon-
ser, forteller Turid Brettville i RoomSketcher. Her bruker ni av ti boligannonser 
plantegning mot bare to av ti i Bodø. Nå inneholder 13 prosent av boligannonsene i 
hovedstaden til og med interaktive 3D-tegninger.

Forslaget som er sendt på høring inne-
bærer endringer i eiendomsmeglingsfor-
skriften om dokumentasjon av budrun-
der. Finanstilsynet har lenge kjempet 
for at alle bud skal skje skriftlig, og det 
er de som står bak høringsnotatet som 
nå er sendt ut til 34 høringsinstanser. 
Fristen er 19. april 2013. 
 Forslaget går i hovedsak ut på at 
eiendomsmegler bare skal formidle 
bud, aksepter og avslag som er inngitt 
skriftlig. Ifølge høringsnotatet vil alle 
former for elektroniske meldinger som 
kan lagres på betryggende måte oppfylle 

kravet til skriftlighet. Det omfatter 
blant annet SMS og e-post, i tillegg 
til tradisjonelle former som brev og 
telefaks. Det er også foreslått i hørings-
notatet at alle budgivere må legitimere 
seg overfor megler. 
 Videre er det foreslått at salgsopp-
gaven skal inneholde opplysninger om 
hvordan budgivningen gjennomføres, 
samt informasjon om budgivers 
rettigheter og plikter. 
loo@huseierne.no

Vil ha skriftlig budgivning
Finansdepartementet vil at alle bud skal gis skriftlig til megler 
for å unngå uenighet i etterkant av budrunden.

Tapte søksmål om manglende sol
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Trenger du hjelp til taksering?
Som medlem av Huseiernes landsforbund 
får du 10 prosent rabatt på verditaksering 
av boliger og fritidsboliger, boligsalgs-
rapporter, tilstandsrapporter, skadetak-

sering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte 
medlemmer i Norges Takseringsforbund. 
Husk å oppgi medlemsnummer.

PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no ØS

TF
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US

TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

Boligsalgsrapporter/tilstandsvurderinger, 
verditakst, skadetakst, energimerking. 

Østre Bergsveg 2, 2340 LØTEN
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com HE

DM
AR

K

BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen
Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / 
reklamasjonsrapportering, byggeledelse,
teknisk bistand og prosjektledelse. 
Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no OS

LO
/A
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S

BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, tilstands-
vurdering, våtromskontroll, reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no OS

LO

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak - Sek-
sjonering - Våtromskontroll - Reklamasjonsvurdering. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no / www.takstsenteret.no OS
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
Tlf.: 92 82 36 44.   
E: makv@online.no / www.mamut.net/AMK RO

GA
LA

ND

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M
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EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifisering. 
Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no SØ

R-
TR
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ØNSKER DU Å ANNONSERE 
PÅ DISSE SIDENE, 

RING UNNI T. JOHANSEN: 
TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL: 
unni.t.johansen@c2i.net

Sammenlign pris på eiendomsmeglere
Fra 1. januar må alle eiendomsmeglere legge ut oppdatert 
prisinformasjon på nett.

Når du skal selge boligen er det ikke alltid like enkelt å velge megler i 
jungelen av tilbud og priser, men nå er det gjort enklere for deg. Fra nyttår 
kan nemlig boligselgere sjekke og sammenligne priser på ulike eiendoms-
meglere, for nå er meglerhusene nødt til å legge ut oppdaterte prislister på 
sine hjemmesider i henhold til den nye prisopplysningsforskriften.
 Ved å sammenligne pris på tvers av meglerhus og byer, finnes det mulig-
heter for forbrukeren til enklere å kunne forhandle på pris siden man har et 
sammenligningsgrunnlag. Hovedmålet med forskriften er å fremme konkur-
ranse og forenkle det som tidligere var seks forskrifter ved å samle dem. 
 Det er nytt at eiendomsmeglingstjenester nå er inkludert i forskriften, og 
at eiendomsmeglingsforetak nå blir pliktige til å legge ut prislistene sine på 
nett. Forskriften berører for øvrig alle som selger varer og tjenester, noe som 
blant annet betyr at også strømselskapet ditt hele tiden må ha oppdatert 
prisinformasjon tilgjengelig på internett. 
 Det er Forbrukermyndighetenes jobb å sørge for at forskriften blir fulgt.
loo@huseierne.no
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IKEa med netthandel
Nå kan alle handle på IKEA – uansett 
hvor de bor. Møbelvarehuset har startet 
netthandel, og kundene kan velge mellom 
5 500 produkter. 
 – For IKEA er det viktig å gi kundene 
mulighet til å handle på de arenaene 
de selv ønsker. Vi er stolte over at vi 
nå endelig er i mål med dette og at vi 
er tilgjengelig for folk i hele Norge, sier 
Carl Janzen, landssjef i IKEA Norge i en 
pressemelding. Han tror kundene vil finne 
det aller meste de trenger på www.ikea.
no, men det er fortsatt en del produkter 
som ikke vil være tilgjengelig for direkte 
bestilling, blant annet en del småvarer 
som ikke egner seg for forsendelse. 
 – Vi vil imidlertid vurdere nettsorti-
mentet fortløpende og det vil trolig øke 
etter en periode, sier Janzen.
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For sakte fart
Administrerende direktør Per Jæger hos Bolig-
produsentene påpeker at boligbyggingen fortsatt er 
for lav for å dekke behovet, og opplyser at særlig 
Oslo henger etter. 

Gratis førstehjelpskurs 
Firmaet Alertbrick har utviklet en smart liten sak som vars-
ler deg på SMS hvis brannalarmen begynner å pipe. Brikken 
monteres enkelt ved siden av en eksiterende røykvarsler, 
og reagerer umiddelbart med å sende ut en melding når 
alarmen går. Firmaet har nå inngått et samarbeid med 
Telemark Røde Kors for å øke kunnskapen om førstehjelp i 
befolkningen. 
 – Vi kommer til å sette opp en serie med gratis første-
hjelpskurs i hele Telemark i løpet av neste år, og håper vi 
på den måten vil få flere til å lære seg basiskunnskapen 
som er nødvendig for å redde liv, sier Harald Tønnes, opp-
læringsansvarlig i Telemark Røde Kors.

Ute av syne, ute av sinn 
Langt borte fra Oslos snø, stress, shoppingsentre, 
juleribbe og alt annet som hører julen til, var jeg 
på bryllupsreise i Sør-Afrika. Sol, natur, kultur og 
opplevelser var i sentrum, og alt mas hjemme om 
stigende boligpriser, innflytting i ny leilighet og 
nordmenns enorme låneiver ofret jeg ikke en tanke 
mens jeg brunet flesket på stranden. Ute av syne, 
ute av sinn.
 Etter dager omgitt av restauranter, shopping og 
hoteller, ville vi se hvordan store deler av befolk-
ningen faktisk bor. Vi dro til Cape Towns eldste 
township. Her får bortskjemte vestlige turister 
som meg selv et innblikk i hvordan mange faktisk 
lever i 2013. De rasemessige avgrensede bydelene 
huset fargede under apartheidregimet helt frem 
til 1990-tallet. Disse gettoene er fremdeles bosted 
for en stor del av Sør-Afrikas befolkning, og de er 
preget av fattigdom, dårlig levestandard, arbeids-
ledighet, overbefolkning, vold og kriminalitet. 
Her er hustak, kloakk, vann, jobb, vei og skole en 
luksus som ikke alle har.
 Det første som møtte oss var svart røyk. I en-
som majestet sto en mann alene på en nedbrent 
høyde langs Cape Towns E6. Han så fortvilet ut, 
og jeg spurte forsiktig hvordan det føltes å miste 
alt. «Vegger og tak er bare skall, det er hva du fyller 
det med som er verdifullt. Familien er uskadet, og 
jeg har satt opp et nytt skur i løpet av noen dager,» 
sa han. Først da tenkte jeg på Oslo igjen. Hvordan 
jeg ikke kunne kjøpe leilighet uten heis, garasje og 
balkong. Hvordan innebygd kjøleskap og garde-
robe, utsikt, og intet innsyn nærmest er et krav nå 
til dags, og hvordan millionene 
sitter løst i budrundene landet 
rundt. Trenger man egentlig 
alle disse fasilitetene? Svaret 
er selvfølgelig nei, men 
dessverre er sjansen stor for 
at tanken er glemt når jeg 
kan ta i bruk balkongen. 
Ute av syne, ute av sinn. 
 
Linda Ørstavik Öberg, 
lol@huseierne.no
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Nordmenn elsker Miele
En global merkevareundersøkelse Miele har gjennomført, 
viser at firmaet står spesielt sterkt i Norge. Miele er ikke 
bare det varemerket flest nordmenn nevner først når de bes 
å oppgi hvitevareprodusenter. Det er også det hvitevare-
merket desidert flest ønsker seg. Fem ganger så mange har 
Miele som førsteønske enn neste produsent på listen. 
 – Nordmenn liker merkevaren vår bedre og kjøper flere 
Miele-produkter enn nesten alle andre, sier konserndirektør 
Markus Miele. Han er i Norge i forbindelse med åpningen av 
Miele Center på Nesbru i Asker. 
 Markus Miele og Reinhard Zinkann er fjerde generasjons 
eiere. De følger i sin fars, bestefars og oldefars fotspor. 
Miele har i motsetning til de fleste andre multinasjonale 
selskaper med over 100 års historie vært eid av den samme 
familiene helt siden stiftelsen. 
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FOR HJERTER SOM BANKER FOR BØKER
Denne reolen er laget av metall og har fått det passende navnet ”EKG”. Hyllen er 
80 cm lang og du kan med fordel montere flere stykker på rekke. Ekstra praktisk 
for distré lesere, som kan bruke frekvenskurvens toppmarkering som bokmerke. 
Finnes i hvitt, blått, rødt og sort, og selges hos Bolia for 1 149 kr. 
www.bolia.no Foto: Bolia.

Fra 
funksjonell 
til 
trendy 
Møbelet som opprinnelig bare inneholdt 
bøker, skal nå gjerne vise frem alt fra barnas 
første par sko til bestemors begravelsesurne. 
Bokhyllen er blitt en designvare, og det 
legges minst like mye vekt på utforming 
som funksjonalitet. 

TeksT: MiKAElA SOlBERg

TENK UTENFOR BOKSEN
Den ukonvensjonelle bokhyllen ”Nova” er det 
perfekte møbel for deg som er lei rette vinkler 
og rake linjer! De skjeve hyllene gir god støtte 

til bøkene dine, samtidig som de setter et lekent 
preg på rommet. Hyllen er 30 cm dyp, 110 cm 

høy og 205 cm lang, og du kan med fordel sette 
flere hyller sammen som romdelere. Finnes i 
mørk valnøtt eller lys eik, og koster 6 299 kr 

hos Bolia. www.bolia.no Foto: Bolia.

BOKORM
Den slangeformede bokhyllen ”Snake” er en kreativ tolkning av et klassisk 
møbel, og er produsert for tyske Kare Design. Hyllen rommer ikke veldig mange 
bøker, men setter et moderne preg på hjemmet til den som er opptatt av 
design. Snake er laget i stål, er litt over 3 meter lang og 20 cm dyp, og du 
får kjøpt den hos Kare for 960 kr. www.kare-design.com Foto: Kare Design.
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HYllE MED gOD SAMViTTigHET
Reolen ”Vario” består av fire kasser av forskjellig størrelse som festes på en to meter lang list. Kassene kan enkelt 
omorganiseres, slik at du kan velge uttrykk etter egen smak – asymmetrisk, eller kanskje noe mer klassisk? Vario 
er laget av bambus som er dyrket uten plantevernmidler eller kunstgjødsel, og finnes i sort, hvitt eller multifarget 
utgave. www.designdelicatessen.no Foto: We Do Wood.

USYNlig OPPBEVARiNg
”Conceal” er laget av det kanadiske design-
firmaet Umbra, og gir et inntrykk av at bøkene 
dine svever på veggen. Hyllen skrus fast i 
veggen, og permen til den nederste boken 
festes i underkant for å skjule hyllen. Den 
minste versjonen måler 14 cm i høyden 
og tåler opp til 6,8 kg bøker, mens den 
store tåler 9 kg og måler 17 cm. 
Kan bestilles i nettbutikken 
www.kinu.no, og koster 149 
eller 199 kr. Foto: Umbra.

BOKHYllE 
FRA gAMlEDAgER
En klassisk bokhylle fra Møbelringen i massiv eik, 
malt med en matt, grå beisfarge som gir den et 
lekkert vintagepreg.  Hyllen har 12 seksjoner og 
sørger for at selv den ivrigste samleren vil ha plass 
til bøkene sine. Det følger også en liten stige med 
hyllen – perfekt for deg som drømmer om et eget 
lite hjemmebibliotek! Bokhyllen heter rett og slett 
”Vintage”, og selges hos Møbelringen for 17 295 kr. 
www.mobelringen.no Foto: Møbelringen.
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lEKENT Og lEKKERT
”OneCase” er designet av danske Søren Ulrik Petersen, og variasjonene 
ved montering av hyllen er nesten uendelige. En enhet består av to 
kvadratiske hyller som måler 33 cm, og du velger selv om du ønsker 
rene, hvite hyller eller hyller med bakstykke i høyglansete farger. 
Du kan altså velge utseende etter sesong – eller humør. OneCase er 
laget av hvitlakkert aluminiumkompositt, og festes enkelt på veggen. 
Selges hos Robert Tandberg, og et hyllesett koster 3 890 kr eller 
4 100. www.roberttandberg.no Foto: One Collection.

PÅ SKRÅ
Til tross for en beskjeden dybde og bredde – 16, henholdsvis 72 cm –  
har ”The Booxx” plass til mange bøker. Du kan selv bestemme hvor høy 
du ønsker at hyllen skal være, og den kan enten monteres slik at bøkene 
havner på skrå, eller at hyllen monteres på skrå og bøkene står rett. 
The Booxx er laget i metall med matt overflate og du kan velge mellom 
sort og hvit farge. Expo Nova er forhandler i Norge, og prisen for hyllen 
er 14 500 kr. www.expo-nova.no Foto: Desalto.

gODSTOlEN
”The Bookinist” er både en stol og en 
bokhylle, designet av tyske Nils Holger 
Moorman. The Bookinist rommer opp 

til 80 bøker fordelt på stolens rygg- og 
armlener, og et hjul sørger for at du 

enkelt kan forflytte den rundt om i huset. 
Leselampen som monteres på det høyre 
armlenet lar deg lese selv i de mørkeste 
kroker, og ja – den er faktisk behagelig 

å sitte i! The Bookinist koster 20 153 kr 
hos www.designdelicatessen.no 
og finnes i sort, hvitt og rødt. 

Foto: Moorman Design.
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VÅR 2013    
Haugesund Vardhallen 15.02 - 17.02 

Kristiansand Gimlehallen 22.02 - 24.02 

Hellerudsletta  Exporama 07.03 - 10.03 

Fredrikstad Kongstenhallen 15.03 - 17.03 

Sandefjord Runarhallen 05.04 - 07.04 

Steinkjer Steinkjerhallen 12.04 - 14.04 

Harstad Hålogalandshallen 19.04 - 21.04 

Stavanger Sørmarka Arena (Nyhet) 26.04 - 28.04 

Kongsberg Kongsberghallen 03.05 -05.05 

 
HØST 2013    
Bergen Vestlandshallen 30.08 - 01.09 

Hamar Vikingskipet 06.09 - 08.09 

Ålesund Sparebanken Møre Arena 13.09 -15.09 

Oslo/Bærum Telenor Arena 20.09 - 22.09 

Tromsø Fløyahallen 27.09 - 29.09 

Arendal Sør Amfi (Nyhet)  04.10 - 06.10 

Skien  Skien Fritidspark (Nyhet) 11.10 - 13.10 

Kristiansund Bratthallen 25.10 - 27.10 

Trondheim Trondheim Spektrum 01.11 - 03.11 

Drammen Drammenshallen  08.11 - 10.11 

Tønsberg Messeområde  15.11 - 17.11 

   

ALT TIL DIN BOLIG UNDER ETT TAK
besøk boligmesse.no

VELKOMMEN TIL 
BOLIGMESSEN
INSPIRASJON
MESSETILBUD
FAGLIG FOREDRAG
KONKURRANSE: VINN ET IEC-HUS
SINNASNEKKER´N GIR RÅD
NYHETER OG TRENDER

MESSEOVERSIKT 2013
VÅR 2013VÅR 2013VÅR 2013VÅR 2013VÅR 2013                

VardhallenardhallenardhallenVardhallenV 15.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.0215.02 - 17.02

22.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.0222.02 - 24.02

07.03 - 10.0307.03 - 10.0307.03 - 10.0307.03 - 10.0307.03 - 10.0307.03 - 10.03

15.03 - 17.0315.03 - 17.0315.03 - 17.0315.03 - 17.03 VELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TILVELKOMMEN TIL
BOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSENBOLIGMESSEN
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Ta vare på historien 
Det lille Oslo-firmaet Pixellus gjør de gamle familiebildene dine om til pixler på en enkel og 

rimelig måte. En nyskapende bedrift der sosialt entreprenørskap gir unge med asbergers 
og autisme mulighet til vise hvilke ressurser de er.

TeksT: SOlFRiD SANDE
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KVALITET: Daglig leder 
Christian Wig og arbeids-
leder Anne Lise Lunder. 
Det er tydelig å se at 
Pixellus kan gjøre en 
forskjell. Foto: Solfrid
Sande.

Alle har et forhold til fotografi, noen mer 
en andre, men fotografering kan vel kalles 
Norges største hobby. Med digitalkame-

raene og smarttelefonene har fotografiet fått en 
enda sterkere plass i hverdagen, nå er det ikke 
mange av livets øyeblikk som farer forbi uten å 
bli til et fotografi. De digitale bildene lagres og 
vises frem på dataen, og mange sikrer også bil-
dene med en ekstra kopi. Men hva med de gamle 
bildene våre, de vi tok før vi fikk et digitalkamera 
mellom hendene, de bildene foreldrene våre tok 
av oss? De vil Pixellus hjelpe oss med å ta vare 
på.
 – Folk er utrolig lite bevisst på gamle bilder. 
Det finnes et eneste negativ, og det ligger på lof-

tet. Tenk om du mister historien din i brann. En 
av naboene mine har ingen bilder fra før hun 
var ni år, da brant huset de bodde i ned, forteller 
gründer og daglig leder Christian Wig.

Pixellus
Christian Wig likte ikke tanken på at sønnen 
skulle ende opp som ufør i ung alder. Hans nå 17 
år gamle sønn er en høyt fungerende autist, men 
denne annerledesheten har arbeidslivet ofte ikke 
rom for. Christian Wig startet like godt spesia-
listfirmaet Pixellus for å vise at autister og unge 
med asberger i høy grad både har arbeidsevne og 
talent. 
 – Jeg skjønte han ville havne på trygd fordi 

DENGANG DA: Hus og landskap skifter 
karakter. Nå kan du levere inn de gamle 
papirbildene og få dem digitalisert. 
Da er det lettere å ta vare på både kultur-
historie og minner. Foto: Hans Granlund.
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han er for godt fungerende til å trives i en vernet 
bedrift, men for annerledes til å fungere i en van-
lig jobb, forteller Christian Wig.
 Måler er å ta en gruppe mennesker som van-
ligvis faller utenfor og bevise at det går an å lage 
en levedyktig bedrift, uten tilskudd. Etter et års 
drift jobber fem foto- og bildebehandlingsin-
teresserte gutter med skanning og redigering av 
bilder hos Pixellus. 
 Autister og folk med asberger har en sterk 
venstre hjernehalvdel, der systematisering og 
struktur styres, mens den høyre som styrer em-
pati og sosiale funksjoner ikke fungerer like godt. 
De sterke sidene som detaljfokus, struktur og lo-

jalitet er med på å gjøre disse guttene til dyktige 
og effektive bildebehandlere. Målet for Pixellus 
er å gå i pluss, utvide konseptet til andre byer, og 
dermed gi flere unge muligheten til å få en spen-
nende jobb.

Umistelige verdier
– Det beste er når folk får se igjen glemte øye-
blikk. Det kjempemorsomt, sier Christian Wig
 Det ligger en stor personlig og kulturhistorisk 
verdi i å ta vare på familiehistorien gjennom foto-
grafiene. Mange familier har bilder som forteller 
om slektens liv fra slutten av attenhundretallet 
til i dag. Gjennom disse årene er det også brukt 

aktuelt og nyttig

FØR OG ETTER: De gamle papirkopiene 
blir digitalisert, renset for rusk og justert 
i fargen. Foto: Pixellus.
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SKANNERROMMET: Her 
inne er det viktig med 
hvite hansker for å unngå 
skader på negativene. 
David Sand jobber nøy-
aktig for å få hver enkelt 
negativstripe inn i 
skanneren.

mange forskjellige filmtyper og papirer, og ikke 
alle er like holdbare. Fargefoto fra seksti- og syt-
titallet kan for eksempel ha dårlig kvalitet, som 
gjør at bildene falmer og forsvinner. Foreldre- 
generasjonen blir borte, og da er det viktig å vite 
hvem som er på bildene for å bringe historien 
videre. 
 Christian Wig forteller de har en del kunder 
som ønsker å lage flere kopier av familiealbum 
som skal gis videre til andre i familien. Da får 
alle hele historien, den trenger ikke lenger deles 
opp. Andre benytter store familiehendelser som 
konfirmasjon til å få ryddet opp i gamle bilder. 
At det nå er så enkelt å digitalisere bildene gjør 
det mye lettere å dele familiealbumene mellom 
søsken, eller etter en skilsmisse. 
 – Vi har kunder som har opplevd brann og 
vannskader, og vil ta vare på bildene uansett hva 
det koster. Andre har tenkt på å få digitalisert 
lenge, og blir veldig fornøyd når de endelig får 
det gjort, sier Christian Wig.

Sikker som banken
I det tidligere seddeltrykkeriet til Norges Banks i 
Oslo sentrum har guttene skannet over 150 000 
bilder det siste året. Pixellus er opptatt av sikker-
het for kundenes verdifulle negativer og mener 
selvfølgelig at de er like sikre som i banken her. 
 – En kunde hadde fire – fem tusen bilder hun 
ville ha digitalisert. Da deler vi opp ordren i tre, 
og legger resten i hvelvet for å sikre oss mot at 
noe skulle skje. Vi må ha den sikkerheten, fortel-
ler Christian Wig.
 Pixellus digitaliserer analoge bilder, både pa-
pirbilder og negativer, fra 135mm, mellom- og 
storformat, slides, stort sett det meste. Vanlig 
skanning av negativer innebærer støvfjerning, og 
farge, kontrast og eksponering blir manuelt jus-
tert i Lightroom. 
 Du kan levere inn negativer, album eller lys-
bilder og får alt skannet inn. Pixellus restaurerer 
også gamle og skadde papirbilder, og resultatet 
etter en tur i Photoshop er virkelig imponerende
 Digitaliser-hele-kassen er et uimotståelig 
tilbud til de som ikke har tid til å gå gjennom 
kassen med bilder og negativer de har funnet på 
loftet eller har hatt stående i skapet. Lever hele 
kassen, Pixellus sorterer og skanner inn alt. Bil-
dene legges ut på et sikkert sted på nett der du 
kan se og velge ut de du vil ha, og betaler kun for 
disse. 
 – De som har opplevd å miste bildene sine, er 
mer bevisst på hvilke verdier som er borte, og vil 
ikke risikere det igjen, mener Christian Wig.

Hobbyjobben
Mange drømmer om å jobbe med hobbyen sin, 
og for gutta hos Pixellus er det blitt virkelighet. 
21 år gamle David Sand har fått en 80 prosent 

stilling. Han er en ivrig fotograf som først ble 
hektet på Photoshop, nå er han ofte rundt i Oslo-
gatene for å fotografere mennesker og miljø.
 – Det er fantastisk å jobbe her. Jeg jobber jo 
med hobbyen min, men det er hardt arbeid, sier 
David.
 David Sand jobbet før i en tiltaksbedrift der 
han ikke fikk utnyttet evnene sine. Nå får han 
råd og hjelp til videreutvikling av ressurser som 
fotograf Hans-Olav Forsang. Han lærer vekk sin 
kunnskap til gutta på Pixellus, og er imponert 
over evnen de har hatt til å lære raskt og lage pro-
dukter av høy kvalitet. Fotointeresse langt over 
middels og et omfattende testprogram på nett 
må gjennomgås før jobben er sikret.
 Gjennom arbeidsdagen roterer de ansatte 
rundt på ulike stasjoner, to timer på hvert sted, i 
to skanner og redigeringsrom. Det tar tid å skan-
ne bilder,  mange rare formater som kommer inn 
krever nøye arbeid. En intern produksjonstest får 
konkurranseinstinktet frem hos guttene, da en av 
dem klarte hundre prosent på testen, ville ikke 
de andre være noe dårligere og konkurransen var 
dermed i gang.
 – Hadde du møtt en av guttene for et år siden, 
hadde du ikke kjent dem igjen. Det er helt an-
dre gutter nå. De er blitt høyreiste og stolte, sier 
Christian Wig. sos@huseierne.no
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Eiendomskreditt er
samarbeidspartner med
Huseiernes Landsforbund
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Bare å rull’n ut?
Skal man tro reklamen så er etterisolering lett som en lek. 

Men det er mye som skal sjekkes før du kan rulle ut isolasjonen.

katrine Villtun, mannen Morten og de to bar-
na deres bor i Fredrikstad. Loftet i huset fra 
1979 skal etterisoleres, og de har allerede gått 

til innkjøp av Glavas produkter. Selv om de har 
sjekket opp mye på egenhånd på nettet og hatt 
besøk av flere fagfolk, er de likevel usikre på om 
de bare kan sette i gang.
 – Tidligere har vi hatt besøk av en snekker som 
mente vi måtte skifte yttertaktekningen på taket 
for å sikre bedre lufting. Under en befaring med 
Norsk Hussopp Forsikring ble det anbefalt å et-
terisolere, men vi fikk ikke noe beskjed om fukt-
sperre, sier Katrine Villtun.
 Familien tilkalte derfor Anticimex for å se på hu-
set, og for å finne ut hva som egentlig måtte gjøres.
 – Vi har fått mange forskjellige råd underveis, 
så det var nyttig å få en tredjeperson utenfra til å se 
på huset. Selv om vi har sjekket mye selv, føles det 
trygt at man får bekreftet det man tror, sier hun.
 Med tanke på fremtidig salg er familien opp-

tatt av å gjøre ting riktig, og utbedre det som bør 
gjøres.

ikke tro blindt på fagfolk
Det viste seg at huset er i fin stand, og at fukt-
sperren er på plass. Men det ble funnet skadet og 
ødelagt fuktsperre hvor downlights er montert. 
Det ble også avdekket antydninger til muggsopp 
på vestsiden på loftet, men det var ingen skader i 
konstruksjon.
 Roy Malmo Nilsen, direktør for privatmarke-
det i Anticimex, understreker at bruksendring av 
hus ikke er noen spøk.
 – Du kan ikke endre bruken av en eldre bolig 
uten å sette deg inn i tingene på forhånd, og det 
kan være risikabelt dersom man ikke er klar over 
konsekvensene. Det går helt fint å legge isolasjon 
selv, men du må vite hva du gjør, sier han.
 – Det er slettes ikke sikkert det er så lett at det 
bare er ”å rull’n ut”.

TeksT og foTo: ––––– 
liNDA ØRSTAViK ÖBERg

aktuelt og nyttig

INSPEKSJON: Hvis 
du er usikker på 
tilstanden på loftet, 
bør du få råd fra 
fagmann før du 
etterisolerer. 
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Den varme inneluften som inneholder mye fuktig-
het avgir fuktigheten når den blir avkjølt. Det er like 
selvfølgelig som at et deilig kaldt glass med drikke 
avgir betydelig kondens utenpå glasset en varm som-
merdag. Dette skjer i husene også. 
 Mugg kan komme etter få uker, og råte kan i ver-
ste fall etableres etter noen måneder.
 – Hvis det fungerte bra før etterisolering, bør man 
fjerne denne. Det beste er å etablere fuktsperre og leg-
ge på nytt hvis skaden allerede er skjedd. Vi kommer 
altfor ofte over byggeskader som skyldes dette når vi 
foretar bygningsinspeksjoner hos privatpersoner, sier 
Nilsen. 

Kunde får dårlig informasjon
Nilsen kritiserer firmaer som Glava og Enova, og 
mener at de ikke er flinke nok til å informere sine 
kunder om hva som egentlig må til av arbeid, og hva 
konsekvensene blir dersom man ikke gjør ting riktig.
 – Enova og Glava er flinke på energi, men fortier 
og underkommuniserer den bygningsmessige konse-
kvensen ved etterisolering. Overfor kunden får de det 
til å høres ut som alt er lekende lett og at man bare 
kan rull’n ut, men man må ha kunnskap i bunn før 
man setter i gang. I mange tilfeller må man være for-
beredt på å gjøre en betydelig jobb.
 – Selv om energibruken og strømregningen blir 
mindre, så kan den totale kostnaden bli høy når hu-
set råtner og alt må gjøres på nytt, sier han.

 Han sier at det bør være en tankevekker når det 
spriker i anbefalingene til fagfolk. De kan ha egne 
interesser i form av egen inntjening.
 – Det er noe naturstridig ved at de som gir deg 
råd også skal utføre jobben. Søk derfor nøytrale råd, 
hent inn tilbud og gjør avtale deretter, sier Nilsen.

Vær på vakt
I en oppvarmet bolig vil det være mye varm luft som 
stiger, og denne luften inneholder som oftest mye 
vann. Den fuktige luften vil gå igjennom himling 
hvis man ikke har fuktsperre, og i møte med kald 
luft på loftet vil det avgis fukt / kondens.
 – Særlig i gamle hus skal man være på vakt ved 
etterisolering. Fyre for kråka er bedre for huset fordi 
da er loftet varmere og tørrere, noe som igjen gir 
mindre kondens. Hvis man etterisolerer uten å sette 
på fuktsperre eller vite om den som skal være der 
er i orden, får man et større fuktproblem enn man 
hadde fordi loftet blir kaldere og kondens oppstår. 
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Vi gjør kjøper oppmerksom 
Tore Bjerkeli, markedsdirektør i Glava, er ikke enig i 
kritikken.
 – Vi kan ikke ta alle forbehold i våre reklamer, 
fordi der fokuserer vi på produkt og muligheten for 
å spare energi. Det betyr imidlertid ikke at vi lar være 
å informere kunder om hvordan man skal utføre ar-
beidet riktig. Vi har masse informasjon om hvordan 
isolasjonsarbeidet skal utføres, både på web og i egne 
brosjyrer, sier han.
 Bjerkeli forteller at de holder mange kurs om det-
te, og at de alltid gjør kjøper oppmerksom på fellene 
man kan gå i.
 – Så vi er helt enige i at det er viktig å gjøre folk 
oppmerksom på dette, men det mener vi også at vi 
gjør. Vi gjør det vi kan i forkant, men det er ikke vårt 
ansvar hvis byggmester eller privatperson ikke følger 
rådene våre ved etterisolering og derfor får et dårlig 
resultat, sier Bjerkeli.
 Roar Hugnes, seniorrådgiver i Enova, mener at An-
ticimex sine uttalelser ikke henger på greip.
  – Enova har mye informasjon rundt temaet etteri-
solering, blant annet gjennom vår kjøpsveileder for 
isolasjon, svartjenesten og vår egen merkeordning 
Enova Anbefaler. Enova ønsker å gi gode råd, og våre 
brosjyrer og veiledning viser forbrukerne hva som 
kan gjøres og hvordan arbeidet skal utføres riktig.
  – Samtidig er vi også opptatt av at inneklimaet 
ikke skal bli dårligere etter en omfattende oppgrade-

LÆRERIKT: Katrine 
og Morten Villtun 
lærte mye av å få 
Roy Nilsen fra Anti-
cimex på besøk.

• Plasten legges på undersiden av loft, ikke på lof-
tet. fukt- / dampsperren skal med andre ord alltid 
ligge på varm side.

• fuktsperren hindrer at varm og fuktig inneluft 
trenger ut i de kalde delene av konstruksjonen, 
noe som fører til at faren for kondens og kondens-
skader øker betraktelig.

• sperren fungerer også som en luftsperre og den er 
med på å redusere varmetapet. 

• Det som i tillegg er viktig å huske på ved etteriso-
lering av kaldt, luftet loft er at luftingen ute ved 
raftet blir ivaretatt. Det kan brukes en rafteplate, 
du kan skråskjære isolasjonen, eller man kan 
legge på en vindsperre for å forhindre utlufting av 
isolasjonen. forutsetningen er at fuktsperren er 
forsvarlig ivaretatt.

• feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om 
til oppholdsrom, er også en gjengangerfeil i eldre 
hus. Isolasjonen skal som hovedregel legges på 
utsiden av kjellerveggen. Legges den på innsiden, 
hindrer den blant annet varmen i rommet i å tørke 
ut eventuell fukt i murveggen.

• Husk at fukt gir grobunn for mugg- og råtesopper, 
både i kjeller og på loft.

ring av boligen. Da er det absolutt viktig å sørge for at 
boligen blir godt og riktig ventilert, sier han.
  Enova tror heller ikke at produsenter og leverandø-
rer av produkter til isolering og vindtetting ønsker at 
deres produkter skal bli brukt på feil måte. 

Viktig å sjekke loft først
Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder ved Mycoteam, 
bekrefter at det er mange som har fjernet isolasjon kort 
tid etter at den er lagt. De har mange saker hvor det har 
oppstått alvorlige muggskader på loft hvor man har et-
terisolert, og han understreker hvor viktig det er å sjekke 
loftet før isolasjonen legges.
 – Det er ikke smart å satse på at ting går bra, så du 
må sjekke hvordan undertaket ser ut før du setter i gang 
tiltak. Se etter fukt og rim i taktroa, og sjekk om fukt-
sperren er der. Hvis isolasjonen er svart så har du luft-
lekkasjer og mulige fuktskader, sier han.
 Mohn Jenssen forteller at problemet ikke blir min-
dre hvis du kun etterisolerer over fukt. Det blir nemlig 
vondt verre fordi du da får lengre tid med fukt totalt 
sett.
 – Når du isolerer mot loft så hindrer du varmetap på 
loftet, men vær oppmerksom på at du i gamle hus vil 
ta med deg luftlekkasjer uansett. Du oppnår det du vil, 
nemlig å senke temperaturen på loftet, men luften kan 
holde på mye fuktighet fra bad og kjøkken.
 – Med andre ord så sparer du energi, men du kan få 
ting på besøk etterpå, sier Mohn Jenssen.
Han sier at det er spesielt viktig å være på vakt i hus som 
er bygd før 1980, men at man bør sjekke uansett. 
 – Det viktigste å huske på er at luftespaltene må være 
åpne, og jeg anbefaler alle som isolerer om å sjekke lof-
tet de første vintrene etter at isolasjon er lagt. loo@husei-
erne.no
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Testing og tilsyn gjør at vi stort sett har tryg-
ge elektriske produkter i salg her i landet. 
Vi kan heldigvis kjøpe kaffemaskiner eller 

hårfønere i visshet om at de skal virke, og sjansen 
for å få støt når vi plugger i kontakten er liten. 
Det har ikke alltid vært slik, og i dagens samfunn 
der mye av handelen går via internett, kan det 
være lurt å vite noe om hvilke godkjenninger 
produktene bør ha.

Norges Elektriske Materiellkontroll
Før var det en statlig oppgave å teste alle elek-

triske husholdningsapparater som skulle selges 
i Norge. Da stadig flere elektrisk apparater flyt-
tet inn i hjemmene våre, ble det klart at myn-
dighetene måtte ha større kontroll med det som 
skulle selges, og fra 1933 gikk Norges Elektriske 
Materiellkontroll (Nemko) i gang med å teste og 
godkjenne. Nemko har siden den gang satt sin 
sertifisering N som tydelig tegn på kvalitet.
 I lokalene til Nemko på Gaustad stod det før 
en lang kø av kjøleskap, vaskemaskiner og kom-
fyrer som ventet på at noen i hvite laboratorie-
frakker skulle ta dem gjennom en rekke prøvelser 

Elektrisk merkevare
På undersiden av elektriske produkter har noen satt sitt stempel og sin godkjenning på varene. 

Men hva innebærer det egentlig at bokstavene CE og N finnes der?

TeksT og foTo: SOlFRiD SANDE

BRØDBAKEMASKIN: – Vi starter med bruksanvisningen, og ser at den inneholder alt den skal, og finner ut om veiledningen stemmer. 
Vi ser etter bevegelige deler. Og vi tester normal bruk av varme, høyspenning og feilprøving, sier laboratoriesjef Tore Ledaal.
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på veien ut til forbrukeren. I 2012 er laborato-
riefrakkene borte, produktene færre, men mye 
av det gamle utstyrer brukes fortsatt i de mange 
testene produktene utsettes for.
 – Vi har greid å sette fyr på ting. Jeg har vært 
borti hårfønere som har begynt å brenne når de 
settes på, men det er veldig sjelden, sier laborato-
riesjef i Nemko, Tore Ledaal. 
 Da det statlige monopolet forsvant i 1993, 
tok EU over godkjenningen av husholdningspro-
duktene som selges på det europeiske markedet 
med sin CE-merking (Commuauté Européenne). 
N-sertifiseringen ble da en frivillig ordning, men 
den har på langt nær utspilt sin rolle. N-merket 
er et ekstra kvalitetsstempel du finner på mange 
kjente merkevarer, en tredjeparts godkjenning 
som styrker kvaliteten. Nemko er 
også en støtte for DSB, Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og bered-
skap, når de tester produkter som er 
tatt ut i markedskontroll.

Testing
Mange kjente merkevarer har gått 
gjennom prøvelser hos Nemko. Pro-
duktene skal faktisk tåle en del. Kaf-
fetrakteren skal tåle støt og slag og at 
plasten ikke tar fyr ved foreksempel lave 
temperaturer. Og den keramiske kom-
fyrtoppen skal tåle at du slipper en to 
kilos gryte ned på den.
 – Vi starter med bruksanvisningen, ser 
at den inneholder alt den skal. Tester om 
det er bevegelige deler. Vi ser om det som 
står på veiledningen stemmer, og vi tester nor-
mal bruk av varme, høyspenning og feilprøving, 
forteller Tore Ledaal.
 Hos Nemko må mange produkter gjennom 
fuktighetstest. Det står nemlig hvor høye tempe-
raturer og hvor høy luftfuktighet produktet skal 
tåle og dette ettergås i praksis.  Produktet utsettes 
for høy luftfuktighet over lengre tid, fra 24 timer 
til noen uker. Etterpå testes spenningen, da fin-
ner man ut om de kortslutter.
 Nemko tester også radiostøy og hvordan et 
produkt blir påvirket av omgivelsene. Et billig-
produkt kan føre til støy på radioen om du hol-
der den for nær. En brødrister kan bli påvirket av 
produktene rundt.
 Det tar fra 14 dager til fem – seks uker å gjen-
nomføre et testprogram. Større tester kan ta flere 
måneder. Produsentene tester selv i produktut-
viklingen, og Nemko kan også være med i denne 
prosessen. Det kreves mange testrunder og juste-
ringer før et nytt produkt går igjennom, i første 
runde stryker 70 – 80 prosent.  Det er blant annet 
viktig å sjekkes at de ulike komponentene funge-
rer som de skal, termostaten er kanskje laget av 
noen andre. 

LEVER: Lokalene til Nemko er ikke forandret noe særlig siden 60-tallet. 
Instrumentene på veggen er fremdeles til stede, mye gammelt utstyr 
brukes ennå.

 – En ting er å teste produktene før salg, men 
produsenten kan skifte ut komponenter etter 
hvert. De seriøse melder alltid fra når de skifter 
en del. Da må de også oppdatere testen og doku-
mentasjonen, sier Tore Ledaal.

Markedskontroll
DSB har syv lokale eltilsyn. Kontrollørene går 
rundt i butikkene, vurderer, og ser på merkingen. 
Eltilsynet sjekker hvert år flere tusen produkter,  
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aktuelt og nyttig

leter etter ting det har vært rapportert inn om, 
eller produkter med mangelfull merking, da tar 
de det med seg.  Produsenten må da sende inn 
dokumentasjon og prøver. Produktet sendes 
også videre til Nemko for testing. I år har ca. 25 
produkter havnet her.
 – Kontrollen av et spesielt produkt er ofte ba-
sert på bekymringsmeldinger fra publikum. Får 
vi inn tre – fire meldinger om samme produkt 
går vi ut i butikker for å lete etter det, sier Tor 
Øynes i DSB.
 Øynes mener det ser veldig bra ut på marke-
det, selv om små importører har en noe større 
tendens til å ha flere dårlige produkter enn store. 
De har et lite volum, og det er ikke så lett å ha 
tilsyn med dem. I mindre butikker og på nett fin-
ner man altså mer feil. Blant de kjente butikkje-
dene er det vanskelig å finne dårlige varer. Øynes 
påpeker at både Clas Ohlson og Biltema er raske 
til å rydde opp når noe er galt med et produkt. 
 – Når vi kontakter dem, er de alltid raske 
til å fjerne produktet, hevder Tor Øynes i DSB. 
– Det forbrukeren må se etter er at produktet er 
CE-merket, har et produktnavn, og tekniske data 
som spenning og effekt. Produkter som ikke har 
noen merking ville jeg vært bekymret for, sier 
han.

Fremtid
Da monopolet ble oppløst fant Nemko nye mar-
keder, og driver nå med en rekke andre sertifise-

ringer. Nemko har kjøpt laboratorier rundt i ver-
den, og i Kina har de nå 150 ansatte som utfører 
tester og besøker fabrikkene, noe som igjen fører 
til mindre feil i produksjonen. Nemko har fulgt 
varene dit de produseres, men en del foregår 
fremdeles på Gaustad i Oslo. Produksjonskjeden 
er blitt mer uoversiktelig, og da kan det være en 
ekstra trygghet å ha en N stemplet på produktet 
du kjøper. 
 – Vi stoler på at saker og ting skal være i or-
den, men du kan aldri være sikker. En sunn hold-
ning er å trekke ut støpselet på det du ikke har 
kontroll på, mener leder for Nemko Norge, Geir 
Olav Wang.
 Netthandel er en ny utfordring for sikre pro-
dukter. Hvem som helst kan reise til Kina på en 
elektromesse og kjøpe et parti med kaffetraktere 
og legge dem ut for salg uten å ha greie på lover 
og regler. Stadig flere kjøper varer på nett, da er 
det viktig å være litt på vakt. Tor Øynes i DSB 
mener det er vanskelig å føre tilsyn på nett, men 
det skal i prinsippet være den samme markeds-
kontrollen. 
 – Tendensen er at det blir mer markedskon-
troll. Kravene er samstemte i Europa, mener Geir 
Olav Wang i Nemko.
 I en globalisert verden der det ikke alltid er 
lett å få oversikt over hvor og hvordan varer er 
produsert, har Nemko fremdeles en viktig rolle å 
spille som en nøytral tredjepart.

CE-merket
Brukes på alt fra leketøy 
til maskiner, medisinsk 
utstyr og byggevarer. 
Merket er et synlig bevis 
på at produktet oppfyller 
sikkerhetskravene som er 
fastsatt i ett eller flere 
av metodedirektivene til 
eU, som betyr at det er 
myndighetspålagt. 
Ce-merking er en dekla-
rasjon på at produsenten 
eller dennes representant 
garanterer at alle krav 
som stilles til produktet i 
det aktuelle direktivet er 
oppfylt. 

N-merket
etablert i 1933, fra 1991 
en frivillig merkeordning. 
et tegn på at produktet 
holder relevante sikker-
hets- og eMC-standarder. 
Basert på Nemkos egen 
testing og tester utført 
av autoriserte fabrikanter 
eller partnerlaboratorier. 
Nemko-merket gir fabri-
kantene og importørene 
forsikring om at deres 
produkter tilfredsstil-
ler sikkerhetskrav satt 
av europeiske direktiver 
for elektriske produkter.
kilder: standard Norge 
og Nemko

KOMFYRTEST: Tåler 
komfyrtoppen at du 
slipper en gryte ned på 
den? En del av testen 
er å slippe en 1,8 kilo 
tung gryte ned.
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Individuell tilpasning!
Gilje vinduer gir deg alle mulighetene...

www.gilje.no

- Gilje vinduer gir bedre isolering med lavere U-verdi. 
- Lettere vedlikehold med vinduer kledd med aluminium!
- Vi leverer komplette vindus- og dørløsninger. 
- Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Gilje vinduer, - et bærekraftig valg!

LÆ
R
D
A
L

Symbolet for
bærekraftig skogbruk
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SV vil ha mer skatt 
Inga Marte Thorkildsen presenterte før jul SVs 
nye partiprogram. Partiet har flere forslag til 

skatteskjerpelser, blant annet økt beskatning av 
næringseiendom og boliger folk ikke bor i selv, 

skriver Aftenposten. I tillegg vil SV øke kommu-
nenes frihet til å bestemme eiendomsskatten. 

     – Økt skattenivå er ikke et mål i seg selv. Vi 
vil ha et rettferdig skattesystem der alle 

yter etter evne, sier SV-nestlederen.

sett&hørt
“Dessverre ser mange lokalpolitikere og ordførere 

fortsatt på kulturminnevern som plunder og heft.”
Riksantikvar Jørn Holme til Aftenposten

Gledelig utvikling
37 personer omkom i brann i 2012, viser foreløpige tall. Dette er det 
laveste antall branndøde på over 50 år, melder Norsk brannvernforening.
 – Vi registrerte en kraftig nedgang i antall branndøde allerede i 2011 
med 46 omkomne. At denne trenden er ytterligere forsterket i 2012, er 
både oppsiktsvekkende og gledelig. Vi må helt tilbake til 1961 for å finne 
lavere tall, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brann-
vernforening. Han tror noe av årsaken er innføringen av selvslokkende 
sigaretter fra 2011. Foto: Vangelis Thomaidis / Scanstockphoto

La humla suse
Det finnes hele 34 humlearter her i landet, 
men antallet pollinerende insekter er sterkt 
synkende, og det bekymrer EU. Undersøkelser 
viser at rundt 80 prosent av kulturplantene 
som blir brukt i europeisk landbruk er direkte 
avhengig av humler og bier. Verdien av polli-
neringen er beregnet å være gigantiske 1 300 mil-
liarder kroner. En nedgang i humlebestanden er derfor 
særlig alvorlig, skriver Norsk Hagetidend. 
 Ved å la være å bruke plantevernmidler som tar knekken på 
de små insektene, kan også vi hageeiere bidra til å gjøre livet 
lettere for humler og bier, mener Hageselskapet.

Beryktet do
Toalettet på rasteplassen Husum ved Løten 

er nå så beryktet at tissetrengte bilister 
foretrekker å kjøre forbi, skriver VG. Toalet-

tene brukes som møtested for folk som søker 
tilfeldig sex. I høst hadde noen boret et stort 
hull i veggen mellom de to toalettene, slik at 

det var mulig å ha anonym seksuell omgang 
gjennom tømmerveggen. Statens veivesen 
tettet hullet og monterte solide stålplater, 

men nytt hull ble boret gjennom veggen. Nå 
truer vegvesenet med stenging. 

Hvitt er feigt
Hvite vegger oppfattes som de feiges 
valg og er løsningen for dem som ikke 
tør å bruke farger for å bygge opp et 
mer spennende og tidsriktig innemiljø, 
skriver Fargemagasinet. Samtidig 
understreker stylister, interiørarkitekter 
og andre eksperter at det er viktig å 
bruke magefølelsen når du skal innrede 
hjemmet ditt.
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Verneverdig 
– Vi har ikke bare ansvar 
for eldre bygninger, men 
også for det beste av norsk 
arkitektur, sa riksantikvar 
Jørn Holme i anledning 
100-årsdagen for riksanti-
kvarembedet på tampen av 
fjoråret. Det var i 1912 Herman M. Schirmer 
ble utnevnt til Norges første riksantikvar et-
ter initiativ fra Norske Fortidsminnesmerkers 
Bevaring, skriver Aftenposten. I dag har 
direktoratet 160 ansatte med bred fagkom-
petanse. 
    Jørn Holme mener dagens utfordring er å 
ta vare på kulturminner som har kommet til 
etter 1850. Og oppskriften er vern gjennom 
bruk.  
     – Vern utelukkende gjennom vern, nytter 
ikke. Det skal bo folk i husan, sier han til 
avisen. 
 

100 ÅR: Posten markerer riksantikvarjubileet 
med et nytt frimerke som viser domkirke-
ruinene på Hamar.

Lønnsomme 
varmepumper
– Den stadige forbedringen av luft-til-luft-
varmepumper vi har sett de siste ti årene, 
ser ut til å ha stoppet opp. De nyeste 
varmepumpene som er testet, overgår ikke 
de tidligere testresultatene, skriver Dine 
Penger som siden 2009 har testet 11 ulike 
varmepumper. For de fleste med enebolig 
er luft-til-luft-varmepumpene en lønnsom 
investering, og lønnsomheten øker når 
du kjøper de beste (ikke nødvendigvis de 
dyreste) varmepumpene, 
skriver bladet. 

sett&hørt
“Jeg er katolikk og har stor sans for den katolske kirkens 
fargerike overdådighet. Men, jeg har også sans for den 
katolske kirkens klosterliv; i spartanske omgivelser med 

hvitkalkede celler og med et minimum av eiendeler.”
Trendekspert Gunn-Helen Øye til Fargemagasinet

Mangel på parkeringsplasser
Beboerne i Manglerudvangen borettslag som ikke har egen biloppstillings-
plass, er dømt til evig p-jakt i de trange gatene på Manglerud. Da drabant-
byene ble bygget på 1950-tallet, var kravet syv parkeringsplasser pr. 100 
boliger, skriver Obos-bladet. Nå må gamle boligområder bygges om for å få 
plass til flere biler.
 – Det står biler parkert overalt i gatene, hele døgnet rundt. Om vin-
teren er det aller verst. Innimellom er det så vanskelig å komme frem at 
bussene må kjøre på fortauet, forteller nestleder i styret, Brit Lybæk. 44 
nye biloppstillingsplasser er bygget på en del av borettslagets tomt, men 
fortsatt venter 85 beboere på plass, og ventetiden er estimert til ca. to 
år. Et alternativ for mange beboere blir derfor medlemskap i Bilkollektivet. 
Foto: Børge Sandnes / Scanstockphoto

Balkong populært
Balkong er den faktoren ved en leilighet som vekker 
sterkest interesse hos kjøperne. Det kommer fram i under-
søkelsen Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight gjort blant 
meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund. De har 
fått spørsmål om hvilke faktorer blant balkong, heis, peis, 

stukkatur, takhøyde, utsikt, parkeringsplass/garasje, økonomi 
i sameiet og lagringsplass/bod, som har størst betydning for 

kjøpsinteressen og har da landet på balkong som den mest avgjørende.
 – Kjøpere av leiligheter vil ha muligheten til å trekke inn uteluft og sette 
seg på balkongen en varm sommerkveld, så jeg forstår at det verdsettes høyt, 
sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Finn Tveter.
 Muligheten for en parkeringsplass eller garasje knyttet til leiligheten følger 
som en god nummer to blant de attraktive faktorene, mens utsikt og heis 
følger på de neste plassene.
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Boligalarmen som forteller 
hva som skjer hjemme, 
når du er borte!

LEVERT AV:

Verisure – Fremtidens boligalarm!
Med Verisure boligalarm har du full kontroll over hjemmet ditt. Med din 
smarttelefon kan du slå av og på alarmen, sjekke status og se om Jonas 
er hjemme fra skolen, og mye mye mer – når som helst og hvor som helst.

Er du medlem i Huseiernes Landsforbund får du 2 gratis røykdetektorer, 
verdi 1960,- ved nyinstallasjon av boligalarm fra Verisure.

For mer informasjon ring 06010 eller se verisure.no.

A4_HL.indd   2 25.01.13   11.45
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hus & bolig spør;

– I 1962 sang du «da blir postkassa mi 
Hollywood» - hva skjedde med Hollywood?
– Drømmen om Hollywood var nok bare pike-
svermeri. Da jeg var 15 år fikk jeg et tilbud om 
å være med i «The Ed Sullivan Show». Akkurat 
det ble et veikryss i karrieren min, for det var da 
jeg bestemte meg for ikke å satse i USA, men å 
holde meg til Europa. Avstanden var altfor stor 
og jeg ønsket ikke å sitte der borte som ung 
jente og være alene. På den tiden var Europa 
mye nærmere enn USA. I dag er alt naturligvis 
litt annerledes, men jeg har ikke ofret Holly-
wood en tanke siden.

– Fortell om den aller første boligen du kjøpte?
– Jeg var tidlig ute. Det var min far som rådet 
meg til å investere noe av pengene jeg tjente på 
bolig. Det første huset jeg kjøpte lå på Abildsø 
og det ble en ganske lykkelig investering. Vi 
flyttet dit med hele familien. Da var jeg bare 17 
år. Mine foreldre ble boende der da jeg fire år 
senere kjøpte stedet jeg nå bor, på Nesøya.

– Hvordan trives du på Nesøya?
– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er utrolig pri-
vilegert som får bo slik jeg bor. Jeg kjøpte dette 
huset som 21 åring av Thomas Fearnley, og ti år 
senere kjøpte jeg også nabotomten. Det betyr at 
jeg har seks mål tomt rundt meg. Det har også 
resultert i at mine barn har fått muligheten til 
å bygge seg hus her. En sønn har allerede gjort 
det og en annen er i gang. Men det opprinne-
lige huset står her fortsatt, og dette har vi bygget 
på i omganger. Finn Sandmæl bor ikke så langt 
unna meg, men han får ikke komme på besøk 
hit. Dette er jo et skikkelig kråkeslott, og langt 
fra noe som har ligget på en arkitektpult. Huset 
har vår families sjel og det setter jeg enormt pris 
på.

– Hva har huset på Nesøya betydd for deg som 
base når du har bodd rundt om i utlandet?
– Dette har alltid vært en landingsplass. Å ha 
familien rundt meg har vært viktig og jeg fikk 
barn som 24 åring. De har jeg tatt med meg 
rundt, men basen har alltid vært Nesøya. Derfor 
har jeg vært utrolig glad i familiehjemmet, og 
derfor viser jeg også mye omsorg for huset. Jeg 
elsker å stelle med det. Det er avkobling å vaske 
huset utvendig og innvendig. For noen år siden 
tok jeg til og med murerkurs 
sånn at jeg kunne holde muren 
på huset i stand. Når vi i tillegg 
har så stor tomt har hele fami-
lien måttet jobbe på rundgang 
og dugnad for å holde den ved 
like.

– Du har jo en flott strandlinje 
– har du en knall rød gummi-
båt liggende ved bryggen?
– Haha, vi har hatt mange 
fotoshoots med røde gummi-
båter her. Det er moro at man blir husket for 
sånne artige ting. men vi har hatt vanlig båt 
også. Jeg hadde en 17 fots Draco noen år. Den 
var enkel å manøvrere for meg også, men den 
har jeg ikke lenger ettersom ungene ikke har 
noe behov for den. 

– Hvordan er båttrafikken utenfor huset ditt om 
sommeren?
– Den er ganske tett, men det er veldig hyggelig. 
Det er temmelig stille her ute om vinteren. Når 
våren kommer og folk begynner å komme seg 
på vannet livner det til i området, og det setter 
jeg stor pris på.

Wenche Myhre drives av den altoppslukende gleden i å formidle musikk. 
Ordet pensjonist er byttet ut med pasjonist og jobben er mer livsstil enn arbeid.

TEKST: DaG Erik kOnGSLiE   ILLUSTrASJON: HErB

Wenche Myhre, entertainer

”Det er avkobling 
å vaske huset 
utvendig og 
innvendig.”



Nå er hun 66
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Wenche Myhre (66)

• En av norges mest kjente 
artister. Har stått på scener 
i inn- og utland siden 1960. 
Fyller 66 den 15. februar

• Tok murerkurs for å holde 
huset i orden

• Ble syk og måtte ta en 
pause. Sykdommen ga henne 
tid til å skrive bok. Også 
aktuell med ny turné.                    
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– Du har studio hjemme – er ikke det litt råflott?
– Det er faktisk en nødvendighet. Når man har levd et langt 
liv i bransjen som meg, utvikler man vaner. Jeg trenger 
virkelig å kunne være i studio til de tidspunktene jeg selv 
ønsker. Noen ganger ønsker jeg å øve på kvelden eller nat-
ten. Da må jeg kunne ha tilgang på studio. Dessuten er det 
greit å kunne spille inne demoer og plater hjemme også. På 
det meste har vi klart å ha 14 strykere her. Da bygde vi om 
hele stuen til et studio. Sånne ting er ganske artig. Familien 
min har måttet holde ut med mye.

– Du har hytte i Øyer kommune – hva betyr hytta i et hek-
tisk artistliv?

– Vi kaller det huset vår, 
vi – huset i Øyer. Jeg drar 
dit så ofte jeg kan. Det er 
deilig å ha et sted hvor 
man kan trekke seg unna. 
Helst skulle jeg bare hatt 
et enkelt lite krypinn uten 
strøm og noe som helst, 
men det ønsket ikke mine 
barn. Men TV har jeg ikke 
der oppe, og jeg prøver å 
holde det enkelt.

– Nå har du endelig blitt 
66 – merker du forskjell 
fra 65?
– Nei, jeg spør meg selv 
fortsatt «hva skal du 

bli når du blir stor da, Wenche»? Ordet pensjonist er for 
eksempel helt ikke-eksisterende for meg. Jeg bruker ordet 
pasjonist. Jeg førtidspasjonerte meg for mange år siden. 
Hvis du ikke har en indre glede av å drive med musikk og 
opptre vil denne bransjen ta livet av deg før du vet ordet av 
det. Jeg har ikke merket den store forskjellen i det hele tatt. 
Kanskje kommer det snikende etter hvert? Musikken er en 
livsstil og jeg lever med den hjemme også. 

– Du skal på Norgesturne – hvordan er det å være på turne 
som 66-åring kontra det å være 16?
– Man skulle tro det var store forskjeller, men jeg har kjørt 
løpet mitt ganske likt i alle år. Jeg har alltid vært min egen 
manager, bortsett fra helt i starten hvor min far tok seg av 
mye av det praktiske. Når man blir eldre og sikrere, og kan 
skilte med suksess, har man jo naturligvis fordelen av å 
kunne være mer selektiv. Dessuten er jeg så heldig at det 
blir fulle hus når jeg kommer et sted. Når jeg nå starter med 
fire utsolgte konserter i Drammen merker jeg hvor tilfreds-
stillende det er.

– Hvordan bor du når du er på turné?
– Jeg prøver å unngå så tett program at jeg må leve som en 
nomade, og jeg prøver å begrense antall overnattinger. Der-
for pendler jeg fra Asker til stedene jeg gjør konsert. Etter 
Drammen bærer det til Trondheim. Frem til 23. mars, hvor 
vi avslutter i Bergen, har jeg 12 konserter. Det er naturlig at 

”På det meste 
har vi klart å ha 
14 strykere her. 
Da bygde vi om 
hele stuen til 
et studio.”

KOSTNADSEFFEKTIVE 
OG FLEKSIBLE 
ENERGISPARELØSNINGER!

2007-2012

Tlf 674 95 500  www.energysave.no
Kan leveres og monteres av din lokale rørlegger. Kort leveringstid.

E|S luft/vann varmepumper 
er konstruert for drift ned til -25ºC. Kan leveres ferdig 
fylt for rask og enkel montering med rør i faste lengder. 
Kobles enkelt til alle eksisterende systemer, uten at du må bytte 
ut mye av det du har fra før. Varmepumpen kan kompletteres med 
E|S Viftekonvektorer for effektiv distribusjon av varmen. 

• Kostnadseffektiv 
• Passer alle nye og eksisterende vannbårne varmeløsninger 
• 10 kW effekt 
• COP 4,6

E|S Viftekonvektorer kan kobles til alle nye og eksister-
ende varmeanlegg. En viftekonvektor overfører varmen fra varmean-
legget mer effektivt til romluften.  En viftekonvektor overfører varmen 
mer effektivt til rommet, som gir raskere regulering av temperaturen.  
Monteres på gulv eller vegg. Flere modeller. 

• 2,5 – 4,1 kW effekt 
• Nattsenking 
• Romtermostat 
• Kjølefunksjon
• Stillegående 

 

MEDLEMSTILBUD

SPAR OPPTIL KR. 3210,- 

Valgfri viftekonvektor til 

kr. 1.990,- ved kjøp av 

E|S luft/vann varmepumpe.

Maks. 3 stk pr. kunde.

Pris 2,5 kW: 4.400,- 
Pris 3,1 kW: 4.900,- 
Pris 4,1 kW: 5.200,- 
(Alle oppgitte priser er inkl. MVA)

Pris 10 kW: 36.900,-
(AW24.4-IQC)
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jeg bor hjemme når jeg spiller konserter i nærområdet og 
at jeg sover én natt på hotell når jeg må reise et stykke vekk 
fra Oslo.

– Ryktene om artisters kravliste er mange. Kan vi få noen 
saftige detaljer fra din?
– Ja nå skal du høre, jeg har en ekstremt komplisert liste 
med ønsker. Den driver nok mange konsertarrangører til 
vanvidd. La meg ramse opp: Garderobe med vindu slik at 
jeg kan få frisk luft, et bord, et speil, tre håndklær, vanlig 
norsk vann, en brødskive med gulost og en banan! 
         Som du skjønner er det artister der ute som er van-
skeligere å tilfredsstille enn meg. Disse ønskene har knapt 
forandret seg gjennom hele min karriere. Tidligere hendte 
det at jeg fikk solo, cola, kaffe og gjerne sjokolade. Dette 
har jeg aldri hatt behov for. Jeg er på jobb og vil bare ha 
disse enkle tingene slik at jeg kan konsentrere meg om det 
jeg skal gjøre. Da er det meningsløst å henge seg opp i alt 
annet som ikke har noe med jobben å gjøre.

– Hva er den største utfordringen ved å være Wenche Myhre 
som 66 åring?
– Den største utfordringen er kanskje tallet 66 i seg selv. 
Det har på en måte blitt mitt tall og det er blitt så mye 
oppmerksomhet rundt det. Jeg startet å synge ”Når man blir 
66” i 1983 og siden da har vel alle ventet på at jeg skulle bli 
66 selv. For meg er det veldig naturlig å feire anledningen 
med å stå på scenen, og da er det utrolig tilfredsstillende at 
konserter blir utsolgt og at vi må forlenge turneen.

– Boken din, som er ført i pennen av Mona Levin, heter jo 
også 66. Hvorfor er det viktig å gi ut en biografi?
– Det var nok ikke så viktig for meg rent personlig å skrive 
en bok. Jeg har fått mange forespørsler om å gjøre dette tid-
ligere, men jeg har aldri hatt tid og ikke har jeg vært spesielt 
lysten heller. Derimot har jeg alltid vært glad i prosjekter. 
Da jeg ble syk og måtte ta pause passet det veldig godt å 
gjøre noe annet. Da passet et bokprosjekt godt inn siden jeg 
endelig fikk tid til å fortelle. Samtidig følte jeg at mine barn 
ikke visste så mye om karrieren min. Å samle det i en bok 
ville være en fin måte å vise dem hva jeg har gjort i alle år. 

– Hva er de største utfordringene ved å skrive bok om seg 
selv?
– Den største utfordringen er å gå sitt eget liv etter i søm-
mene. Enkelte dager ble det rett og slett litt for mye, og jeg 
måtte ta pause for å samle meg. I tillegg har det vært van-
skelig å dele så mye siden jeg alltid har prøvd å være veldig 
privat. Det har vært viktig for meg. Og når man ser tilbake 
er det mange følelser som dukker opp på godt og vondt, 
men jeg ser jo at jeg har elsket livet jeg har levd og jeg er 
utrolig takknemlig for retningen det har tatt. 
dek@huseierne.no 

ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Tlf. 23 17 37 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

Våre lekre løfteplattformer i sjakt fungerer nærmest 
som en vanlig heis. Du blir enkelt og sikkert bragt til 
ønsket etasje. Forskjellen er at de er enkle å installere, 
krever få bygningsmessige forandringer og er svært 
brukervennlige og driftsikre. 

Og ikke minst, prisen er også betydelig lavere enn for 
en tradisjonell heis. 

Mer informasjon fi nner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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GA OPP Å VENTE: ”Per” på 26 år har stått i boligkø i Stockholm de siste åtte årene. 
For å få et sted å bo betalte han 275 000 kroner under bordet for 40 kvadratmeter på Södermalm.
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fokus på boligmarkedet

I de største byene i Norge er det mange som går på titalls vis-
ninger uten å få tilslag, eller som ikke har råd til å leie en bolig 
i sentrale strøk. I Sverige er leieprisene lavere, men se for deg 

at du må betale flere hundre tusen kroner bare for å få lov til å 
leie. Pengene må du overlevere kontant til en svartmegler, som 
på ulovlig vis skaffer deg innpass på leiemarkedet. Dette er ikke 
handlingen i en film, det er faktisk realiteten for Stockholms 
unge i 2013.
 Et av hovedargumentene for å innføre prisregulering på leie-
markedet er at det vil presse prisene ned, samt gjøre markedet 
enklere å komme inn på. Statistikken over gjennomsnittlig leie-
pris i Stockholm viser at prisene der er mye lavere enn i Oslo, 
men det er på papiret. Lav leie hjelper lite når køene er milelange 

Milliarder 
under 
bordet
Høye leiepriser gjør at stadig flere tar til orde for 
regulering av leiemarkedet, men i vårt naboland 
fører prisreguleringen til en strøm av svarte penger.

TeksT: Linda Ørstavik Öberg og MikaeLa soLberg



CASH IS KING: I Stockholm 
kan du snike i boligkøen hvis 
du har penger.
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og kontraktene ikke legges ut igjen, men selges 
ulovlig med betydelige summer under bordet.
 “Per” er 26 år og har stått i boligkø i Stock-
holm siden han var 18. Likevel måtte han få 
hjelp av en svartmegler da han skulle finne seg et 
sted å bo. Han betalte hele 275 000 kroner for å 

sikre seg retten til å leie en enroms på 40 kvadrat-
meter på Södermalm.
 – Det er ikke den riktige måten å gjøre det på, 
men den eneste for å unngå å vente i 40-50 år. Å 
komme inn på leiemarkedet er umulig hvis du 
ikke har stått på liste i en evighet, eller kjenner 

IFØLGE EN UNDERSØKELSE gjort av 
Fastighetsägarna, ligger prisen på en 
førstehåndskontrakt et sted mellom 
3 - 6 000 SEK/kvm. Det er altså vanlig å 
betale mellom 240 000 og 480 000 
kroner under bordet for en 80 
kvadratmeter stor leilighet. 

UTLEIER er i de 
fleste tilfelle en 
privatperson

LEIEMARKEDET er fritt 
og åpent – ingen 
organisert boligkø

TILBUD OG ETTER-
SPØRSEL styrer 
leieprisene

HOVEDREGELEN er at et leieforhold 
varer i tre år, men kan også avtales 
på ubestemt tid

Denne modellen viser LOVLIG praksis: Dette er vanlig og ULOVLIG praksis:

1

2

3a

ØNSKER DU Å LEIE
EN BOLIG, må du registrere 

deg hos en bostadsförmedling. 
De administrerer boligkøene. 

I dag står ca. 400 000 
mennesker i boligkø i 
Stockholm, og vanlig 
ventetid er 8-10 år.

UTLEIER er profesjonell aktør. Leieprisen reguleres etter boligens bruksverdi og 
bestemmes i forhandlinger mellom Hyresgästföreningen og Fastighetsägarna.

KILDE: ”Missbruket av bytesrätten – en rapport om svarthandeln med 
hyreslägenheter i Stockholm. Fastighetsägarna i Stockholm 2006.

NÅR DU FÅR 
TILDELT EN LEILIGHET fra 

bostadsförmedlingen, får du en 
såkalt førstehåndskontrakt. 
Boligen kan disponeres fritt i 
ubegrenset tid. Leieprisen er 
regulert etter boligens bruks-

verdi og kan ikke økes.

FREMLEIE er tillatt hvis eier gir sitt sam-
tykke, eller det foreligger en saklig grunn 
som for eksempel militærtjeneste.

VED UTFLYTTING skal 
kontrakten gå til nestemann

i boligkøen. Boligen kan i 
enkelte tilfelle byttes

i en annen.

Leiemarkedet i Norge:

Leiemarkedet i Sverige:

Fremleie er kun 
tillatt hvis det 
foreligger 
særlige grunner, 
f.eks. midlertidig 
opphold på annet 
sted, sykehus-
opphold ol. 
Påslag i leiepri-
sen er ikke 
tillatt.

Grunnet stor 
boligmangel 
i de store byene, 
selges første- 

håndskontrakten videre 
med store summer penger 
under bordet. 

Det er ikke uvanlig å få 
hjelp av en såkalt 
svartmegler for å formidle 
ulovlige leiekontrakter. 

Summen som betales for 
kontrakten avhenger 
hovedsakelig av leilighetens
      beliggenhet.

OGSÅ ANDREHÅNDS- 
OG TREDJEHÅNDS-
KONTRAKTER selges videre 
med store summer under 
bordet. Det forekommer 
som regel alltid et påslag i 
leieprisen, både ved andre- 
og tredjehåndsutleie.

Man regner med at ca. 4 000 leilighetskontrakter selges 
ulovlig i Stockholm hvert år, og at det omsettes for ca. 1,2 
milliarder SEK i det svarte markedet årlig. 

3b



47hus&bolig 1-2013 •

noen som får deg inn bakveien. Jeg sniker i køen, 
men det er slik det fungerer her. 
 Betalingen skjer selvsagt kontant siden det 
hele er ulovlig, så Per måtte lyve til banken om 
at han skulle kjøpe en bruktbil av en selger som 
bare godtok kontanter. På den måten fikk han 

tatt ut kontantene på lovlig vis, og tatt med seg 
pengene ut i en bag før bankens ordinære åp-
ningstid. Han valgte å stole på svartmegleren selv 
om han kunne stukket av med pengene. 
 – Det er ikke akkurat morsomt å bære rundt 
på så mye penger i sentrum. Megleren måtte låse 
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med store summer penger 
under bordet. 

Det er ikke uvanlig å få 
hjelp av en såkalt 
svartmegler for å formidle 
ulovlige leiekontrakter. 

Summen som betales for 
kontrakten avhenger 
hovedsakelig av leilighetens
      beliggenhet.

OGSÅ ANDREHÅNDS- 
OG TREDJEHÅNDS-
KONTRAKTER selges videre 
med store summer under 
bordet. Det forekommer 
som regel alltid et påslag i 
leieprisen, både ved andre- 
og tredjehåndsutleie.

Man regner med at ca. 4 000 leilighetskontrakter selges 
ulovlig i Stockholm hvert år, og at det omsettes for ca. 1,2 
milliarder SEK i det svarte markedet årlig. 

3b

fokus på boligmarkedet
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seg inn på toalettet på stedet vi møttes for å telle 
alle seddelbunkene, ler han.

For få leiligheter i omløp
I Sverige er leiemarkedet mye mer omfattende 
enn i Norge, og i Stockholm er nesten annenhver 
bolig en leiebolig. For de svenske førstegangseta-
blererne skaper altså urimelig lange boligkøer 
problemer, og i Stockholm må man regne med 
å stå i kø mellom 8 og 30 år for å få en leilig-
hetskontrakt i sentrale strøk. Christer Jansson, 
direktør i Fastighetsägarna i Stockholm, mener 
at dette er fordi både eier og leietager i dag har 
lite tiltro til leiemarkedet.
 – Poenget med leieboligen er jo at den skal 
ha en lav transaksjonsterskel, og det skal være 
enkelt både å få og kvitte seg med en leiebolig. 
Dette har imidlertid sluttet å fungere. Hvis jeg 
for eksempel ikke skal bruke leieboligen min det 
kommende året, ville jeg aldri la den gå tilbake 
til eier selv om dette er det riktige å gjøre. Hadde 
jeg gjort det så hadde jeg nemlig aldri fått en ny 
leilighet, sier Jansson.
 Han tror ikke på et utvidet leiemarked så 
lenge svenske myndigheter beholder de regulerte 
leieprisene. 
 – Det er et stort problem at det er altfor 
ulønnsomt å eie utleieboliger i Stockholm, og 
prisreguleringen gjør at det ikke er mulig for eier 

å markedstilpasse leien. 
 Han mener at markedskreftene alltid vil gjøre 
seg gjeldende i et presset boligmarked.
 – Forskjellen mellom leieprisen som blir for-
handlet frem og prisen som man er villig til å 
betale for å leie en leilighet i Stockholm er altfor 
stor. Dette fører til omfattende svart handel av 
leiekontrakter under bordet, med en omsetning 
på langt over en milliard i året, sier han.  
 I tillegg til svarte penger i omløp, fører pris-
reguleringen til at mange leilighetsbygg ikke blir 
vedlikeholdt godt nok. På et leiemarked med 
lave inntekter blir det ikke mye penger igjen til 
investeringer, og oppgraderinger av leilighetsbyg-
gene blir ofte nedprioritert.

Forhandler om leieprisen
Fastighetsägarna er bransjeorganisasjonen som 
representerer eierne i de forhandlingene som 
ligger til grunn for fastsettelsen av leieprisen i 
Sverige. Hyresgästföreningen representerer leie-
tager. I Sverige er ikke leien basert på tilbud og 
etterspørsel, men den er et resultat av en frem-
forhandlet pris. Ifølge svensk lov skal leieprisen 
settes etter boligens bruksverdi, med det formål å 
gi leietager lavest mulige omkostninger.
 Terje Gunnarson, leder i Hyresgästföreningen 
i Stockholm, mener at det svenske forhandlings-
systemet stort sett fungerer som det skal.
 – Å sette leien etter bruksverdien på boli-
gen fungerer bra overalt, med unntak av Stock-
holm. Grunnen til at det ikke fungerer her er den 
enorme boligmangelen, og at boligmarkedet er 
ekstremt overopphetet. Bare i Stockholm alene 
er det rundt 90 000 mennesker som aktivt søker 
bolig, sier han.
 Han mener at presset på boligmarkedet i 
Stockholm fører til ulovlige transaksjoner på 
leiemarkedet, og mener at myndighetene må bli 
flinkere på å informere om at dette er ulovlig. 
 – På et presset boligmarked vil boligeiere 
selvfølgelig se muligheten for å ta seg mer betalt 
enn hva som er lov. Hvis man skal få bukt med 
dette må det bygges flere boliger, i tillegg til at vi 
må opplyse igjen og igjen om at det er ulovlig å 
selge kontrakter.

kjøper seg en rask vei inn
I en rapport om ulovlig salg av leieboliger i 
Stockholm fra 2006, konkluderer Fastighetsägar-
na med at det regulerte leiemarkedet har ført til 
moralsk forfall hos førstegangsetablerere. Unge 
mennesker som leter etter bolig i Stockholm i 
dag, ser på det å betale for en leiekontrakt som 
mer eller mindre en selvfølge. Prisen på en før-
stehåndskontrakt ligger på mellom 3 og 6 000 

LANGE KØER: Mange 
ønsker å leie leilighet 
innenfor dører som dette 
i sentrale Stockholm, 
men det er alt for mange 
om beinet.
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fokus på boligmarkedet

kroner kvadratmeteren, og vår case Per betalte nes-
ten 7 000.
 Fastighetsägarna tror at ungdommer i Stock-
holm er klar over at slike transaksjoner er ulovlige, 
men mener at systemet ikke fungerer på grunn av 
de lange boligkøene. De ser rett og slett på det svar-
te markedet som en snarvei til sin første bolig.
 – Politikerne er livredde for å ta det opp, fordi 
en debatt om prisreguleringen vil føre til diskusjon 
om økte leiepriser. Resultatet er at investorene flyk-
ter fra utleiemarkedet, og det er blitt mer lønnsomt 
å gjøre om utleieboliger til andelsleiligheter, sier 
Christer Jansson.
 Det er nå en stund siden Per fikk leiligheten sin, 
og i mellomtiden er det blitt alt annet enn enklere 
å skaffe seg en slik attraktiv førstehåndskontrakt. 

INGEN BOLIGER FRIGIS: Direktør i Fastighetsägarna, 
Christer Jansson, mener at systemet med regulerte 
leieboliger har sluttet helt å fungere.
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Ulovlige kjøp av leiekontrakter blir sjelden opp-
daget. Når begge husverter har godkjent byttet, er 
Per tilsynelatende like lovlig som enhver annen 
leietager. Selv om han ikke eier leiligheten, ser 
han de 275 000 kronene som en investering. I til-
legg til bruksretten på en attraktiv bolig med lav 
leie, har Per mulighet til å selge kontrakten videre 
eller bytte den den dagen han eventuelt vil flytte.

ingen garanti for at man ikke blir lurt
En slik handel er likevel forbundet med en viss 
usikkerhet. Det hender at svartmeglere lurer des-
perate boligsøkere, og du har aldri noen garanti 
for at megleren ikke stikker av. 
 – Jeg har mange kompiser som har ordnet 
seg leieleilighet gjennom svartmeglere, så det var 
ikke vanskelig å bli satt i kontakt. Jeg endte til 
slutt opp med å bruke samme svartmegler som 
min mamma og pappa har brukt, så denne me-

toden er utbredt i alle aldersgrupper. Jeg var ikke 
redd for å bli lurt, sier Per.
  Han måtte betale ti prosent i forskudd til 
megleren, og gikk på flere visninger i uken før 
han fant sin drømmeleilighet. Med svartmegle-
rens hjelp ble han registrert på en annen leilighet 
et annet sted i byen, hvor husverten var delaktig i 
den ulovlige transaksjonen. På denne måten ble 
Per registrert i leiesystemet, og etter et halvt år 
kunne han bytte til leiligheten han hadde sett seg 
ut på Södermalm.
 – Husverten i den leiligheten som jeg ble 
falskt registrert på får en liten del av pengene. En 
av husvertene må jo være med på avtalen for å få 
det til å se ut som om byttet er lovlig, forklarer 
Per.
 Han sier at mange husverter i Stockholm ser 
sin sjanse til å tjene noen ekstra kroner i et pres-
set leiemarked. 
 – Det er mange som øker leieprisen med en 
femhundrelapp eller to i måneden, og putter 
dette i egen lomme, sier han.  

et leiemarked i andre rekke
I dag har Norge trolig det mest markedsstyrte bo-
ligsystemet i Norden, for ikke å si Europa for øv-
rig. Totalt eier nesten 80 prosent av norske hus-
hold sin egen bolig, noe som betyr at litt over 20 
prosent av befolkningen bor i leieforhold. 
 I Sverige utgjør leiemarkedet, som består av 
den kommunalt eide allmännyttan og den pri-
vate leiegårdsnæringen, nesten 40 prosent, og i 
Stockholm nærmer det seg halvparten. Denne 
sektoren er indirekte regulert gjennom et kollek-
tivt forhandlingssystem som bestemmer nivået 
på leieprisene i både offentlig og privat leiesegment. 
 I Danmark har man en form for regulering 
ved at de allmennyttige boligorganisasjonene 
mottar støtte fra det offentlige mot at en del av 
leieboligene kan disponeres av de danske kom-
munene.

LEIE OG EIE I NORGE OG SVERIGE
NORGE SVERIGE

Antall
husholdninger

Hele landet

Leie i prosent

Eie i prosent

Oslo

 2 224 151 316 423 

Hele landet Stockholm

4 524 292

Gjennomsnittlig
pris leie pr. mnd* 6484,- 9048,- 5365,- 6087,-

445 676

23

77,1
30,7

69,2
36,5

63,5
44,3

55,7

FORKLARING TIL TALLENE: Ant. husholdninger: Tall fra Norge 2011, 
Folke- og boligtellingen SSB. Eie gjelder selveier alene eller gjennom 
sameie, samt eie gjennom borettslag eller aksjeselskap. Tall fra 
Sverige, 3. kvartal 2011. Pris leie pr. mnd: Tall fra Norge og Sverige 
3. kvartal 2012. Osloprisene gjelder Oslo og Bærum.

Grafikk: Kenneth 
Lauveng / Mediamania  

STORE SUMMER: Det er 
vanlig å betale mellom 

240 000 og 480 000 kro-
ner under bordet for en 80 
kvadratmeter stor leilighet 

i Stockholm. Alternativet 
er å vente i 8 - 10 år, 
kanskje enda lengre.



51hus&bolig 1-2013 •

fokus på boligmarkedet

 Nova- forsker Erling Annaniassen har studert 
den skandinaviske boligpolitikken, og sier at det 
norske leiemarkedet i etterkrigstiden har kom-
met i andre rekke fordi hovedlinjen i norsk bo-
ligpolitikk har vært at nordmenn skal eie sitt eget 
hjem i form av selveide boliger eller andelseien-
dom i boligsamvirket.
 – Sammenlignet med våre naboland mangler 
vi store og profesjonelle aktører som driver med 
utleie, og vi har hatt en mye svakere leieboer-
bevegelse og leieboerorganisering. Det gjør at 
leietagere står svakere på det uregulerte leiemar-
kedet i Norge, og at de derfor er mer sårbare for 
økninger i leieprisene og i verste fall ren bolig-
spekulasjon, mener han. 
 – I Sverige er det leieboerbevegelsen sammen 
med de private gårdeierne og kommunene som 
forhandler frem leieprisen. Dette prisnivået får 
igjen normgivende effekt for leieprisene på det 
private markedet, slik at man ikke får en situa-
sjon som her hjemme hvor tilbud og etterspørsel 
alene styrer prisnivået, sier Annaniassen.

vil regulere markedet
Den siste tiden er det flere som har etterlyst re-
gulering av markedet her hjemme for å få bukt 
med boligmangel og for dyre leieboliger. SV er 
blant disse.
 Aksel Hagen, leder av kommunalkomiteen 
som har ansvaret for boligpolitikken på Stortin-
get, mener at regulering av markedet er helt nød-
vendig for at vi skal nå målet om et rettferdig og 
velfungerende boligmarked. 
 – I dag sliter selv folk med vanlige inntekter 
med å komme inn på boligmarkedet. For å bøte 
på denne situasjonen er det fornuftig å bygge fle-
re utleieboliger med regulert leie som kan dempe 
prispresset, sier han. 
 SV mener at regulering vil gjøre det enklere å 
komme inn på leiemarkedet.
 – Vi trenger flere utleieenheter med lav leie 
enn vi har i dag. Vi har regulert leie i deler av 
boligmarked i dag også, men det gjelder kun fire 
prosent av det totale antallet leieboliger, ifølge 
Norsk boligbyggelag. Dette er svært lavt sam-
menlignet med våre naboland, sier Hagen.
 SV vil i første omgang bygge flere ikke-kom-
mersielle utleieenheter og innføre strenge utbyt-
teregler for å unngå at eierne tar ut store gevin-
ster.

Fare for svart boligsektor
Håkon Haugli, talsmann i boligsaker på Stortin-
get og leder for Arbeiderpartiets boligpolitiske 
utvalg, sier at det er uaktuelt å gjeninnføre regu-
lering.
 – Vi har vanskelig for å se hvordan dette kan 

gjøres på en god måte i praksis. Erfaringene fra 
våre naboland er ikke bare gode. Uten at det 
samtidig føres sterk kontroll med utleievirksom-
heten er det stor risiko for at folk, under eller 
over bordet, må betale den reelle markedsprisen, 
sier han.
 Arbeiderpartiet er først og fremst opptatt av 
at det bygges flere boliger. De mener at det er det 
eneste robuste og langsiktige svaret på utfordrin-
gene i boligmarkedet. 
 – Generell prisregulering er ikke aktuelt. Det 
vil ikke gi flere et sted å bo, men kan skape en 
svart boligsektor der penger skifter hender under 
bordet. Det er ingen tjent med.
 Haugli tror det er en bedre løsning at kom-
munene og studentsamskipnadene bygger flere 
utleieboliger som leies ut til lavere pris for å sta-
bilisere markedsprisen ved utleie. Han mener at 
både vårt og Sveriges system har utfordringer.
 – I Norge er hovedutfordringen at prisen fast-
settes av markedet. Der etterspørselen er høy og 
tilbudet lavt, blir prisen høy og omvendt. I Sve-
rige har de et system som mange opplever som 
urettferdig, fordi den som sitter på «hyresretten» 
får leie en bolig med svært høy markedspris til 
svært lav pris. Dette ser vi flere steder i Stock-
holm, sier Haugli.

illusjonsprosjekt
I 1920 var det kun 5 prosent som eide sin egen 
bolig i Oslo, et helt annet bilde enn i dag.  
 – Frem til 1982 var andelsboligene i koope-
rasjonen prisregulerte, men så startet Willoch-
regjeringen avviklingen av disse prisregulerte 

I MOT REGULERING: Håkon 
Haugli, Arbeiderpartiets 
boligpolitiske talsmann 
mener at en regulering av 
leiemarkedet vil skape en 
svart boligsektor også her 
hjemme. Foto: Arbeider-
partiet.
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boligene. Den private leiesektoren ble dessuten 
nedbygd ved omgjøring til eierseksjoner. I Sve-
rige ser vi den motsatte utviklingen. Mens vi i 
Norge har nedbygd og deregulert leiemarkedet, 
har svenskene bygd det opp og regulert det i pe-
rioden etter andre verdenskrig, sier Annaniassen.
 Han sier at det er umulig å ta stilling til hvil-
ket av de Skandinaviske markedene som funge-
rer best, siden alle er tilpasset historisk nedar-
vede eiendomsformer i hvert enkelt land. Han 
mener derfor at det er hensiktsløst å kreve gjen-
innføring av prisregulering på norsk boligsektor 
slik dagens eierstruktur er, fordi den offentlige 
subsidieringen av boligproduksjonen i den dere-
gulerte sektoren er avviklet. 
 – I dag har vi en helt annen situasjon med et 
markedsstyrt boligmarked som det knapt er mu-
lig å reversere gjennom en ny offentlig tilknyt-
ning. Prisregulering har vi dårlige erfaringer med 
fra tidligere, så et fremstøt her slik det har vært 
lansert av enkelte politikere har jeg ingen tro på. 
Det er et illusjonsprosjekt, sier han.

vil ha kommersielle aktører på banen
Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, 
mener at med mindre det skjer noe helt spesielt, 
så er reguleringen her hjemme en saga blott.
 – Det eneste vi kan gjøre for å få bukt med 
prisutviklingen og mangelen på boliger er å byg-
ge mer i pressområder, samt å få flere profesjo-
nelle utleiere på banen. Slik det er i dag så bygges 
det så å si ingen leieboliger med unntak av stu-
dentboliger og kommunale boliger for vanske-
ligstilte, og vi har en politisk linje med en klar 
eierfavorisering, sier Aasen.
 Han mener at vi må få mer fokus på leiesek-
toren for å profesjonalisere markedet, og for å få 
de kommersielle utbyggerne på banen.
 – Det må lønne seg å bygge utleieboliger, hvis 
ikke så får vi ingen til å gjøre det. Slik det er i 

dag så er det kritisk på leiesiden, og det forundrer 
meg at ingen er mer opptatt av dette. Forskning 
viser gang på gang at leiesektoren er veldig viktig 
for boligmarkedet og -prisene, så et velfungeren-
de leiemarked av en viss størrelse gagner oss alle.
 – Boligpris og leiepris henger sammen. Vi ser 
nå økende press på leiemarkedet, høye priser, 
eldre leietagere og mer kortvarige leieforhold. 
Pendelen har nå gått alt for langt i den ene ret-
ningen, og vi må få slutt på den ensidige favori-
seringen av eiersiden, sier Aasen.

For stor risiko
Per Jæger, administrerende direktør i Boligpro-
dusentene, tror det er en ønskedrøm at de kom-
mersielle utbyggerne skal komme på banen på 
leiemarkedet.
 – Utbyggerne vil jo tjene penger, og jeg tror 
ikke noen aktører er villig til å ta den økono-
miske risikoen som er forbundet med å bygge 

VIL REGULERE: Da 
husleiereguleringsloven 
stod for fall i 2009, var 
Lars Aasen i Leieboer-
foreningen en av dem 
som protesterte. Foto: 
Morten Holm / Scanpix.
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leieboliger, sier han.
 Han peker på at økende boligpriser betyr høy-
ere leiepriser, og at boligmangelen rammer både 
eie- og leiesiden når det kommer til pris. Jæger 
mener det hadde hjulpet mye å få studentene ut 
av det private leiemarkedet ved å tilby dem billige 
studentboliger.
 – Selv kommunene som skal tilby billige 
leieboliger klarer ikke å gjøre dette på en god nok 
måte, og slik det er i dag så er det få som spe-
sialiserer seg på utleie. Det blir nok vanskelig å få 
kommersielle aktører til å ta på seg denne jobben, 
så her må staten sørge for at vi får bygget nok bo-
liger til å møte befolkningsveksten, sier Jæger.

kan bli et sosialt problem
I praksis er en av sju boliger i Oslo eid av privat-
personer som har flere enn en bolig. Av Oslos 
leieboligmasse leies de fleste ut av en privatper-
son og ikke av et boligselskap. 

 – Dette leiemarkedet vet vi lite om, fordi det er 
fragmentert, flyktig og fleksibelt. Det kan bidra til 
at leietagere blir ytterligere sårbare i en situasjon 
med sterk etterspørsel i pressområder. Det kan bli 
både vanskelig og dyrt å finne et sted å bo, sier 
Annaniassen.
 Samtidig må man ikke tegne et rosenrødt bil-
de av det svenske og danske leiemarkedet, mener 
han. Økende sosial segregering gjør seg gjeldende 
i begge land. I Stockholm er det en kjent sak at at-
traktive leieboliger i sentrale strøk leies ut i både 
tre, fire og fem ledd med påslag hele veien. 
 – Markedets lover er knallharde og har en 
tendens til å grave sine egne ganger under regu-
leringssystemene. Men hos våre to skandinaviske 
naboer har man tross alt et alternativ av betyde-
lig omfang på leiesektoren. Her skiller de seg fra 
Norge, hvor leiemarkedet ligger i dødvannet og 
i stor grad er overlatt til seg selv. Det kan bli et 
sosialt problem i fremtiden, konkluderer han. 
loo@huseierne.no 

MEDISIN: De fleste 
er enige om at økt 
boligbygging vil dempe 
prispresset både i leie- 
og eiemarkedet. Foto: 
Morten Holm / Scanpix.
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. T: 69955040. 
F: 69955045. Epost: kristoffersen@advokatf.no 
winsvold@advokatf.no  www.advokatf.no ØS

TF
OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

Fast eiendom, skatterett, arv og generasjonskifte, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712  Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond.selsaas@c2i.net ØS

TF
OL

D

ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.
Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no ØS

TF
OL

D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus leie, 
erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS

TF
OL

D

ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.
Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og  jes@bullco.no OS

LO
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SH
US

ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no OS

LO
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen  

Entreprise, alt innen fast eiendom. Arv/skifte, 
arbeidsrett. Erstatningsrett og bedriftsrådgivning.

Skedsmo: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten.
Tlf: 64 83 11 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: skedsmo@advonico.no

Jessheim: Gotaasgården, 2050 Jessheim.
Tlf: 63 94 83 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: jessheim@advonico.no

Bekkestua: Bærumsv. 205-207, 
1357 Bekkestua.
Telefon: 67 15 00 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: bekkestua@advonico.no 

www.advonico.no OS
LO
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        

Fast eiendom, familie, arv, skifte, eiendoms-
megling, boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 02. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no OS

LO
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ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

LO
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ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen 
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, 
entre priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, 
arv- og generasjonsskifte, og alminnelig praksis. 
Idrettsveien 16 A, Postboks 34, 1401 Ski.
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01. 
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
www.advokat-wessel.no OS

LO
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen
Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig. Forsikringssaker 
– erstatning. Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no OS

LO

ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for borettslag, 
boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. Bistand 
ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. Forfatter 
av Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. 
Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Epost: dag@stadheim.no, www.stadheim.no OS

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  

Plan- og byggningsrett, mangelssaker, seksjonering, 
husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no OS

LO

ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Jan-Erik Nielsen 
Husleie, bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.
Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: j.nielsen@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no OS

LO

DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull

Feil og mangler ved overdragelse av fast eiendom.  
Ellers alt vedrørende fast eiendoms rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no OS

LO

ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, fast eiendom, 
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: advokat.myhr@iventelo.net OS

LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth, c.o Advokatfellesskapet Advonor

Mangler og andre tvister fast eiendom, husleie, 
sameier, borettslag, generasjonsskifte; f.eiend. Spania.

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeider-
gaten). Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51. 
koe@advok.no www.advok.no OS
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen
Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister 
ved kjøp og salg av fast eiendom, og alminnelig 
praksis.
Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as OP

PL
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D

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.
Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   BU

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.
Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. VE

ST
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no VE

ST
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ER

ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.
Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE

ST
-A
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE

ST
-A
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SIMONSEN ADVOKATFIRMA 
KRISTIANSAND DA
Forretningsjuss og fast eiendoms rettsforhold.
Markensgate 9, VII
Postboks 437, 4604 Kristiansand
Tlf.: 38 17 00 80. Fax: 38 17 00 81
Epost: se@simonsenlaw.no   
simonsenlaw.no VE
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ADVOKAT EYOLF LUND

Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppførings-
loven, håndverkertvister, arv, skifte og allmenn-
praksis. Omfattende erfaring innen fast eiendom.

Bergelandsgt. 14, Postboks 330 Sentrum, 
4002 Stavanger. T: 51 53 00 00, F: 51 53 00 01. 
M: 928 90 470. E: eyolflun@rekve-mitsem.no RO
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ADVOKATFELLESSKAPET 
TORSTRUP § GRØSFJELD 
v/adv. Magnus Grøsfjeld

Fast eiendoms rettsforhold, herunder 
reklamasjoner, håndverkertjenester, 
entreprise, plan- og bygningsrett. 
Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger.
Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
Fax: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, 
arv, skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.
Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
 feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.
Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com HO
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no SØ
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

Fast eiendoms rettsforhold,  byggesaker, entreprise-
 rett, arverett, skifterett og  alminnelig praksis.

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no   www.malm.no NO
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Trenger du bistand utover den 
svartjenesten som er gratis for 
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids
advokater. Som medlem får du 
en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på 
advokatenes  vanlige timesats, 
likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige 
salærsatsen som for tiden er på 
kr 925, + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no 
for en fullstendig oversikt over 
samarbeidsadvokatene.

Ønsker du å annonsere på disse 
sidene, ring Unni T. Johansen, 

tlf. 64 90 86 66 
eller send en epost til 

unni.t.johansen@c2i.net

Trenger du   advokatbistand?

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.
Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no VE
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.
Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: seb@wlaw.no   
www.wlaw.no VE

ST
-A

GD
ER

55hus&bolig 1-2013 •



56 • hus&bolig 1-2013

•	 Rådgivning og prosedyre
•	 Naborett
•	 Eierskifte/mangler
•	 Boligoppføring/entreprise
•	 Utleie

•	 Tomtefeste
•	 Plan- og bygningsrett
•	 Skatt og avgift
•	 Sameie/seksjonering/borettslag
•	 Arv- og generasjonsskifte

Bull & Co er et advokatfirma med bred kompetanse innen fast
eiendom. Vi bistår huseiere, sameiere og borettslag med:

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

Trenger du bistand? Advokat Ole B. Gundem
E og@bullco.no
T +47 23 01 01 15

Advokat Jan-Erik Sverre
E jes@bullco.no
T +47 23 01 01 59

Bull & Co Advokatfirma AS l Observatoriegaten 1B l Postboks 2583 Solli  l 0203 OSLO  l T: +47 23 01 01 01  l  www.bullco.no

I en gammel bygård i President 
Harbitz gate på Oslos vestkant sliter 
beboerne tungt med å bli enige om 

hva som er riktig innetemperatur. 
Oppvarmingen skjer via et gammelt 
radiatoranlegg med små muligheter 
for å stille varmen. Det har dannet seg 
to steile fronter hvor noen vil ha det 
varmt og andre vil ha det kjøligere.
 Styrelder i borettslaget, Hege Haug 
har en stri tørn med å få beboerne til 
å bli enige.
 – Vi forstår at folk har delte me-
ninger, men det er viktig å prøve å 
møte alle på best mulig måte. Vi har 
gamle radiatorer som vi regulerer i 
kjelleren. Disse kan skrus av og på i 
de enkelte leilighetene. Noen av radia-
torene kan bli veldig varme. Inntil nå 
har vi oppfordret folk til å regulere 
varmen ved å skru av og på radiato-
rene etter hvert som man trenger det. 
Eventuelt kan man også lufte. Slik 

har vi gjort det i alle år, forteller Haug 
som selv trives med varm leilighet.
 I enkelte av leilighetene er tem-
peraturene målt til 27 grader. Julie 
Gumbs reagerer på at man må skru 
ovnene av og på for å kunne opphol-
de seg i leilighetene.
 – Jeg synes det er ille at vi må gå 
fyringsvakt for ikke å ha leiligheter 
som koker. Hadde temperaturen blitt 
stilt lavere ville ikke leilighetene blitt 
så varme som de blir. I stedet må vi 
sørge for å balansere varmen ved å 
skru av og på ovnene, og så lufte. I 
min hverdag har ikke jeg tid til dette, 
forteller Gumbs.

Tjue er bra for hue
De høye innetemperaturene får Nor-
ges Astma- og Allergiforbund (NAAF) 
til å reagere.
         – Høy innetemperatur gjør oss 
mer følsom for forurensninger i luf-

ten. Dette skyldes økt konsentrasjon 
av svevestøv og avgassinger fra inn-
redning. Høy temperatur bidrar også 
til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe 
som kan gi smerter og betennelser i 
øynene. Mennesker som bruker linser 
på øynene vil være spesielt sårbare 
for høye temperaturer inne i boligen. 
Høy innetemperatur vil i tillegg med-
føre økt avgassing fra materialer som 
maling, møbler, tekstiler og lignende, 
sier rådgiver Kai Gustavsen i NAAF.
         For høye temperaturer i boligen, 
kontorlandskap, skoler og barne-
hager kan gi helseplager som nedsatt 
konsentrasjon, trøtthet og hodepine. 
Temperatur er den enkeltfaktoren som 
synes å ha størst effekt på hvordan 

Hva gjør du når den gamle radiatoren kun tillater lik 
varme i hele bygården og alle beboere har forskjellig 

mening om hva som er rett temperatur?

TekST OG FOTO: Dag Erik kongsliE

Het kamp i 
varm bygård

juss KOKHETT: Hos Julie Gumbs i 
President Harbitz gate viser 

termometeret 27 grader.



57hus&bolig 1-2013 •

brukere av et bygg opplever inne-
klimaet. Anbefalt romtemperatur er 
20 til 22 grader. Romtemperaturen 
bør holdes under 22 grader, spesielt i 
perioder med oppvarmingsbehov, altså 
i vinterhalvåret.
 – Vår tommelfingelregel sier at «tjue 
er bra for hue», sier Gustavsen.

ingen boligregler
– Det finnes ingen regler for hva som 
er akseptabel innetemperatur i en 
vanlig bolig. Normalt kan de fleste 
regulere sin egen temperatur. Forekom-
mer det tilfeller der dette ikke er mulig 
må man enes om hva som er det rette, 
sier advokat Thore Eithun Helland i 
Huseiernes Landsforbund.

         For visse institusjoner som skoler 
og universitet er det regler for inne-
temperatur, men ikke for eierseksjons-
sameie. I den tekniske forskriften til 
plan- og bygningsloven er det visse 
krav til selve varmeanlegget (se ramme-
sak).
         Det er styret i sameiet som drifter 
eiendommen. Det vil si at det er styret 
i det daglige som avgjør hva som skal 
være felles innetemperatur. Men et 
vanlig flertall i sameiermøtet kan over-
styre styret og fastsette hva tempera-
turen skal være.
 – To tredjedeler av sameiermøtet 
kan endre vedtektene slik at det blir 
fastsatt hva som skal være felles in-
netemperatur. På den andre siden vil 
mindretallsvernet i eierseksjonsloven 
sette grenser for hvor langt opp eller 
ned styret eller sameiermøtet kan gå. 
Akkurat hvor grensen går, er det ikke så 
lett å vite, men vanlig innetemperatur 
er normalt mellom 18 og 22 grader. 
Det er mulig å få forliksrådet eller ting-
retten til å fastsette hva som skal være 
felles temperatur om det viser seg at 
den er urimelig høy eller urimelig lav. 
Her må det gjøres en konkret vurder-
ing, påpeker advokaten.
 Styret i President Harbitz gate har 
allerede tatt grep og ønsker å rette på 
problemene med radiatoren.
 – Vi ønsker mest mulig fornøyde 
beboere og vi prøver så langt det er 
mulig å etterkomme alles behov. Vi har 
sett at dette er noe vi fysisk kan gjøre 
noe med. Det vi nå har gjort er å hente 
inn priser på hva det vil koste å få 
termostat på alle ovnene. Da går vi ut i 
fra at alle beboere vil bli fornøyde, sier 
styreleder Haug. dek@huseierne.no

Vi er spesialister på sameieforvaltning. 
Vi er erfarne. Vi er fri og uavhengig.

www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

Tips og råd
•  Anbefalt innetemperatur: 

20–22 ºC i fyringssesongen

•  Tilpass påkledningen til  
aktivitetsnivå og temperatur

•  Velg gode oppvarmings
løsninger, som for eksempel 
vannbåren gulvvarme,  
elektriske varmekabler,  
lukkede panelovner

generelle krav til 
varme- og kulde-
installasjoner
•  Varme og kuldeinstallasjon 

skal prosjekteres og utføres 
slik at installasjonen gir de 
ytelser som er forutsatt og 
krav til sikkerhet, energibruk 
og innemiljø blir ivaretatt. 

•  Installasjonen skal ikke  
bidra til fare for brann og 
eksplosjon. 

•  Varme og kuldeinstallasjon 
skal ha mulighet for reguler
ing og skal tilpasses energi
effektiv drift.
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Å telle soltimer er dårlig matte skal vi tro 
Stein Kristiansen ved klimatjenestene 
hos Meteorologisk institutt. Han mener 

dette gir et dårlig bilde av Norge.
 – Vi har store ujevnheter i forhold til når 
solen står opp og går ned i de forskjellige årsti-
dene rundt omkring i landet. I tillegg kommer 
de lokale værmessige forholdene inn i bildet 
også. I de verste tilfellene kan man gå flere må-

www.obf.no

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS har mer enn 50 års erfaring med forvaltning av boligselskaper!
Vi tilbyr profesjonell forvaltning av alle typer boligselskaper og er totalleverandør av boligrelaterte tjenester. 
Vi bistår med forretningsførsel, herunder økonomi og drift, årsmøter, lån, forsikring, juridisk rådgivning, samt til 
stiftelse av nye boligselskaper. Vår tekniske avdeling bistår med planlegging og gjennomføring av rehabiliteringer 
og vedlikehold. Vi tilbyr også elektroniske verktøy som gjør styrearbeid enklere, raskere og sikrere!

Ring oss i dag på tlf.: 22 12 23 40 for mer informasjon og et uforpliktende tilbud!

Sandakerveien 64, Pb. 4301 Nydalen, 0402 Oslo  •  firmapost@obf.no

Hvor høy 
pris setter 
vi på sola?

norge er ikke landet i verden som overøses 
med sol. Derfor setter vi enormt pris på den. 

Men hvor høy pris har den egentlig 
– i kroner og øre?

TekST: Dag Erik kongsliE
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neder i nord uten å se sola, alt ettersom 
hvordan været arter seg i forhold til når 
solen er på himmelen. Å reklamere for 
gode solforhold er ganske bingo, sier 
Kristiansen.
 Ved meterologisk institutt er de mer 
interessert i statistikken som forteller 
hvor mange prosent sol du faktisk kan 
forvente i forhold til hvor mye sol du 

Velkommen til kompetanse-
huset Bendixen Eiendom!

Det lille ekstra innen eiendomsrelaterte tjenester - les mer på www.bendixen.no

Bendixen Eiendom er et komplett fagmiljø innen forvaltning,
drift, juridisk bistand og utvikling av fast eiendom. 

Vi har forretningsførsel for boligsameier, boligaksjeselskaper
og borettslag, og vi forvalter også noen utleieselskaper og
næringsbygg. Vår virksomhet holder i 
hovedsak til i Oslo og Akershus. 

Kontakt oss på telefon 22 00 86 00
for tilbud på forretningsførsel for ditt 
bolig- eller eiendomsselskap.  

eiendom

4500 Ann. Hus-Bolig 90x60_Layout 1  16.08.12  14:06  Side 1

oversikten for Østlandet 
viser forventet soltid i 
løpet av et døgn av mulige 
antall soltimer i løpet av 
døgnet. 

Januar   19 % 
Februar   31 %
Mars   41 %
April   44 %
Mai   44 %
Juni   52 %
Juli    45 %
August   45 %
September   39 %
Oktober   29 %
November   19 %
Desember   16 %

kunne hatt (se rammesak).
 – Denne statistikken gir det beste ut-
gangspunktet for å fortelle noe om hvor 
mye sol vi faktisk har i Norge. Det er 
liten tvil om at vi har et enormt behov 
for sol når vi først har muligheten, sier 
meterologen.
 Blant annet kommer det frem at hvis 
man slår sammen de to siste og de to 
første månedene i året, er det klart mer 
sol i januar og februar sammenliknet 
med november og desember. 

Vi ønsker sol og betaler for det
I meglerbransjen snakkes det om de 
tre B’ene – beliggenhet, beliggenhet, 
beliggenhet. Dette handler ikke bare om 
at boligen ligger på det mest attraktive 
stedet i landet, men også andre forhold. 
Spesielt om boligen din har ettermid-
dagssol eller ei.
 – Hvordan den ligger i forhold til 
solen er et meget hett tema. Solforhold 
kan skille ganske mye. Spesielt i leilig-
hetskomplekser. Det kan ligge to blok-
ker ved siden av hverandre hvor den ene 
skygger for den andre eller den ene er 
østvendt og den andre vestvendt. Der 
kan vi se prisvariasjoner på så mye som 
ti prosent på nesten identiske leiligheter. 
Det er ganske mye, mener leder Tormod 
Bolvik i Norges Eiendomsmeglerfor-
bund.
 Bolvik gir uttrykk for at altfor mange 

boligutbyggere er for mye opptatt av 
plassutnyttelse fremfor å tenke solfor-
hold.
 – Nordmenn har et ekstremt behov 
for sol fordi vi har så lite av den. Det 
er slett ikke irrelevant for de fleste 
nordmenn hvor lenge man har solen 
på kvelden. Vi jobber lenger, kommer 
senere hjem og da ønsker vi å ha etter-
middagssol som strekker seg til klokken 
21 på kveldstid. Vi ser ofte at private 

PRISVARIASJON: Leiligheter som 
blir liggende i skygge kan være 
10 prosent rimeligere enn de som 
har gode solforhold. Foto: Julie 
Christine Krøvel / Scanpix.
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-  Forvaltning av næringseiendom

-  Forretningsførsel av sameier,  
boligaksjeselskap og borettslag

-  Vaktmestertjeneste

-  Vedlikehold og byggetjenester

Vi er erfarne, fleksible og tilgjengelige

Vår fokus er på fornøyde kunder 

ARS – autorisert regnskapsførerselskap

Norsk Eiendomsforvaltning AS
Tlf: 21 69 87 50

E-post: post@nefv.no 
Hjemmeside: www.nefv.no

boligbyggere som bygger eneboliger 
har langt større fokus på å vende huset 
riktig mot solen. 

Manglet sol for cirka 350 000
I en tomannsbolig på Nesøya som ble 
solgt våren 2010 ble det gitt opplys-
ninger om at boligen var solrik både i 
salgsoppgave og salgsannonse. Kjøper-
ne kunne imidlertid, etter å ha bodd i 
boligen over to somre, motbevise dette. 
Det som skulle være sol til klokken 
21.30 viste seg å være til klokken 20. 
Kjøper krevde erstatning fra selger, og 
-siden kjøper skal ha ment at solfor-
holdene var en viktig forutsetning for 

kjøpet mente de at de manglende sol-
timene ga en verdireduksjon på fem til 
ti prosent av kjøpesummen. Dermed 
krevde de 345 832 kroner i prisavslag 
ifølge Aftenposten. Saken endte i retten, 
men der fikk ikke boligkjøperne med-
hold. Retten kom frem til at kjøperne 
burde ha fått oversikt over solforholde-
ne etter den første sommeren, og at det 
ikke holdt å reklamere over ett år senere 
etter å ha bodd der over totalt to somre. 
 Tormod Bolvik kjenner saken, men 
ønsker ikke å kommentere annet enn på 
generelt grunnlag. Han mener at 
meglerne skal være nøkterne i sine 
beskrivelser.

 – Markedsføringen av boliger skal 
være sannferdig. Dersom megleren vet 
at det er snakk om et område de fær-
reste ville kalle solrikt, bør vedkommen-
de ikke bruke et slikt ord. Men særlig 
om sommeren kan det være vanskelig å 
vite, og dersom slike opplysninger kom-
mer fra selger, får selger stå til ansvar, 
sier Bolvik. 
 Han oppfordrer kjøpere til å spørre 
om det konkrete innholdet bak vage 
formuleringer som «idyllisk», «koselig 
beliggenhet», «solfylt» og lignende, og 
minner om at for eksempel «vestvendt 
balkong» ikke nødvendigvis betyr 
kveldssol, da trær eller høye bygninger 

Slik ser appen ut. Her kan du se når solen vil gå opp og 
ned, hvilken bane den tar og hvilken 
helning den har ved Huseiernes kontorer 
i Oslo, den 17. mai 2013.

appen du trenger 
på visning

Dersom du er på visning og vil verifi
sere solforholdene, kan du laste ned 

appen «Sun Surveyor». Her kan du 
enkelt sjekke om solforholdene stem

mer med hva som står i prospektet.
Appen bruker objektets gpsposisjon, 

som den beregner automatisk. Der
etter kan du gjennom flere funksjoner 
se solens plassering, helning og bane 

gjennom en hel dag. Appen viser også 
hvor og når solen vil gå opp eller ned. 
Dette kan være et nyttig hjelpemiddel 

neste gang du er på visning.
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Firmahytte – et gode for ansatte 
Har du en mindre bedrift og ønsker å kjøpe firmahytte, 
er det visse ting du bør være klar over slik at du ikke 
sitter igjen med en skattesmell.

TekST: Dag Erik kongsliE

Som firmahytte regnes en hytte, et feriehus eller en leilighet som 
har til formål å være til disposisjon for de ansatte på fritiden. Mindre 
bedrifter bør være oppmerksomme på at ligningsmyndighetene har 
lagt til grunn at fordelen av en ferieeiendom ikke anses som et 
rimelig velferdstiltak dersom det er færre enn ti ansatte i bedriften. 
Bruken vil da bli skattepliktig som lønn.
 – I slike tilfeller kan for eksempel bedriften gå sammen med en 
annen bedrift, slik at antall brukere overstiger ti. Bruken av bedrifts
leiligheten vil da bli skattefri for de ansatte i begge bedriftene,  
opplyser advokat Terje Hensrud i Hartsang Advokatfirma.
 Det spiller ingen rolle for skatteplikten om leiligheten er eid eller 
leid, bruken skal uansett ikke regnes som skattepliktig arbeidsinntekt. 
Hytter eller leiligheter som er leid på åremål vil dermed også være 
omfattet av skattefritaket. 

Tilgjengelig for alle
et vesentlig moment er at bedriftshytta må være tilgjengelig for 
“alle eller en betydelig gruppe ansatte” i bedriften. For å godtgjøre at 
dette er tilfellet, bør bedriften fastsette vedtekter for fordelingen av 
bruk av ferieeiendommen og føre løpende oversikt over den faktiske 
bruken av ferieeiendommen.”
 – Det er verdt å merke seg at ligningsmyndighetene har lagt til 
grunn at dersom enkelte ansatte eller eierne av bedriften er forbe
holdt bruken i de mest attraktive periodene, vil bruken være skatte
pliktig for disse. Dette vil imidlertid ikke påvirke skattefriheten for de 
øvrige ansatte, sier Terje Hensrud. dek@huseierne.no 

Trenger du 
container?

www.norskgjenvinning.no

09700Ring oss
på tlf

Tlf 22 66 04 00

Du finner         -produktene hos trelast,  
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.101.as    

Varmeekspanderende, 

SINTEF-godkjent,  

til både tetting  

og fuging

BRANNAKRYL

90_x_60_101_Brannakryl_2012.indd   1 20.12.2012   13:14:12
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kan sperre. 
 Adokat Thore Eithun Helland i Hus-
eiernes Landsforbund oppfordrer folk til 
å undersøke nøye før kjøp. 
 – Saken viser at dette er en kinkig 
problemstilling. Her bør du uansett 
være nøye med å sjekke på forhånd, sær-
lig hvis du har tenkt å kjøpe i et område 
der du ikke er kjent fra før. En prat med 
lokalbefolkningen på nærbutikken vil 
kunne gi deg en rekke verdifulle opplys-
ninger, sier advokaten. Han minner om 
at det mange steder i Norge kan være 
store lokale variasjoner når det gjelder 
både sol-, vind- og nedbørsforhold. 
dek@huseierne.no

Her ser du et kartutsnitt og solens 
bane ved Huseierenes kontorer 
samme dato. Den tar imidlertid ikke 
hensyn til bygningene rundt.
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Taletrengt?
Benytt anledningen til å si din mening i Hus & Bolig. 
Skriv kort til husogbolig@huseierne.no 
Merk emnefeltet “Taletrengt”. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg.

redd verden med isolasjon
Det er utrolig å se hvor mange som skal redde verden fra under
gang, og hvilke midler de er villige til å ta i bruk. konsekvensene 
av deres handlinger neglisjeres totalt. I deres blad Hus & Bolig 
no.6  12, skriver dere en artikkel om «passivhuset». Det frem
stilles som om dette er noe genialt, og eieren og samfunnet vil 
spare dyrebar energi.
 Saken er at det å bygge et hus med 0,5 m tykke vegger ikke 
er genialt, men forteller om teknologisk primitive individer. Det 
å ta en sundolittblokk på 100 m3, grave et hull i den og krype 
inn for å holde varmen kan selv en idiot prestere. en annen 
ting som er enda verre med disse ideene, er at de er løsrevet fra 
kostnadene og om kunden har råd til «moroa». et hus med 0,5m 
vegger trenger mer areal og mer materialer, dette medfører en 
høyere pris. Og på grunn av alle de nye reglene og kravene som 
er kommet den seneste tiden, er nye boliger blitt så dyre at 
vanlige borgere med middels inntekt ikke lengre kan anskaffe seg 
egen bolig, og derved havner i leiemarkedet hvor de er fortapt til 
evig slaveri.

Mer om energisparing
Først takk til Hus & bolig som åpner spaltene for denne 
diskusjonen som ingen andre vil/tør ta.
 Jeg ønsker ikke å starte polemikk, men innsenderen 
Morten Olav Berg tar feil. Mitt hus er ikke et lukket system 
som han hevder, men et åpent system. Det minner Hafs

 et par ord om det å redde verden. Med dagens bolig
bygging med 20 30 000 nye hus pr. år, vil det gå ca. 100 
år til 50 prosent av oss bor i passivhus, om vi hadde råd 
til å bygge disse. Men saken er atskillig verre, den dagen 
det eventuelt skulle bli aktuelt å påby passivhusstandard 
for alle nybygg, så vil antallet nybygg synke til under 
halvparten. 
 I deres artikkel er en fremstilling av hvordan vegg
tykkelsen har økt med myndighetskrav de siste årene. 
I 2015 forventes det å være 0,5 m og mitt anslag er at 
i år 2020 så er det stadig flere som må ta til takke med 
6 mm, for da vil de bo i pappkasser ute på gaten. 
 Hvor er det blitt av det intelligente innovative men
nesket? Hvorfor har man ikke greid å finne opp nye mate
rialer og lage et billigere hus som er energigjerrig? Dette 
skyldes det faktum at de som er ansatt på Byggforsk og 
tilsvarende institusjoner ikke har noe forhold til kunden, 
men derimot til de som selger tradisjonell isolasjon og 
byggevarer. Det må stilles krav til de som driver forsk
ning i offentlig regi, at disse kommer opp med løsninger 
som også tar hensyn til kostnadene. Hvis de ikke tjener 
innbyggernes behov, så spark dem ut, da er de udugelige.

Kjell Tandberg

Enkelt å bestille – gratis å bytte!

• Gå til norgesenergi.no/hl
• Ring vår kundeservice på 810 33 700

HL-SPOT er anbefalt av Huseierne 

Bestill din medlemsfordel, HL-SPOT, i dag og bli med i trekningen av 
ett års gratis strømforbruk!

HL-SPOT er strøm til innkjøpspris + 25 kr/mnd og 1,49 øre/kWh. 
Ingen fakturagebyr.

ett års gratis strømforbruk!

Vinn ett års gratis 
strømforbruk!

Konkurranseregler: Vi trekker en vinner som får 1 års gratis forbruk av strøm. Premien gjelder for 12 måneders strømleveranse og kun forbruk av strøm levert fra NorgesEnergi. Vinnere må 
fortsatt betale nettleie til sin lokale nettleverandør. Vi dekker et forbruk på inntil 20.000 kWh i løpet av perioden, eventuelt overskytende forbruk vil faktureres til gjeldende pris på din strøm-
avtale. Vi må ha mottatt din bestilling/påmelding senest 28.02.13 for at du skal kunne delta i trekningen. Dersom du ønsker å delta i trekningen uten å bestille strøm, eller om du allerede er 
kunde hos NorgesEnergi, kan du delta i trekningen ved å sende en e-post med navn, adresse og telefonnummer til hlgratis@norgesenergi.no. NB! Kun en deltakelse pr. måleradresse er tillatt.



63hus&bolig 1-2013 •

Eiendomsskatten på Hvaler
I nr. 5 hadde dere en artikkel over fire sider om at Hvaler kom
mune hadde innført eiendomsskatt. Denne artikkelen ville ha vært 
vesentlig mer informativ om skribenten også hadde opplyst om 
størrelsen på denne skatten. På den måten blir det lettere for le
serne å ta stilling til saken. Mange av oss små huseiere – de fleste 
huseiere i Norge er små – tenker vel som så: Hva blir konsekven
sen av en tilsvarende eiendomsskatt hos oss? er det noe å bråke 
om – eller bare en storm i et vannglass, eller som Salman Rushdie 
skrev et sted: en tekoppmonsun? Og hva er alternativet? At en 
må slukke gatelysene? Dyrere barnehager? Større overføringer fra 
staten – og hvordan skal de i så fall finansieres; med høyere skat
ter? HLs Dag Refling sier riktignok at eiendomsskatten stort sett 
utgjør en liten del av budsjettet. Mulig det, men er det slik også 
på Hvaler? Og hvis det stemmer, kan den vel umulig være noen 
stor byrde?

Pål Jensen, Ski

Ingen kompromisser
    - bare det aller beste
Et ekte, massivt tregulv er en nytelse for både   
føtter og øyne. Tegningene, fargene og den 
varme, naturlige følelsen under føttene er det 
bare et massivt tregulv som kan gi. Hvilket 
treslag og hvilken karakter passer best i huset 
ditt - ask, eik eller furu? Vil du ha kvistfritt eller 
kraftige tegninger? Alle våre gulv er dessuten 
EasyCare-behandlet, ekstremt slitesterke og 
lettstelte. Massiv kvalitet, ingen kompromisser. 
Bare det aller beste.

Se alle våre gulv og les mer om 
EasyCare på www.dalafloda.com

Fritzøe Engros AS
Tlf: 33 13 64 00 • www.fritzoeengros.no

Se alle våre gulv og les mer om EasyCare på www.dalafloda.com

FURUU U EIK ASKS

DALAFLODA HELTREGULV

Dalafloda_1/2sideV4.indd   1 25.01.13   13.23

Mating av fugler
I forrige nummer av Hus & Bolig sto en artikkel om mating av fu
gler. Jeg bor i Tromsø hvor det absolutt er nødvendig at vennlige 
mennesker hjelper fuglene gjennom vinteren. Gjennom alle år har 
jeg også hengt ut fuglemat til glede for begge parter. Nå har det 
imidlertid blitt vanskelig å fortsette med det. Stadig ser jeg mye 
spor av smågnagere, frykter for at det er både rotter og mus. 
 Jeg lurer nå på om noen kan ha et godt tips til hvordan gi 
fuglene mat uten at rotter blir fetere? Dyrene spiser jo av nedfal
let som fuglene søler.

Ragna Torneus, Tromsø

lund meg på hver måned. Det betyr pr. definisjon at huset 
tilføres  og taper energi. Ja, selv maten jeg kjøper og bringer 
inn i huset – og spiser  er tilført energi. Det er derfor litt 
skuffende at en profesjonell, som Berg hevder å være, ikke 
synes å kjenne til de fysiske lovene som gjelder i hans spesi
alfelt  belysning. Nemlig energiloven. For to uker siden kom 
jeg over boken ”Spar energi” (Bonnier 2012). Side 13 i boken 
støtter helt ut mine argumenter. 
 Trengs det 1000 watt for å holde et rom på en konstant 
temperatur er det knekkende likegyldig hvordan denne ener
gien tilføres. Her en noen muligheter: 25 stearinlys, 10 men
nesker, 334 stk. 3 watts LeD lamper, 17 stk. 60W glødelamper, 
en 1000 watts varmeovn eller en hvilken som helst kombinas
jon som til sammen gir 1000 watt. Dette er et åpent system 
og har ikke noe med vakuum å gjøre. Nå har vel ikke alle 334 
LeD lamper i stuen, men eliminere du noen, må du ”fyre” mer. 
 Tapte 1000 watt gjennom vegger, tak og vinduer MÅ er
stattes med tilførte 1000 watt for å holde konstant tempera
tur og bruk av LeD eller sparepærer gir ingen energigevinst. 
Den som hevder noe annet bør ta kontakt med Den Svenske 
Nobelkomiteen og si at de er i stand til å lage energi av 
ingenting. Prisen i fysikk, heder og ære er garantert.
Og merk – jeg snakker om innendørs belysning i ønsket 
varme rom. Ønsker man å fyre mindre for kråkene utendørs er 
sparepærer helt Ok. Det gjelder også om en bor i varme strøk, 
men det gjør jo ikke vi.
 Det det ikke skrives noe om, er at vi har begrensede 
mengder av de sjeldne jordelementene Terbium, Yttrium og 
europium som brukes i LeD, og kvikksølvet som brukes i 
sparepærene gjør disse til miljøbomber. 

Ivar Egge
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daikin.noTlf. 23 24 59 50

        Bytt ut din oljefyr 
  med miljøvennlig Altherma HT luft til vann   
                   varmepumpe!

www.daikin.no

Gå inn på våre nettsider og registrer deg for en uforpliktende befaring!
Daikin er verdens største produsent av høykvalitetsvarmepumper og -airconditioning med over 50 års erfaring.

3  gir varmtvann opptil 80°C
3  behold dine eksisterende radiatorer
3  krever liten plass
3  stillegående
3  energibesparende og miljøvennlig
3  fabrikkgarantert drift ned til -25°C
3  EUs miljøblomst for beste produkt

Daikin Altherma HT
En komplett løsning for oppvarming og varmtvann. 
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tema: fritidsbolig

DET GODE LIV:

Etter lang tid med 
fokus på hytteluksus, 

vil mange nå dyrke 
det enkle livet på 
hytta. Se side 66.

HYTTESØPPEL:

Bruker du hytta kun 
noen uker i året, blir 

søppelposene dyre. 
Vi forteller deg 

hvorfor. Se side 73

BOLIGDRØMMEN:

Nye skatteregler 
fører deg nå enda 

nærmere drømmen 
om fritidsbolig i 

Italia. Se side 76.

FRITIDSFJERNSYN:

Stadig flere har TV 
på hytta, og i mange 

tilfeller er TV-
signalene “gratis”. 

Les mer side 80.

Foto: Kjersti Joergensen / ScanStockPhoto.


Selv om snøen begynner å smelte og det sakte, men sikkert går mot lysere tider, 
er det mange av oss som drømmer om fritidsbolig. Bølgeskulp, sol, palmer og 

knallblått hav frister de fleste av oss, men noen sverger også til det gode 
og enkle livet på hytter i fjellheimen uten innlagt strøm og vann. 



66 • hus&bolig 1-2013

Det gode 
hytteliv

For mange er hytta fullpakket med luksus, 
hjelpemidler og fasiliteter som vi har hjemme. 

Men noen sverger fremdeles til det enkle liv.

TeksT: LINDa ØRSTaVIk ÖBERG

Ifølge SSB er det nesten 418 000 hytter og byg-
ninger som benyttes som fritidsboliger i Norge, 
og anslagsvis 250 000 ligger i innland eller på 

fjellet. Mange av dem er luksuriøse hytter i hytte-
grender og alpinbakker, med boblebad, garasjer 
og alt man kan tenke seg av elektroniske hjelpe-
midler. Nye gigantiske hytter dukker opp overalt, 
mens mange gamle hytter står ubrukte og forfal-
ne landet rundt.
 Det enkle liv på små hytter uten innlagt vann 
og med utedo virker å være historie, men mange 
sverger fortsatt til dette rolige og spartanske hyt-
telivet. Else Rønnevig er en av dem.
 Hun har viet store deler av livet sitt til å bevare 

FØR OG ETTER: Bjørkheimstølen har gått fra å være helt falleferdig 
til å bli en sjarmerende støl i god stand. Foto: Else Rønnevig.
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fritidsbolig



gamle hus og hytter. Ingen prosjekter er for små, 
og ingen er for store. Når hun først kommer over 
en kulturskatt som bør bevares, setter hun him-
mel og jord i bevegelse for å gjøre nettopp det.

Tre års arbeid 
Hun er egentlig utdannet formingslærer, men har 
også skrevet bøker og vært spaltist i diverse bo-
ligmagasiner. Hun har arrangert kurs, utstillinger 
og får folk til å være med frivillig på dugnads-
arbeid, alt for å sette i stand gamle kulturskatter.
 Hennes siste prosjekt er Bjørkheimstølen ved 
Vaset i Valdres, som nå er ferdig etter tre års ar-
beid. Den gamle stølen var falleferdig og ubebo-
elig, men etter å ha solgt sin egen hytte i samme 
område klarte ikke Rønnevig å styre unna dette 
prosjektet – feriene måtte hun fortsatt ha i Val-

dres. Hun behøvde jo ikke eie, hun kunne leie.
 – Jeg inngikk et samarbeid med Valdres Fol-
kemuseum og sammen arrangerte vi seks kurs 
hvor det ble undervist i bygningsvern. Stølen ble 
satt i stand etter formidabelt arbeid av kursdelta-
gere, meg selv og andre, og totalt er det lagt ned 
1169 arbeidstimer på Bjørkheimstølen. I tillegg 
har jeg fått økonomisk støtte til prosjektet fra 
flere hold og selv gått inn med godt over 200 000 
kroner forteller hun.
 Hele stølen ble plukket fra hverandre og satt 
opp igjen, og totalt har hun brukt tre år på pro-
sjektet. Stedet har lange vintre og korte somre, 
så arbeidet foregikk fra juli til september. Selv 
bor hun i Lillesand 50 mil unna, og bodde til 
sammen 15 uker i lavvo på stølen mens arbeidet 
pågikk.

PEISKOS: Stølen har ikke 
innlagt vann eller strøm, 
men har likevel alt du 
trenger. Foto: Else Rønne-
vig.
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 – Det var fantastisk å se hvordan ting ble til 
dag etter dag, og hvor mye iver og arbeid folk la 
ned i prosjektet.

Elsker jobben sin
Hun har brukt 30 år av sitt liv på å restaurere 
sine egne gamle hus, i alt sju stykker, men Bjørk-
heimstølen er en av de fem prosjektene som hun 
har gjort i stand for andre. På eget initiativ tok 
hun kontakt med eierne som hadde gitt opp hele 
stølen, og ordnet med arbeidere og finansiering 
selv. Mange spør seg hva Rønnevig selv får igjen 
for å legge ned så mange timer og penger i noe 
hun ikke eier selv.

 – Ja, jeg skaper verdier for andre, men det å 
få gjøre dette viktige arbeidet og ikke minst få 
bruke stedet i 10 år, har minst like stor verdi. Jeg 
elsker jobben min. Det gir meg mye, samtidig 
som jeg gjør noe viktig gjennom å verne om kul-
turarven vår.
 – Bjørkheimstølen har verken innlagt vann 
eller strøm, men har likevel alt. Folk glemmer 
det enkle og fredelige, det som gjør hyttene til 
et hvilested. Dagens luksushytter med jacuzzi, 
flatskjerm og duppeditter senker ikke stressnivå-
et hos folk, det skaper bare mer stress og arbeid. 
Her savner jeg ingenting. Her er det ro og fred, 
sommer som vinter – det gode liv, sier hun.
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Renessanse i fjellheimen
Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Eff, utar-
beider årlig en statistikk for fjellhytter og sjøhyt-
ter, og årlig blir det registrert rundt 3 000 salg av 
brukte hytter som skjer med megler eller advokat 
som mellommann. Den lave omsetningen av 
hytter på det frie marked skyldes at de aller fleste 
hytter går i arv eller selges innenfor familien. I 
tillegg er det slik at hytter av lavere standard og 
verdi ikke nødvendigvis vil være lønnsomme å 
omsette gjennom megler og det etablerte syste-
met for omsetning av fast eiendom.  
 Leif J. Laugen, nestleder i styret i Eff, forteller 
at markedet for fritidseiendom de senere årene 

STILLHET: Finner du ikke 
ro og fred her, så finner 
du det ikke noe sted. 
Foto: Else Rønnevig.

har vært relativt avmålt sammenlignet med det 
norske boligmarkedet. Prismessig har utviklin-
gen for fjellhytter i praksis vært flat med en stig-
ning på totalt 4 prosent fra 2007-2011, men med 
tydelige forskjeller mellom de ulike prissegmen-
tene.
 – De typiske luksusobjektene i prisklassen 
over 3 – 4 millioner på de mest kjente stedene, 
altså Trysil, Hafjell, Geilo, Hemsedal og så vi-
dere, har vært tungsolgt med lav etterspørsel. 
For de mer normale hyttene med høy komfort, 
samt vann, lys, nærhet til infrastruktur, løypenett 
og alpinanlegg har aktiviteten vært mer normal, 
men ingen prisstigning å rapportere om. Når det 

fritidsbolig
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gjelder hytter i de billigere områdene, er vårt inn-
trykk at det er jevn aktivitet med en liten pris-
stigning. Renessansen for langrenn har gjort at 
steder som Sjusjøen igjen har blitt satt på kartet 
som hytteområde, og hvor både omsetning og 
pris har vært stigende, sier han.
 Svekkelsen i markedet skjedde fra 2008 med 
finanskrisen, og har egentlig aldri sluppet taket 
deretter. Dette har sammenheng med at det ble 
bygget veldig mye nytt i tiåret før finanskrisen, 
noe som til dels har fortsatt også de senere år. 
Den gjennomsnittlige fjellhytten hadde en gjen-
nomsnittspris på 1 709 000 kroner i 2011, og 
snittstørrelsen var 88 kvm. 
 – Hvis vi ser på hyttene som ble solgt i pe-
rioden fra 2004 til 2011 med tanke på pris og 
fasiliteter, så viser det seg at tilleggsfasilitetene 
har mindre å si over tid. Dette gjør seg også gjel-
dende når det kommer til strøm og vann, og uten 
å overtolke materialet så kan man kanskje si at 
dette gir et uttrykk for en renessanse i fjellhei-

men. Vi ønsker ikke å klumpe oss sammen på 
de typiske alpindestinasjonene, men søker ro og 
rekreasjon hvor naturopplevelsen kommer foran 
alle luksusfasilitetene, sier Laugen.

Et eksempel til etterfølgelse
Dagfinn Claudius, avdelingsdirektør hos Riks-
antikvaren, synes at Else Rønnevigs innsats på 
Bjørkheimstølen er et strålende eksempel som 
kan vise vei for andre. 
 – Hun har reddet et stølshus som vitner om 
bygdefolkets hverdagsliv, og sørget for at det ble 
satt i stand slik at huset ikke utgir seg for å være 
noe annet enn akkurat det. Selv om det nå har 
fått en funksjon som fritidshus, fremstår det like-
vel som et ganske autentisk og ærlig uttrykk for 
det hverdagslige. Her har man tatt vare på mest 
mulig av de opprinnelige materialene, og erstat-
tet med nytt kun der det var nødvendig.
 – Hun har undersøkt hvilke muligheter som 
finnes for tilskudd lokalt, på fylkesnivå og nasjo-

fritidsbolig

Så mye mer må du gi i pris for å få disse fasilitetene i forhold til den typiske hytta:

Forskjell i pris vs gjennomsnittet        Forskjell i gjennomsnittspris
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Balkong/Terrasse 10 % 29 % 18 % 25 % 19 % 26 % 18 % 11 %

Peis/ildsted 7 % 10 % 16 % 11 % 6 % 24 % 10 % 4 %

Fiskemulighet 1 % -6 % 14 % 18 % 13 % 12 % 2 % 1 %

Bademulighet 10 % -18 % 9 % 8 % 0 % 4 % -9 % -5 %

Innlagt vann 66 % 48 % 45 % 42 % 41 % 30 % 31 % 28 %

Innlagt strøm 40 % 34 % 32 % 30 % 32 % 24 % 20 % 17 %

Turterreng 12 % 13 % 16 % 12 % 17 % 13 % 8 % 5 %

Golfbane 76 % 28 % 49 % 52 % 59 % 50 % 40 % 38 %

Utsikt 25 % 14 % 25 % 26 % 18 % 23 % 18 % 14 %

Offentlig vann/kloakk 75 % 48 % 55 % 63 % 60 % 56 % 45 % 40 %

Bilvei frem 28 % 21 % 25 % 26 % 31 % 24 % 17 % 9 %

strandlinje -16 % -21 % 26 % 1 % -19 % 4 % -3 % -20 %

Båtplass -26 % -42 % 16 % -4 % -35 % -19 % -14 % -4 %

Ligger maks 500 meter fra skiheis 90 % 57 % 52 % 58 % 36 % 43 % 38 % 34 %

Ligger 500 - 2000 meter fra skiheis 59 % 45 % 48 % 43 % 53 % 44 % 51 % 46 %

Ligger 2000 - 5000 meter fra skiheis 6 % 1 % 2 % 18 % 4 % 6 % 2 % 10 %

Ligger over 5 km fra skiheis -17 % -19 % -21 % -27 % -23 % -22 % -21 % -16 %

Ligger 0-399 meter høyde over havet -26 % -18 % -33 % -37 % -39 % -30 % -35 % -16 %

Ligger 400-799 meter høyde over havet -4 % -3 % -1 % -4 % -6 % -7 % -3 % -3 %

Ligger over 800 meter høyde over havet 19 % 7 % 13 % 15 % 18 % 19 % 15 % 13 %

Kilde: Eff.



71hus&bolig 1-2013 •

nalt. Således er det lokalt gitt støtte til kurs for 
håndverkere og økonomisk støtte til selve istand-
settingen fra både fylkeskommunen og Norsk 
kulturminnefond, sier han.
 Dette er muligheter som også andre som eier 
eller bruker seterhus kan benytte seg av. De som 
gir slike tilskudd har ofte veldig gode råd å gi 
både om hva som er viktig når verneverdige hus 
skal settes i stand, og hvilke krav som må oppfyl-
les for å gjøre seg fortjent til tilskudd.
 Riksantikvaren er godt i gang med å lage en 
fredningsstrategi, og skaffer seg gjennom dette 
en oversikt over hvilke typer kulturminner som 
er fredet etter kulturminneloven i hele landet. 
Denne oversikten viser at både setrer og fritids-
hus er svakt representert på fredningslisten. Det 
kan bety at dette er kulturminnetyper som vil få 
ekstra oppmerksomhet i arbeidet med fredning i 
årene som kommer. 
 – Riksantikvaren gir dessuten økonomisk 
støtte til kommuner som starter arbeidet med å 
registrere sine lokale kulturminner med sikte på 
å lage kulturminneplan. Riksantikvaren håper at 
kommunene gjennom dette kan sikre flere om-
råder med viktige kulturminneverdier som ek-
sempelvis omfatter setermiljø eller interessante 
eksempler på utviklingen over tid knyttet til hyt-
tebygging, sier Claudius.

Fornøyd med resultatet
Etter avtale med eierne har Rønnevig som takk 
for arbeidet fått ti års bruksrett på Bjørkheim-
stølen. Eierne Ola og Astrid Nordli har også selv 
bidratt med penger og deltatt på dugnad for å 
reise stølen.
 – Vi hadde selv lenge tenkt på å gjøre noe 
med den gamle stølen, men tiden har rett og slett 
ikke strukket til. Når Else kontaktet oss skjønte vi 
at hun hadde en god mulighet til å få gjennom-
ført dette, rett og slett fordi hun hadde mange 
kontakter og mye kunnskap om hvordan man 
fikk midler og finansiell støtte til slike prosjekter, 
sier Astrid Nordli.
 Hun og mannen kjøpte gård og jord på 
Bjørkheimstølen på 70-tallet, og den gamle stø-
len fulgte med. De har lenge tenkt på å rive stø-
len for å sette opp en hytte, og innrømmer at de 
selv ikke ville lagt ned så mye penger og energi på 
å restaurere stølen.
 – En million er mye penger, og med dem 
kunne man gjort mye. Men vi synes at arbeidet 
som er blitt lagt ned er fantastisk, og resultatet 
ble kjempebra. Nå håper vi at våre barn kan få 
nytte og glede av stølen i fremtiden, sier Nordli.

Holder på til hun stuper
Rønnevig er opptatt av det enkle og ekte, og sy-
nes det er synd at dagens ungdom vokser opp 
uten å oppleve stillheten og opplevelsen av natur 
i rolige omgivelser i beskjedne hytter.

 – De fleste opplever aldri å våkne opp i en 
hytte der det første som må gjøres om morgenen 
er å legge ved i ovnen, for deretter å krype un-
der dyna igjen mens man venter på at hytta blir 
varm. Varmekabler er en luksus man ikke trenger 
på hytta, med et lite aggregat kan man lade mo-
bil og det mest nødvendige. Bjørkheimstølen er 
både ressursbesparende og miljøvennlig, og det 
er ikke de fleste av dagens store «comfort»-hytter, 
sier Rønnevig.
 I 2012 fikk Rønnevig Kongens Fortjenst-
medalje for sitt arbeid med bygningsvern og kul-
turformidling, og like før jul fikk hun Lillesand 
kommunes byggeskikkpris for 2012. Selv om 
hun snart runder 73 år, har hun ikke tenkt å gi 
seg med det første.
 – Med energi, engasjement og en stor porsjon 
vilje klarer man alt. Jeg står på så lenge jeg har 
glede av dette, så får vi se om det blir nytt pro-
sjekt eller rullator på meg når jeg om 10 år må si 
farvel til stølen, ler hun. 
 I november kommer boken «VERN & VIRKE 
– hus og tradisjoner» hvor hun retter fokus på 
hvordan gamle hus i fjellet kan reddes og få nytt 
liv. Du kan også hente informasjon fra «Gamle 
hus – inspirasjon og mange gode råd,» som hun 
også har skrevet. Her kan du selv se på mulig-
heter og la deg inspirere til å starte dine egne pro-
sjekter. Alt går hvis du vil. loo@huseierne.no 

ENGASJERT: Else Røn-
nevig brukte tre år på å 
sette i stand Bjørkheim-
stølen, og som takk for 
arbeidet får hun benytte 
seg av kulturskatten de 
neste ti årene. Foto: 
Helge Eek.
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Telefoner: Oslo: 22 95 08 00 - Kløfta: 63 98 20 40
E-post: post@pipe.no - www.pipe.no

Murmester Roar Gulbrandsen

Er du villig til å ta sjansen?

Vi i Anticimex forstår hva slags 
forhold skadedyrene trives i, 
og kan derfor �nne grunnen til 
ditt skadedyrproblem.

Med våre 40 år i bransjen har vi 
bygget opp en enorm erfaring.

.

Ring oss på tlf. 815 48 250 
eller se www.anticimex.no

Rogaland:   Øivind Knudsen 480 37 000
Agder og Telemark:  Kurt Åmodt 905 65 649
Vestfold og Buskerud:  Leif Nyborg  922 42 693
Oslo, Akershus, Østfold: Rune Løvås   913 92 660
Hedmark og Oppland:  Trond Jakobsen  907 14 722
Hordaland:   Kjell M Røysen  907 06 128
Sogn og Fjordane,  
Møre og Romsdal:   Kåre Stranden:  900 12 655
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fritidsbolig

Prisforskjell på 
hyttesøppel

Bruker du hytta to uker i året, koster hver søppelpose deg sannsynligvis en hundrelapp. 
Men kommunens utgifter er like store enten du er der mye eller lite. Det speiles i renovasjonsgebyrene.

TeksT: NINa GRaNLuND SæTHER

En gjennomsnittlig husstand i Norge betaler 
3 105 kroner i renovasjonsavgift. Da kom-
mer det noen og henter avfallet stort sett hver 

eneste uke hele året. De fleste hyttekommunene har 
redusert avgift for fritidsbebyggelse, men betale må 
du – selv om du bruker hytta lite og du må frakte 
søppelet til containere langt unna. Bruker du hytta 
bare to – tre helger i året, blir posene med avfall 
relativt kostbare.
 Forurensningsloven gir kommunene både en 
rett og en plikt til å ha en renovasjonsordning. Alle 
eiere av hytter og fritidsboliger må betale renova-
sjonsgebyr uavhengig av hvor mye eiendommen 
benyttes gjennom året. Renovasjonsavgiften er be-
taling for renovasjonstilbudet, ikke for hvilken fak-

tisk bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. 
 Satsene beregnes etter det såkalte selvkostprin-
sippet. Det er forurensningsloven som krever at 
kommunene fastsetter gebyrer til dekning av kost-
nader forbundet med avfallssektoren – herunder 
innsamling, transport, mottak, oppbevaring, be-
handling, etterkontroll med mer. Brukerbetaling 
skal dekke de totale kostnader ved å produsere 
tjenesten. Retningslinjer for hvordan kommunene 
kan differensiere avfallsgebyrene er utarbeidet av 
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Store forskjeller
Faktorene som påvirker renovasjonsavgiften for 
fritidsboliger er mange, og det er opp til den en-

UFF DA: Det kan være vanskelig å beregne hvor mye søppel hytteturistene vil legge igjen. Foto: Espen Bratlie / Scanpix.
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kelte kommune å bestemme 
hva slags ordning som er hen-
siktsmessig. I Ringsaker, Nor-
ges desidert største hyttekom-
mune med 6 363 hytter, tas 
det hensyn til tilrettelegging 
og infrastruktur. Kommunene 
opererer med tre ulike satser. 
Alle fritidseiendommer med 
høy standard, det vil si hyt-
ter som har innlagt vann og 
avløp eller septikordning, må 
betale 1 486 kroner pr. år i 
renovasjonsavgift. Fritidseien-
dommer uten innlagt vann og 
kloakk skal normalt betale 981 
kroner i gebyr, mens fritidsei-
endommer i områder med 
lavere tilgjengelighet – for ek-

sempel de som er uten vinterbrøytet vei – slipper 
med 691 kroner. For helårsbolig er avgiften 2 105 
kroner. 
 I Fredrikstad er det ens pris for alle, 1 000 
kroner, med mindre man har egen avfallsbehol-
der. Da koster det 1 205 kroner. Men skal man 
ha egen beholder på hytta må man søke om til-
latelse, og vanligvis får man avslag.
 På Hvaler avhenger prisen av om man kom-

posterer selv eller ikke. Med komposteringsavtale 
reduseres gebyret med ca. 900 kroner, fra 2 587 
til 1 679.
 I Larvik er det kun hytterenovasjon i sommer-
halvåret. Ordningen starter i uke 13 og avsluttes 
i uke 42. Prisen for 30 uker er 1 005 kroner. For 
helårsbolig er renovasjonsavgiften på 2 485.

Vanskelig topografi gir høyere pris
Ifølge SSB var det 405 883 hytter og fritidsboli-
ger i Norge i 2011. Blant de 70 største hyttekom-
munene er Kragerø. For helårsbolig er gebyret 3 
763 kroner, og for hytte koster det 2258 kroner 
årlig. Hytterenovasjonen gjelder fra og med pås-
ken til og med høstferien. Kommunen har en 
utfordrende topografi med hundrevis av øyer og 
holmer i skjærgården. Mange av de ca. 4 000 fri-
tidsboligene ligger her. Totalt har kommunen 96 
returpunkter for avfall, 37 av dem er på øyene. I 
tillegg har kommunen 9 miljøstasjoner. 

Tvungen renovasjon
Dagens forurensningslov trådte i kraft i 1983. Al-
lerede på 1950- og 60-tallet fikk vi en massiv øk-
ning i forbruket. Med større kjøpekraft økte også 
avfallsmengden. Folk byttet ut ting oftere enn før, 
samtidig som mengden emballasje økte drama-
tisk. Søppelkassene ble for små. Avfallet havnet 
stort sett på fyllinger, men mye ble også dumpet 
i skråninger, skogholt, bekkefar og elver. Gamle 
bilvrak ble også et stort problem. Fra siste del av 
1950-åra kom flere nye lover som skulle bekjem-
pe forsøplingen. Veiloven av 1957 og 1963 nedla 
forbud mot å legge avfall på eiendommer som 
vendte ut mot offentlig vei, og lov om frilufts-
liv fra 1958 inneholdt forbud mot å etterlate seg 
skjemmende eller skadelig avfall. Det ble også 
innført tvungen kommunal renovasjon. Mens 
bare 44 kommuner hadde innført dette i 1955, 
hadde hele 343 av landets 445 kommuner tvun-
gen renovasjon på slutten av 1970-tallet.
       – Fra å være et hygienisk problem og et hy-
gienisk og plassmessig problem, har søppel om-
sider blitt definert som et miljøproblem. Vi har 
innsett at ressursene på kloden er begrensede, 
og at vi risikerer å etterlate oss en klode som lig-
ner en gigantisk søppelfylling hvis vi ikke treffer 
mottiltak, sier Thomas Hylland Eriksen i boken 
Søppel. Det har resultert i kildesortering, resirku-
lering, sortering av spesialavfall, kompostering, 
kildereduksjon og så videre. Målet er oppnådd 
først når nesten all søppel vender tilbake der den 
hører hjemme, altså enten i naturen eller i øko-
nomisk verdiskapning, hevder han. ngs@husei-
erne.no

Retningslinjer for avfallsgebyr
•  Avfallsgebyrene bør beregnes ut ifra hvor mye det koster å betjene 

den enkelte eiendom, og dette vil normalt ikke være lik null, selv 
for fritidseiendommer.

•  kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne 
bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning.

•  Gebyr skal betales av den som eier eiendommen. Dersom eiendom-
men er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare 
gebyret om ikke annet er avtalt.

•  For fritidseiendommer er det anledning til å fastsette et redusert 
gebyr, dersom det er forbundet med lavere årlige kostnader å samle 
inn avfall fra disse. Det vil normalt ikke være adgang til å frita 
ferieeiendommer helt fra å betale avfallsgebyr.

•  Det er ikke anledning til å fastsette et høyere gebyr for fritidseien-
dommer for på den måten å la hytteeierne i kommunen subsidiere 
avfallsgebyret til de med permanent bosted i kommunen.

•  Det er ikke anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for hytte-
eiere som har fast bosted i kommunen, enn for hytteeiere som har 
fast bosted i andre kommuner.

Kilde: Forurensningsloven og Veileder om beregning av kommunale 
avfallsgebyr fra SFT.

PLIKT: Alle hytteeiere må 
betale renovasjonsavgift 
uavhengig av hvor mye 
hytta brukes. Foto: Nina 
Granlund Sæther.
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KOSTBART: Kragerø kom-
mune har en utfordrende 
topografi. 37 av 96 retur-
punkter for avfall ligger 
på øyene.

   antall hytter Renovasjons- Renovasjonsavgift fritidsbolig
   i kommunen avgift bolig sats 1 sats 2 sats 3 sats 4 

Ringsaker 6363  2105  1486   981   691  

Trysil  5988  3338  1640 1026   556   222 

Fredrikstad 4436  1858              1205* 1000   

sigdal  4355  1492    941    

Hvaler  4311  3090  2587 1679**   

Nord-Aurdal 4227  3010  1595 1330 1063   266 

Larvik  4207  2485  1005    

Nore og Uvdal 3880  2375  1040   720   320  

kragerø  3326  3763  2258    

Ringerike 3632  2913  1138    

*Egen beholder (bare etter søknad)  **Med komposteringsavtale
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Drømmen 
om Toscana 

Bolig i utlandet blir stadig mer populært. 
Nye skatteregler gjør at det er blitt enda 

mer attraktivt å kjøpe bolig i Italia.

TeksT: DaG ERIk kONGSLIE

I Montecatini Val di Cecina, en gammel ro-
mersk utkikkspost midt i Chiantiens rike, har 
Marit Elvebakk kjøpt seg feriebolig. I pittor-

eske Toscana nyter hun lange sommerdager. 
Byen ligger kun seks mil fra Pisa.
 – Vi kunne ikke vært mer fornøyd. Her har 
vi fått nøyaktig det vi drømte om, forteller Elve-
bakk. Å kjøpe bolig i et av de andre søreuro-
peiske landene som nordmenn valfarter til, for 
eksempel Spania, var aldri aktuelt.
    Huset ligger i et helt vanlig nabolag. Her har 
hun fått god kontakt med naboene rundt.
 – Godt naboskap er noe jeg setter stor pris 
på. Ettersom vi kun er der ca. fire ganger i året, i 
forbindelse med ferier, er det godt å ha naboer 
som kan på passe litt på, og også sette på var-
men før vi kommer ned om vinteren. Kontakt 
med naboene fikk vi umiddelbart, vi føler na-
boene bryr seg, og vi følte oss veldig velkomne.
De kommer med hjemmelaget oliovenolje, 
syltetøy, grønn-saker og frukt. Til og med jule-
gaver! Vi blir invitert på middager og luncher 
hjem til dem, forteller Elvebakk entusiastisk.

PENGEPLASSERING: 
Stadig flere nord-
menn plasserer 
sparepengene sine i 
feriebolig i utlandet. 
Foto: Robert Harding 
/ Scanpix.
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fritidsbolig



 – Vi kjøpte av en lokal me-
gler, som hadde kjøpt dette 
huset som en ruin for vel ti år 
siden. Det vokste da et tre inne 
i ruinen. Da hadde han bygget 
opp ”skallet” og hadde satt inn 
trapper. Så vi var med i proses-
sen med resten, eksempelvis 
kjøkken bygget vi etter at vi 
kjøpte det. Samme med hagen.
    Elvebakk fikk også annen 
hjelp i kjøpsprosessen:
 – Vi leide inn en ”geometra”. Han hjalp oss 
med å sjekke ting i kommunen, og hadde også 
forbindelse med selger om ting som skulle gjø-
res. Det viste seg blant annet at flere i byen eide 
en kvadratmeter hver, dette ordnet han opp i. 
Når det gjaldt selve salget hadde vi en privat no-
taio (advokat) som satte opp kontrakt etc. Det 
har vært, og er, en utfordring. Men selvfølgelig, 
det var jo ikke en helt enkel prosess. Det tok lang 
tid. Det er andre lover og regler. Og det er fortsatt 
mange ting å sette seg inn i, påpeker hun.

Mer attraktivt enn tidligere
Megler Gabriella Gandolfi i Norsk Megling, som 
er blant de største på salg av boliger i utlandet, 
tror nordmenn tradisjonelt har vært noe reser-
vert i forhold til å kjøpe bolig i Italia. Men i takt 
med at norsk privatøkonomi styrkes, ser hun na-
turligvis økning i etterspørselen.
 – Grunnen til at Italia ikke har vært like popu-
lært som for eksempel Spania tror jeg bygger på 
fordommer om at Italia er dyrere. Dette gjelder 
både boliger og varer. I forbindelse med finans-
krisen og dens etterdønninger har dette naturlig-

FERIELYKKE: Marit Elvebakk 
har funnet drømme-boligen 
i Montecatini Val di Cecina i 
Toscana. Foto: Privat.

HISTORISK: Montecatini Val di 
Cecina er en gammel romersk 
utkikkspost.

RESTAURERT: Hagen er satt i 
stand og barnebarnet Caroline 
vanner rosene. Foto: Privat.
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vis forandret seg. Endringene er kanskje ikke like 
drastisk som i Spania, der har man i tillegg hatt 
en enorm boligbygging som har ført til et krakk. 
Dette har ikke skjedd i Italia, sier Gandolfi som 
er spesialist på Italia.
 I høst fjernet finansdepartementet den sær-
egne skatteregelen som gjorde at man ikke fikk 
rentefradrag ved kjøp av bolig i seks europeisk 
land, deriblant Italia. ESA, EFTAs overvåknings-
organ, konkluderte med at denne skatteregelen 
var EØS-stridig ettersom det favoriserte inves-
tering i eiendom i for eksempel Spania fremfor 
disse landene. Nå er de altså likestilt og med ett 
vil man nok merke at flere velger å se seg om et-
ter bolig også i disse landene. 
 Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen er av 
dem som mener det nå blir mer attraktivt å kjøpe 
bolig i Italia, Tyskland, Portugal, Malta, Belgia og 
Bulgaria.  
 I Norges største bank DNB bekrefter de økt 
interesse for boliger i utlandet. 
 – Vi hadde en økning i finansieringsfore-
spørsler på nesten 30 prosent i fjor. Det tyder 
på at mange ønsker å realisere drømmen om å 
skaffe seg bolig i varmere strøk. De som ønsker 
lån på utenlandsbolig er godt voksne kunder 
som har hatt stor verdiøkning på egen bolig. I 
tillegg er mange av disse også gjeldfrie. Da passer 
det godt å plassere formuen i en fritidsbolig, sier 
informasjonsdirektør Thomas Midteide.
 Til tross for at det nå er blitt økonomisk gun-

stigere å kjøpe bolig i Italia, 
tror ikke Gabriella Gandol-
fi at salget av boliger i Italia 
kommer til å eksplodere.
 – Nei det tror jeg ikke 
kommer til å få noen stor 
effekt, fordi de aller færres-
te tar opp lån når de kjøper 
bolig i utlandet. Dermed er 
ikke dette nye rentefradra-
get en rakett for dette mar-
kedet. Det er stort sett folk som er likvide og som 
vil plassere pengene sine i en etterlengtet feriebo-
lig. Det er stor risiko forbundet med å tro at det 
skal være en gullkantet investering for fremtiden 
ved å låne penger som man senere skal få profitt 
på, sier hun.

Prosessen skremmer
Leder i Forbruker Europa, Ragnar Wiik – også 
kjent som rådgivende advokat i God morgen 
Norge på TV2 – sier at uansett hvilket land du 
skal kjøpe bolig i, er du nødt til å holde tungen 
rett i munn.
 – Det er ingen grunn til å frykte at man skal 
bli lurt ved kjøp av bolig i Italia, selv om mar-
kedet er ukjent. Også her i Norge forekommer 
det masse konflikter i forbindelse med kjøp og 
salg av bolig. Bruker man sunn fornuft kommer 
man i land andre steder enn i Norge også, fortel-
ler Wiik. 

fritidsbolig

MØTEPLASS: I huset i Toscana kan 
hele familien samles. Foto: Privat.

DELIKAT: Marit Elvebakks 
naboer er gavmilde og 
sjenerøse. Foto: Privat.



79hus&bolig 1-2013 •

 Forbruker Europa er delfinansiert av For-
brukerrådet og EU-kommisjonen, og er Norges 
kontor i et EU-nettverk bestående av 29 land. De 
behandler klager fra forbrukere over landegren-
sene.
 – Samtidig er det ikke slik at en megler el-
ler takstmann er like profesjonelle i Italia som 
i Norge. Det stilles langt mindre krav til de som 
vil titulere seg som det ene eller det andre kontra 
Norge. Derfor bør man alliere seg enten med en 
megler eller en advokat slik at man er sikker på å 
få ting i orden, sier Wiik.

Positivt med liten økning
Italia har aldri stått øverst på ønskelisten når 
nordmenn har kjøpt bolig i utlandet. Gandolfi 
tror dette også har å gjøre med at Italienske myn-
digheter aldri har lagt til rette for utenlandske 
boligeiere på samme måte som andre land.
 – Vi ser at Italia ikke en gang er inne blant 

de ti mest populære landene å eie feriebolig i. 
Italienske myndigheter har aldri gjort forsøk på 
å gjøre seg deilige for utlendinger. Turismen har 
uansett vært sterk. Det er ikke bygget slike ferie-
komplekser som man finner i andre søreuropeis-
ke land. Når du kjøper bolig i Italia må du ut på 
det samme markedet som vanlige italienere, med 
de samme premissene, sier Gandolfi som mener 
at dette har både fordeler og ulemper.
 – For det første er det færre om benet. Kon-
kurranse fra tyskere og andre velstående europe-
ere ville kunnet presse prisene opp. Samtidig blir 
du mye raskere italiener når du bor i Italia enn 
du blir spanjol i Spania. Nettopp fordi du ikke 
bor i utenlandske gettoer, men midt blant itali-
enerne selv. Du blir i langt større grad innlemmet 
i deres daglige liv. Dette ser jeg på som et kjem-
pepluss. Samtidig kan dette gjøre markedet litt 
mer uoversiktlig for utlendinger som ikke kjen-
ner landet på samme måte, fortsetter hun.

SÆRPREG: I Italia finner 
du ikke turistgettoer som i 
mange andre sydeuropeiske 
land. Foto: Dusan Zidar / 
Scanstockphoto.
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De populære områdene i Italia ligger 
som oftest i nord, sentralt mot Middel-
havet og i Toscana.
        – Vi merker at vi er prisgitt at det 
går direktefly. Til Sør-Italia gjør det 
ikke det i samme grad som til nord-
lige områder, sier Gandolfi i Norsk 
Megling. De som oftest velger Italia 
er individualister som setter ekstra 
pris på kunst og kultur, mener 
hun. 
      – Vi merker at disse personene 
ikke er avhengig av de typiske 
tingene man oppsøker når man 
kjøper i Spania. Dessuten er det 
en myte at boligene er dyre. Du 
finner boliger i alle prisklasser. 
Kjøper du en bolig som tren-

ger oppussing, er håndverkskostnadene 
omtrent 30 prosent billigere enn i Norge, mens 
materialkostnadene fort bare koster halvparten, 
forteller Gandolfi.

Å kjøpe bolig i Italia
Det er alltid visse ting man må sjekke opp før 
man kjøper feriebolig i utlandet. Profesjonell bi-
stand vil kunne spare deg for mange problemer.
 – Det er forskjellige fremgangsmåter i alle 
land. Det beste tipset du kan få er å ta kontakt 
med en advokat eller megler, gjerne en fra Nor-
ge med god kjennskap til Italia. Fordelen ved å 
benytte advokat er blant annet at advokaten er 
ansvarlig for de råd som blir gitt og skal ha teg-
net egen ansvarsforsikring. Be om at advokaten 
fremlegger oppdatert bekreftelse på sin ansvars-
forsikring samt medlemskap i den nasjonale ad-
vokatforening, sier Ragnar Wiik.
 Velger du å benytte deg av en eiendomsme-
gler bør du for eksempel sjekke referanser hos 
andre som har brukt megleren du er i kontakt 
med, mener Wiik.
 – Hvis eiendomsmeglingen skjer gjennom et 
norsk eiendomsmeglerforetak skal det være stilt 
sikkerhet, og meglingen reguleres av eiendoms-
meglerloven i Norge. Be om slik bekreftelse fra 
den norske megleren som opererer i Italia, samt 
erklæring fra selskapet vedkommende har an-
svarsforsikring i, råder han.
 I Italia kan en bolig som ligger til salgs ha 
flere forskjellige priser på forskjellige nettsider. 
Dette er fordi en selger kan ha flere agenter som 
forsøker å selge boligen.
 – Fordelen med å bruke en seriøs megler fra 
Norge er at disse gjør mesteparten av jobben for 
deg. I grunnen kommer du til dekket bord og du 
tar en snarvei rundt mange mulige fallgruver, sier 
Wiik. dek@huseierne.no 

10 råd for kjøp av bolig i Italia

1 Gjør deg kjent i området – infrastruktur, beliggenhet, tjeneste-
tilbud, byggeplaner.

2 Undersøk lover og regler for boligkjøp – skatter og avgifter, arv, 
pant i fast eiendom osv.

3 Beregn totalsummen for boligen – inkl. skatter, avgifter, låne-
omkostninger mm.

4 Bruk megler eller advokat som har stilt sikkerhet og som har 
bevilling.

5 Undersøk seriøsitet – særlig ved bolig under oppføring, for 
eksempel finansiering.

6 Gå på visninger – ta gjerne med en sakkyndig og få eventuelt 
en tilstandsrapport.

7 Les kontrakten nøye – betaling, levering/overtakelse, utgifter 
knyttet til overdragelse, eierforhold/skjøte, heftelser, tilleggs-
ytelser, offentlige skatter og avgifter.

8 Unngå forskuddsbetaling – i så fall må det stilles en bank-
garanti som sikkerhet.

9 klagemuligheter – sjekk dine rettigheter til å reklamere etter 
kjøpet.

10 sjekk valutaforholdene i det landet du kjøper bolig for å  
eliminere valutarisiko.

Kilde: Forbruker Europa

SJARMERENDE: De som oftest velger Italia 
setter ekstra pris på kunst og kultur. Foto: 
Jeff Gynare / Scavstockphoto
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TV på 
hytta
Det er lurt å sjekke hvilket selskap som gir deg 
best TV-signaler, mest fordelaktig avtale og 
pris før du bestemmer deg for TV-leverandør på 
hytta. I visse tilfeller trenger ikke TV-tittingen 
på hytta å koste deg noe ekstra.

TeksT: LINDa ØRSTaVIk ÖBERG



Etter at det gamle analoge nettet ble sluk-
ket over hele landet i 2009, er det fremde-
les mange som sverger til den gode gamle 

antennen. I dag er det cirka 98 prosent av hus-
standene og 90 prosent av hyttene i Norge som 
kan få inn de trådløse signalene fra det digitale 
bakkenettet ved hjelp av antenne, og mange bru-
ker fremdeles vanlig TV-antenne på hytter, i cam-
pingvogner, bobiler og i båter. 
 Parabol er også et populært alternativ på hyt-
ta, fordi det gir stabile signaler stort sett over hele 
landet.
 Men hvordan vet man hvilket alternativ som 
gir best TV- signaler, hva som fungerer best på ak-
kurat din hytte og hvilket abonnement man skal 
velge til fritidsboliger som man kun benytter seg 
av i begrensede perioder?

antennen holder stand
Har du en frittliggende hytte, er det stort sett to 
alternativer, parabol eller RiksTV. Noen steder 
legges det også lokale kabelnett, men dette kos-
ter gjerne en del ved etablering.
 For å se digital-TV med vanlig antenne trenger 
du en digital mottaker som du kobler mellom 
antennen og TV-apparatet. Det er også mulig å 
bruke flatskjerm med innebygd digital mottaker, 
såkalt IDTV. Det anbefales å montere antennen 
utendørs for å sikre mest mulig stabile signaler.
 – På steder med god dekning kan man til nød 
ha innendørs antenne, men den kan lett forstyr-
res av støy fra andre elektroniske innretninger. Vi 
anbefaler derfor alltid utendørs retningsbasert 
antenne, og at man setter antennen på vegg eller 
tak, sier Jens Petter Gjelseth, informasjonssjef i 
RiksTV.

Informasjonssjef i RiksTV, 
Jens Petter Gjelseth har 
montert antennen på 
hytteveggen for å oppnå 
best mulig TV-signaler. 
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Lisens:
•  kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som fast-

settes av stortinget. For 2013 er avgiften 2 680,56 kroner. 

•  Alle som har mottakerutstyr som gir mulighet til å ta inn fjernsyns-
signaler plikter å betale kringkastingsavgift. TV, DVD/video m/tuner, 
satellittmottaker, dekoder, PC med TV-kort/tuner, og mottaker uten 
tuner satt opp med kabel-tv eller parabol er alle avgiftsbelagte.

•  Mottakerutstyret er avgiftspliktig uavhengig av hvilke kanaler man 
har tilgang til, hvilke program en velger å se på, eller om mottak-
eren benyttes til annet formål.

•  Du skal selv melde fra til NRk når du tar fjernsynsmottaker i bruk.
 
•  Lisensbetaleren kan ha flere fjernsynsmottakere i samme husstand, 

og kan også ha mottakere i fritidshus, hytte, campingvogn og 
fritidsbåt under samme registrerte lisens.

•  Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere som kan være 
tilknyttet samme lisens så lenge den benyttes av lisensholder, ekte-
felle/samboer og barna de forsørger.

•  22. januar ble det klart at svenskene må betale lisens på pc-er, mo-
biler og nettbrett. Også i Norge er «fjernsynsmottaker» uavhengig 
av teknologi, og kulturdepartementet jobber med forslag til nye 
regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften.

 Mange høye fjell og trange daler gjør at signa-
lene fra bakkenettet kan få en lang og kronglete 
vei fra sender til mottaker. Motsatt kan topogra-
fien av og til gjøre at signalene forsterkes. 
 – Dette er blant annet tilfelle i nærheten av 
vann. Har man hytte på Østfoldkysten og kan ta 
inn en sender på andre siden av fjorden, vil man 
ofte ha glimende signaler. Har man dårlige signa-
ler, er det ofte best å ta kontakt med forskjellige 
leverandører. Kontakt lokale installatører eller 
forretninger som selger TV-apparater, eller snakk 
med naboer om hva som fungerer, råder Gjelseth.

Bygger ikke ut for fritidsboliger
Det digitale bakkenettet i Norge er blant det stør-
ste i verden målt etter antall sendere, og i dag
er det cirka 1 000 husstander som ikke nås av det-
te nettet. Her har NRK gjort avtaler med parabol-
distributører for å sørge for at alle får TV-signaler, 
eller så benytter de seg av såkalte skyggenettsen-
dere.
 – Det er fortsatt noen husstander som ikke har 
tilgang til bakkenettet, og disse får da tilgang til 
NRKs kanaler gjennom såkalte skyggenettssen-
dere. De få stedene der dette ikke er tilstrekkelig 
på grunn av vanskelig topografi, får man tilgang 
til parabolsignaler på samme vilkår som via bak-
kenettet. Med andre ord er NRKs signaler fritt til-
gjengelig, sier Gjelseth.
 Men det er viktig å merke seg at det ikke er noe 

krav om at det såkalte skyggenettet skal imøte-
komme behovet fra fritidsboligene.

«Gratis» signaler på hytta
Stadig flere vil se på TV på hytta, og hos RiksTV 
kan du ha tre apparater hjemme, og for eksempel 
den fjerde på hytta. Da har du tilgang til alle de 
samme kanalene som hjemme. 
 – Du betaler 379 kroner i måneden for abon-
nementet, og det kan benyttes på opptil fire TV-
apparater. Denne tjenesten ser vi at det er flere og 
flere som benytter seg av, sier Gjelseth.
 RiksTV tilbyr også månedskort. Da kan du be-
stille Rikspakken i en måned av gangen om du 
ønsker det, noe som passer fint for de som benyt-
ter hytta i begrensede perioder.
 Hvis man bare ønsker tilgang til NRKs kana-
ler, trenger man kun en mottakerboks. Du betaler 
da bare for selve boksen, og med et programkort 
står du senere fritt til å bestille tjenester som må-
nedskort.
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Pågang før ferier 
For de som ikke har innlagt kabel på hytta, er 
også parabol populært. 
 – Svært mange hytteeiere har parabol, og det 
er nok fordi det er enkelt, rimelig og stabilt. Med 
en parabol på veggen kan man se digital-TV så å 
si se alle steder i Norge, med ytterst få unntak der 
hvor det er satellittskygge, sier Kenneth Tjønndal 
Pettersen i Canal Digital parabol.
 Fordelen med parabol er at man får stabile 
TV-signaler rett fra satellitten, det er mye kapa-
sitet og god bilde- og lydkvalitet. Canal Digital 
merker godt at det er ekstra trøkk i hytteseson-
gen.
 – Før ferier er det alltid mange som skal akti-
vere TV-abonnementene sine, og folk har stadig 
mer moderne løsninger på hytta. I tillegg funge-
rer alle våre TV-bokser på kun 12 volt, noe som 
betyr mye for mange av våre hyttekunder, sier 
han.

abonnementer tilpasset fritidsbruk
Hos Canal Digital får du ikke tilgang til NRKs 
kanaler uten å bestille en kanalpakke, og det er 
Norgespakken til 229 kroner som er det mest 
populære abonnementet blant hytteeierne. For 
et tillegg på 59 kroner får du TV-signaler i rom 
to, og etter det er rom tre og fire gratis. Ett av 
disse rommene kan være hytta. Utstyret og mon-
tering er gratis, og monteringsstøtten omfatter 90 
prosent av landet. Dersom du ønsker å montere 
selv får du monteringsstøtte på 1 000 kroner. For 
eksisterende kunder som trenger en ekstra para-
bol på hytta får de dette gratis.
 – På hytta eller fritidsboligen har du også 
mulighet til å bestille et såkalt hytteabonnement 
som du kan starte opp og fryse ved behov, sier 
Pettersen.
 Merk deg at du her må betale for minst seks 
av årets tolv måneder, uavhengig av om du bru-
ker hytta og TV-apparatet kun noen uker hvert år.
loo@huseierne.no

OPPFINNSOMT: Vi vil 
gjerne ha TV, enten vi er 
hjemme eller på ferie. 
Her har campingvogneier-
en vært særdeles kreativ. 
Foto: Bjørn-Owe Holm-
berg / Scanpix.
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo

Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78

E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no

Hvorgode øyne
måduha
forå oppdage
sporav
stokkmaur?

Sammenliknet med den nordamerikanske
havørnen (Bald Eagle) kommer det mennes-

kelige øye sørgelig til kort. Så har vi heller ikke
noe stort behov for å kunne fokusere sylskarpt
på for eksempel en lemen eller en markmus
hundrevis av meter borte.

Men hvis oppgaven er å sjekke om stokkmaur,
borebiller eller husbukk har gått til angrep på
huset ditt, holder det lenge med et gjennom-
snittlig godt menneskelig syn. Da gjelder det
første og fremst å vite hvor du skal se og hvilke
spor du skal se etter.

Øynene og synssansen er faktisk blant de beste
«verktøyene» vi har, til å finne ut om vi er utsatt
for insektskader. Selv våre egne takstfolk bruker
sjelden andre hjelpemidler enn sine egne sanser.

Bruk dem du også! Jo før du oppdager tillløp til
en skade og får satt i gang utbedringen, desto
større er sjansene for at du slipper unna med
småreparasjoner.

Men siden ingen kan «se alt», anbefaler vi at du
også skaffer deg en forsikring!

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er det eneste
forsikringsselskapet i landet som utelukkende
jobber med råtesopp og insektskader. Våre for-
sikringer selges gjennom de fleste av landets
skadeforsikringsselskaper – som en tilleggsfor-
sikring eller som en integrert del av en utvidet
villa- fritidshusforsikring.

Forsikringen dekker kostnader til utbedring av
skader påført av råtesopp og treødeleggende
insekter.
Fra 2012 er forsikringen utvidet til også å dekke
bekjempelsestiltak mot stokkmaur, husbukk,
stripet borebille, kakerlakk og veggedyr.
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Ring ditt forsikringsselskap og be om

tilleggsforsikring mot treødeleggende

insekter og råtesopper!

Hussopp ørn "Hus og bolig" AUG 2012:Layout 1 23-01-13  13:31  Page 1
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Slapp med app
Ikke fortvil hvis du er en av dem som 
drømmer om mer lys og nye vindusløs-
ninger hjemme, men aldri kommer deg 
opp av stolen. Nå kan du ta bilder av 
rommet du vil fikse, og en applikasjon på 
telefonen vil vise deg ulike løsninger og 
prisklasser. Når du er fornøyd så finner 
også applikasjonen din nærmeste forhand-
ler og kvalifiserte håndverkere, og den 
kan også ringe dem for deg hvis du er ut-
mattet etter all tittingen. www.velux.no

nyttpåmarkedet
“Nitti prosent av pengene mine bruker jeg på 

whisky og damer. Resten sløser jeg bort.”
Tug McGraw

Båtpeis
Ingen pipe og lyst på peis? Utvalget av biopeiser er stort, og det skorter 
ikke på fantasien i denne bransjen. Hvis du er glad i livet på sjøen så 
kan kanskje denne peisen formet som en båt være noe for deg. Båten 
er litt over en meter høy, er laget av stål, veier 34,5 kilo og har en 
veiledende pris på 26 000 kroner. Den stolte eier kan selvfølgelig også 
bestemme navnet på båten. www.bioflame.no

Beskyttelseshjul
Den som en gang har satt grytene rett 

på bordet gjør det aldri igjen, og det 
er lenge siden gryteunderlagene så 

kliss like ut i alle butikker. 
Vipps nye gryteunderlag består 

av tannhjul som passer inni 
hverandre, og er laget av rustfritt 
stål og silikon som skal beskytte 

flater og sikre et godt grep om grytene. 
Veiledende pris er 399, og de kan 

vaskes i oppvaskmaskin. www.vipp.no

Skum i vei
Nordmenn får aldri nok av kaffe, og nå 
kan du fikse ferskt melkeskum selv når du 

er på farten. Juras automatiske 
melkeskummer er liten og lett, 
og melkebeholderen kan fint 
dyppes i vann eller overleve en 
kraftig regnskur siden den ikke 
inneholder noe elektronikk. Du 
kan lage både kaldt og varmt 
skum, til alt fra iskaffe til kakao. 
Veiledende pris er 810 kroner. 
www.blackcat.jura.com.

kullpose
I kina har de lenge 
brukt kull fra bam-

busplanten for å fjerne 
dårlig lukt og fukt, og nå 

har du også mulighet til å 
teste ut denne kinesiske kunn-

skapen. Bambus kullpose skal ha en 
unik oppsugende egenskap, og kan brukes 

i sko, på badet, garasjen eller i treningsbagen. 
De kan brukes flere ganger, men når kullet er mettet må posen tørkes 

i sola, i stekeovn, foran panelovn eller i mikrobølgeovnen. Fem 
forskjellige størrelser og farger, fra 50 kroner. www.weecaravan.no 
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HL pris
kr 890,-

www.hlbutikken.no

En fuglekasse i solid eiketre, 
fuglekassen har et innebygd  
kamera som kan kobles til PC 
(med tv kort /tuner) eller direkte 
i din TV. I denne pakken er alt du 
trenger for å tilslutte kameraet 
(30 meter kabel, trafo, info )

Kameraet kan startes og 
slukkes fra din PC eller TV, og 
du vil få tydelige bilder over 
hva som skjer i fuglekassen 
din. Kameraet vil ikke forstyrre 
fuglene, da �lmingen foregår 
med infrarødt  lys

Fuglekasse med kamera

God Jul!

Vi tar forbehold om trykkfeil. Porto tilkommer på oppgitte priser.

Besøk vår nettbutikk: www.hlbutikken.no

For flere gode tilbud, besøk vår nettbutikk:

Art. nr: HLB1025

HL pris
kr 1699,-

BURG klokketelefon
Vår nye BURG modell er en stor 
suksess i utlandet, og har endelig 
kommet til Norge. Har du en BURG 
klokke på armen, har du alltid 
mobilen med deg.  Du kan ringe og 
motta samtaler med klokken eller 
med et trådløst Bluetooth headset. 

På klokken er det MP3/MP4-spiller, 
kamera med 3x zoom, video og 
lydopptak. Den har også SMS/
MMS og internett-tilkobling. Alle 
funksjoner styres med �ngeren på 
klokkens touch-screen. Kort sagt, 
dette er en mobiltelefon pakket pent 
inn i en klokke. To ulike modeller og 
�ere farger tilgjengelig.

HL pris
kr 999,-

Se vårt utvalg av fuglekasser og 
pinnsvinhus på hlbutikken.no

Sørlandsstigen er en utfellbar 
redningsstige for rømning fra 
bygninger i tilfelle brann. Stigen 
monteres vertikalt til yttervegg 
slik att den kan brukes ved 
utgang fra vindu, balkong eller 
lignende

Leveres i enheter med standard-
lengder  fra 3,9m til 6,9m.
Enhetene kan kobles sammen 
til andre lengder og tilpasses 
individuelle behov.

Sørlandsstigen

HL pris fra:
kr 3250,-

Art. nr. fra: HLB250000 
til HLB250005

Praktisk brannpakke til hjemmet. Inneholder:

* Guidelight – Automatisk nødlykt med nattlysfunksjon
* Brannteppe 1.20m x 1.80m
* Optisk trådløs seriekoblet røykvarsler med hysjknapp
   – melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone
* Nordic 6 liters skumslukker som er e�ektiv mot branner 
   i faste materialer og væsker, og kan benyttes mot branner 
   i elektriske anlegg inntil 1000V

Brannsikkerhetspakke til hjemmet

Pakkepris

kr 1449,-

Art. nr: HLB50101
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Kundeservice tlf 69 21 31 31
info@hlbutikken.no

HL pris
kr 890,-

www.hlbutikken.no

En fuglekasse i solid eiketre, 
fuglekassen har et innebygd  
kamera som kan kobles til PC 
(med tv kort /tuner) eller direkte 
i din TV. I denne pakken er alt du 
trenger for å tilslutte kameraet 
(30 meter kabel, trafo, info )

Kameraet kan startes og 
slukkes fra din PC eller TV, og 
du vil få tydelige bilder over 
hva som skjer i fuglekassen 
din. Kameraet vil ikke forstyrre 
fuglene, da �lmingen foregår 
med infrarødt  lys

Fuglekasse med kamera

God Jul!

Vi tar forbehold om trykkfeil. Porto tilkommer på oppgitte priser.

Besøk vår nettbutikk: www.hlbutikken.no

For flere gode tilbud, besøk vår nettbutikk:

Art. nr: HLB1025

HL pris
kr 1699,-

BURG klokketelefon
Vår nye BURG modell er en stor 
suksess i utlandet, og har endelig 
kommet til Norge. Har du en BURG 
klokke på armen, har du alltid 
mobilen med deg.  Du kan ringe og 
motta samtaler med klokken eller 
med et trådløst Bluetooth headset. 

På klokken er det MP3/MP4-spiller, 
kamera med 3x zoom, video og 
lydopptak. Den har også SMS/
MMS og internett-tilkobling. Alle 
funksjoner styres med �ngeren på 
klokkens touch-screen. Kort sagt, 
dette er en mobiltelefon pakket pent 
inn i en klokke. To ulike modeller og 
�ere farger tilgjengelig.

HL pris
kr 999,-

Se vårt utvalg av fuglekasser og 
pinnsvinhus på hlbutikken.no

Sørlandsstigen er en utfellbar 
redningsstige for rømning fra 
bygninger i tilfelle brann. Stigen 
monteres vertikalt til yttervegg 
slik att den kan brukes ved 
utgang fra vindu, balkong eller 
lignende

Leveres i enheter med standard-
lengder  fra 3,9m til 6,9m.
Enhetene kan kobles sammen 
til andre lengder og tilpasses 
individuelle behov.

Sørlandsstigen

HL pris fra:
kr 3250,-

Art. nr. fra: HLB250000 
til HLB250005

Praktisk brannpakke til hjemmet. Inneholder:

* Guidelight – Automatisk nødlykt med nattlysfunksjon
* Brannteppe 1.20m x 1.80m
* Optisk trådløs seriekoblet røykvarsler med hysjknapp
   – melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone
* Nordic 6 liters skumslukker som er e�ektiv mot branner 
   i faste materialer og væsker, og kan benyttes mot branner 
   i elektriske anlegg inntil 1000V

Brannsikkerhetspakke til hjemmet

Pakkepris

kr 1449,-

Art. nr: HLB50101

Medlemsnummer på SMS
– HL får daglig mange henvendelser fra medlemmer som ikke husker medlemsnummeret 
sitt. For å gjøre det lettere for medlemmene å få tak i nummeret – og minske antallet 
telefoner og e-post inn til forbundet, er det blitt utviklet en løsning som gjør det mulig 
å få medlemsnummer via SMS, forteller webredaktør Christian Mjelde.
  Sender du SMS med teksten HL til 2007, får du medlemsnummeret tilsendt.
 Prisen for tjenesten er vanlig SMS-takst på det abonnementet du har.
  – Forutsetningen er at mobilnummeret alt er registrert i vårt medlemssystem, og at 
du sender SMS fra samme mobilnummer, påpeker Mjelde. 

Vi konstaterer også at 
stadig flere huseiere 
trenger å søke råd og hjelp, 
og melder seg derfor inn, 
forteller Peter Batta.

Snart 200 000
– Dersom medlemsutviklingen fortsetter i samme tempo vil vi passere 
200 000 medlemmer i løpet av våren, sier en fornøyd administrerende 

direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. 

TekST: NiNa GraNLuND SætHer

Ved årsskiftet var medlemstal-
let i forbundet 198 416, bare 
en liten boliggrend fra det 

magiske tallet. Det er en økning på 8,44 
prosent, fra 182 979 betalende enkelt- 
medlemmer i 2011. 
 Det er åpenbart at HL profiterer på de 
hyppige og omfattende endringer av lover 
og forskrifter som berører huseierne, mener 
Batta. 
 – Årlige økninger av ligningsverdiene og 
truende eiendomsskatter øker interessen for 
HLs arbeid. Fra nyttår øker også skatten på 
utleie av sekundærbolig ytterligere for dem 
som betaler formuesskatt. Nesten hvert år 
siden den rød-grønne regjeringen tiltrådte 
er det gjennomført endringer og økninger av 
boligbeskatningen, påpeker han.
 Huseiernes Landsforbund er i ferd med å 
bli en av landets største medlemsorganisa-

sjoner og nærmer seg NAF og Fagforbundet, 
det største LO-forbundet.
 – Innføring av kostnadskrevende bygge-
metoder i nye boliger, nye avgifter, som 
grønne sertifikater, innarbeides som skjult 
boligskatt, nye krav til bankene, slik at 
boligrenten er et halvt prosentpoeng høyere 
enn den ellers ville ha vært, samt økte krav 
til egenkapital som gjør det vanskeligere 
for ungdom og nyetablerere å komme inn i 
boligmarkedet, irriterer mange. Vi konsta-
terer også at stadig flere huseiere trenger å 
søke råd og hjelp, og melder seg derfor inn, 
forteller Peter Batta.
 Akershus er fylket med klart flest med-
lemmer, hele 35 205, mens Oslo har 25 120. 
 Deretter følger Rogaland med 16 946 
medlemmer, Østfold med 14 449, Buskerud 
med 14 088, Hordaland med 13 757 og Vest-
fold med 13 709. ngs@huseierne.no
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Kristina Sandstad og kjæresten hadde 
akkurat truffet hverandre. De skulle slå i 
hjel en søndag i oktober, og valgte å dra 

på boligmesse i Trondheim Spektrum. Det skulle 
vise seg å bli en lur investering. 
 – Jeg hadde ingen tro på at jeg skulle vinne, 
men ble overtalt til å fylle ut spørreskjemaet 

fra Huseiernes Landsforbund, forklarer kristina. 
Premien var forlokkende, og det kostet jo ikke 
noe å være med.  
 Nå kan hun se frem til en ny 46 tommers 
Bose-TV og nytt, lekkert bad i mors leilighet 
på Valentinlyst. kristina har ikke egen leilighet 
ennå, og da synes hun det er like greit å putte 

Nå blir det nytt bad hos mor
Da Kristina Sandstad i trondheim fikk telefon fra Huseiernes Landsforbund rett 
før jul, trodde hun det var tull. Men det var slett ikke fleip at 25-åringen hadde 
vunnet et luksuriøst tV-apparat og nytt bad til en verdi av 250 000 kroner.

TekST Og FOTO: NiNa GraNLuND SætHer

LITT RIKERE: 25-år gamle Kristina Sandstad i Trondheim 
ble både overrasket og glad da hun vant premier til en 
verdi av 250 000 kroner. Her får hun også en blomster-
bukett av Morten Hansen i Huseiernes Landsforbund.
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medlemsnytt

pengene i mors bolig.
 – Vi har blitt enige om at mor kausjonerer for 
meg når jeg skal kjøpe noe på egenhånd, fortel-
ler kristina. Å skaffe egenkapital på annen måte 
tror interiørdesigneren blir vanskelig.

Gleder seg til litt luksus
Mor trodde også det var tull da hun fikk høre om 
premien. en kollega på jobben hennes hadde 
akkurat vunnet 200 kroner på et skrapelodd, og 
så forteller datteren at hun har vunnet mer enn 
ti ganger så mye…
 kirsti Sandstad ser frem til oppussingen. Hun 
kjøpte leiligheten for et år siden, og prioriterte 
bil fremfor oppussing av badet. Interiøret er 
originalt fra blokka ble bygget i 1968. Da hun ba 
om et prisoverslag for å pusse opp det knøttlille 
rommet, og fikk høre at det kostet 300 000 kro-
ner, fikk hun nesten bakoversveis. Derfor har hun 
foreløpig nøyd seg med å male veggene hvite.
 – klosettskåla med sete av bakelitt er 
skikkelig retro. Badet er nærmest 
bevaringsverdig, ler hun. 
 Nå ser både mor og datter frem 
til litt mer luksus. ettgrepsbatteri står 
øverst på ønskelisten. Varmtvannstan-
ken er liten. Den går tom hvis datteren 
dusjer først. Men kristina mener det 
skyldes at det er så vanskelig å finne 
riktig temperatur på vannet med separate 
kraner for varmt og kaldt vann. 
 Borettslaget tillater oppussing, så 
sant det brukes godkjente håndverkere. De 
dekker også utgiftene til skifte av sluk. Det 
er Midt-Norge VVS som skal forestå oppgra-
deringen. Foruten Varme og Bad-kjeden er 
det If forsikring, Securitas Direct, Friganor 
og Huseiernes Landsforbund som står bak 
premien. ngs@huseierne.no

RETRO: – Kanskje noen vil ha den gamle 
klosettskålen, undrer Kristina og Kirsti Sandstad. 
De ønsker seg et litt nyere uttrykk.

NESTEN VERNEVERDIG: Badet i leiligheten 
har stått uforandret i 44 år. Nå skal det 
endelig fornyes.

GODT BRUKT: Det gamle 
banebelegget av linoleum 
har holdt i årtier, men 
nå er både gulv og sluk 
modent for utskifting. 
Premiepengene kommer 
godt med når badet skal 
oppgraderes.
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Ny sjef hos if 
Morten Thorsrud (41), som nå er leder for If Skadeforsikrings indus-
trivirksomhet, tar over som sjef for privatmarkedet i det nordiske 
forsikringskonsernet If. Thorsrud får dermed ansvaret for 2,8 mil-
lioner privatkunder, hvorav 600 000 i Norge.
 – Vi må fortsatt være best når det gjelder, nemlig på skadeopp-
gjør når uhellet har skjedd. Det er det viktigste vi gjør for kundene. 
Samtidig er skadeforsikring en bransje med sterk konkurranse. Det 
betyr at vi også må arbeide effektivt for å kunne tilby lavest mulig 
pris på våre forsikring-er, sier konserndirektør Morten Thorsrud.
 I nordisk sammenheng er If det suverent største forsikrings-
selskapet. I Norge har selskapet en total markedsandel på vel 25 
prosent.

takk for kontingenten
Vi vil rette en hjertelig takk til alle våre medlemmer som har betalt årskon-
tingenten for 2013. HL mottar ingen former for offentlig støtte verken fra 
stat eller kommune. Hele vår virksomhet er basert på medlemskontingenten.
 Vi har nå 32 årsverk ansatt på hovedkontoret i Oslo, hvorav en tredel i 
juridisk avdeling. I tillegg har vi lokale kontorer 23 steder rundt i landet. Vi 
står alle beredt til å gi deg hjelp og råd når du får spørsmål eller problemer. 
I 2013 vil vi gjennomføre flere kurs og møter for medlemmene enn noen gang 
tidligere. Følg med på vår hjemmeside: www.huseierne.no.
                               Peter Batta, adm.dir.

radonlab      tlf. 21 96 03 50                            www.radonlab.com    post@radonlab.no
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målinger
 Langtidsmåling med sporfilm

 Elektronisk radonmåling 

 Byggegrunn - risikovurdering 

Radonkurs og opplæring

Følg med på nett!
Antall lesere på Hus & Boligs nettsider 
www.hus-bolig.no øker jevnt og trutt. 
I 2012 fant nærmere 170 000 unike brukere 
veien. Til sammen har de vært inne på 
205 000 sider.
 På nettsidene finner du både forbruker-
stoff av samme type som i papirutgaven, 
men også aktuelle nyhetssaker. er du 
opptatt av hva som skjer på boligfronten, 
bør du følge med her.
 Du finner oss også på Facebook: 
www.facebook.com/husogbolig. 
Trykker du ”Like” vil du få oppdateringer 
så fort vi legger ut noe nytt.

Satser ungt 
Fremover vil Huseiernes Landsforbund fokusere på unge 
i boligmarkedet, og distriktsleder i Rogaland sør, Frode 
Rødder, har allerede hatt gratis kurs for unge håpefulle 
medlemmer som går med en boligdrøm i magen. På kurset 
ga han informasjon om de fleste sider med boligkjøp, 
finansiering og hvilke rettigheter og plikter du har.
  Både unge som er på boligjakt og foreldre som har 
hjemmeboende barn som snart skal flytte ut, kan dra 

nytte av gode tips og råd i dagens pressede boligmarked. 
Mange aner ikke hva som kreves for å komme inn på bolig-
markedet i dag, og mange får sjokk i møtet med høye bolig-
priser. Mange har ikke tenkt på å spare opp nok egenkapital, 
og mange vet ikke nok om kjøp og salg av bolig, lånemulig-
heter, renter, hva man skal se etter på visning og hva det 
faktisk koster å bo helt på egenhånd.
 Her er det mye å lære, så følg med hva som skjer i ditt 
distrikt for å ikke gå glipp av nyttige kurs og arrangementer. 
loo@huseierne.no
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Generalforsamling
i Huseiernes Landsforbund, 
Oslo og akershus
16. april 2013

Medlemmene innkalles til generalforsamling i 
Huseiernes Landsforbund, Oslo og Akershus, 
tirsdag 16. april kl. 18.00 i Fred. Olsens gate 5,  
7. etasje, Oslo.

Dagsorden
1. godkjenning av innkalling og dagsorden
2. konstituering
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskap ledsaget av revisors beretning
5. Budsjettforslag
6. Innkomne forslag
7. Valg

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret

Dokumenter til generalforsamlingen kan fås tilsendt 
ved henvendelse til Huseiernes Landsforbund, telefon 
22 47 75 00, e-post: post@huseierne.no

MEST BREDBÅND 
FOR PENGENE

– ifølge telepriser.no!

Ring oss i dag på 
tlf: 38 79 79 00

– Vi ordner alt for deg!

Få opptil 20 mbit bredbånd
hjemme for kun

kr 279,-*

Vennligst vis til avtalen med 
Huseiernes landsforbund i samtale med Broadnet

broadnetprivat.no

* Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. 
 Minste totalpris er kr 3 348,- per år. Har du ikke et  
 aktivt fasttelefoni-abonnement, vil linjeleie på kr 79  
 per måned komme i tillegg.
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Ole Øyvind Moen er ingen fersking i bolig-
bransjen. Han sitter på solid kompetanse 
som han har opparbeidet seg gjennom 

årenes løp. Den vil han nå dele med Huseiernes 
medlemmer.
 – etter min oppvekst i Askim reiste jeg til 
NTNU og ble sivilingeniør innen bygg og an-
legg. Videre gikk ferden via befalsskolen til å bli 
entreprenør og konsulent, før jeg ble markedssjef 
i Skanska frem til slutten av 80-tallet. Da startet 
jeg mitt eget takstfirma etter å ha etterutdannet 
meg til takstmann, forteller Moen.
 Som takstmann fant Moen også en naturlig vei 
inn i Norges Takseringsforbund.
 – Det var gjennom Norges Takseringsforbund 
jeg kom i kontakt med Huseiernes Landsforbund. 
På et tidspunkt var jeg visepresident i forbundet, 
men i 2006 tok jeg over som president og satt 
til 2011. Ved siden av 
dette har jeg drevet mitt 
eget takstfirma som heter 
Prosjektforum AS. Vi har 
i dag 12 ansatte, forteller 
Moen.
 Moen har samarbeidet 
med Solveig Meum i 
mange år, og har også 
vært med på flere av 
Huseiernes Landsforbunds 
landsmøter.

Lover full trøkk
Ole Øyvind Moen blir ikke 
alene om å yte service til medlemmene i Østfold 
sør. Med seg får han advokat Per Sannerud, som i 
tillegg til å være samarbeidsadvokat skal fungere 
som eventuell stedfortreder. I tillegg flytter ho-
vedkontoret vekk fra Fredrikstad.
 – Dagens medlemsmasse bærer preg av at 
hovedkontoret har ligget i Fredrikstad. Derfor 
kommer vi til å flytte hovedkontoret til Sarpsborg. 
Vi ser at for eksempel Sarpsborg og Halden har et 
stort potensial. Samtidig har vi full fokus på å yte 
like god service til alle eksisterende medlemmer, 
sier Moen.
 For den nye distriktsrepresentanten blir det 
viktig å være synlig. Slik vil han kapre enda flere 
medlemmer i en allerede sterk region.
     Vi må være enda tydeligere når vi skal fortelle 
om jobben forbundet gjør og hvilke medlemsforde-
ler man har ved å melde seg inn. klarer vi dette, 
er jeg sikker på at de andre byene i Østfold følger 
etter Fredrikstad og øker medlemsmassen, sier Ole 
Øyvind Moen til Hus & Bolig. dek@huseierne.no 

medlemsnytt

Nye tider 
i Østfold sør

Solveig Meum har takket for seg etter lang og tro tjeneste 
som distriktsleder i Østfold sør. Nå skal nye krefter vise 

muskler i regionen. Ole Øyvind Moen kommer inn som 
ny representant for HL , og han har allerede rukket 

å bli varm i trøya. 

TekST: DaG eriK KONGSLie

Solveig Meum har 
takket for seg etter 
lang og tro tjeneste 
som distriktsleder i 
Østfold sør. 
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distriktsledere

VESTFOLD
Olav Vilnes 
Storgt. 36 
3126 TØNSBERG 
Telefon 33 31 54 00 
vestfold@huseierne.no

TELEMARK
Thor Johan Larsen
Gjerpensgate 18
Boks 111, Sentrum
3701 SKIEN
Telefon 35 90 53 90
Mobil 92 46 16 03
telemark@huseierne.no

AUST–AGDER
Tom A. Sørensen 
Bendikskleiv 14
4836 ARENDAL 
Telefon 37 02 42 12 
Mobil 91 13 49 38 
aust–agder@huseierne.no

VEST–AGDER
Espen Solum 
Kongens gate 32, 
inng. Festningsgaten
4610 KRISTIANSAND 
Telefon 97 53 90 00 
vest–agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Frode Rødder
Bergelandsgaten 14
Boks 330 Sentrum
4002 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Mobil 92 02 47 52
rogaland–s@huseierne.no

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94 
Boks 490, 
5501 HAUGESUND 
Telefon 52 70 05 30
rogaland–n@huseierne.no

HORDALAND
Monica Bryner 
Fortunen 7
Boks 225,  
5804 BERGEN 
Telefon 55 36 11 50 
Mobil 91 19 66 49 
hordaland@huseierne.no

SOGN OG FJORDANE
Jan Erik Mardal
Grandavegen 5
6823 Sandane
Langebruvegen 19
6800 FØRDE
Telefon 57 88 44 00
Mobil 95 49 55 55
sognogfjordane@huseierne.no

SUNNMØRE
Are Opdahl
Kongensgate 19
Postboks 16
6001 ÅLESUND
Telefon 70 16 18 00
Mobil 90 91 62 30 
sunnmore@huseierne.no

ROMSDAL
Magne Otterholm 
Hamnegaten 47 
6401 MOLDE 
Telefon 71 19 10 70 
 
Mobil 92 60 69 28 
romsdal@huseierne.no

NORDMØRE
Eivind Sylthe 
Nedre Enggt. 8 
Boks 570, 6501 KRISTIANSUND 
Telefon 71 56 63 66 
Mobil 90 91 40 49 
nordmore@huseierne.no

SØR–TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Dronningens gate 9
7011 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor–trondelag@huseierne.no

NORD–TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Boks 72, 
7601 LEVANGER
Telefon 74 01 99 90
Mobil 45 00 70 20
nord–trondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen 
Storgata 23 
Boks 721, 
8001 BODØ 
Mobil 92 80 62 84 
nordland@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad 
Besøksadresse:
Grønnegata 80 (Nordeabygget), 
inngang fra Fr. Langesgt. 25
Boks 90, 
9251 TROMSØ 
Mobil 95 01 77 11 
troms@huseierne.no

FINNMARK
Tor E. Farstad 
Myrveien 11 D 
Boks 1290, 
9505 ALTA 
Telefon 78 44 03 96 
Mobil 91 17 51 60 
finnmark@huseierne.no 

OSLO OG AKERSHUS
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E–post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Ole Øyvind Moen
Hundskinnveien 94
Postboks 166,
1701 SARPSBORG
Telefon: 69 30 70 81
Mobil: 90 12 22 26 
ostfold–s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød 
Meglergaarden AS
Storgaten 8
1531 MOSS
Telefon 91 11 52 60
ostfold–n@huseierne.no

HEDMARK
Bjørn Engemobakken 
Magasinet Østre Torg
Grønnegt. 40 
Boks 462, 2304 HAMAR 
Telefon 62 52 31 35 
Mobil 95 08 31 04 
hedmark@huseierne.no

OPPLAND SØR
Werner Forr Nystuen 
Spinneriveien 7 
2615 LILLEHAMMER 
Telefon 61 25 79 00 
oppland@huseierne.no

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Storgata 2 H
2670 OTTA
Mobil 95 96 98 11
oppland–n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred–Ivar Myrseth 
Spikkestadveien 94
Postboks 62
3440 RØYKEN
Telefon 31 29 74 03
Mobil 91 78 52 72 
buskerud–s@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg 
Stangsgate 7 
3510 HØNEFOSS 
Telefon 32 11 44 55 
Mobil 90 14 89 88 
buskerud–n@huseierne.no
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løp & kjøp

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.no

TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det 
her under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører 
står mer enn 

gjerne til tjeneste.
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OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

Kvalitetsgarasjer og garasjeporter

1640 Råde - Tlf.: 69 29 42 00 - Fax: 69 29 42 01
www.karlshusgarasjene.no

Kjøp trygghet
og kvalitet!

løp & kjøpHL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter 
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss. 
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

HUSEIERNES LANDSFORBUND
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo eller faxes til 22 41 19 90

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

Leiekontrakt - bolig, sett à 2 49,- 75,-

Leiekontrakt - hytte, sett à 2 29,- 49,-

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 300,- 2 860,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

Tokvam: «Boligutleie i praksis» 318,- 378,-

Mattsson: «Muggsopp i bygninger» 60,- 100,-

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 448,- 548,-

Wyller: «Boligrett» rev.utg.   553,- 790,-

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

Stadheim: «Håndbok for
styremedlemmer» rev.utg. 349,- 449,-

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Farer og feller ved kjøp og salg 69,- 139,-
av bolig

Farer og feller ved oppussing, 59,- 99,-
ombygging og påbygging

Farer og feller ved utleie, rev.utg. 59,- 99,-

Farer og feller ved ENØK-tiltak 69,- 139,-

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

NY

NY
TRAPPER

www.nor-trapp.no
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OPPVARMING

Vi leverer, monterer  
og garanterer

Henriksen Peisforum AS�
Brobekkveien 115, 0582 Oslo.  
Tlf. 22 65 40 88
Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad.  
Tlf. 66 98 40 10

Henriksen Brenselsforretning 
og Varmesenter AS�
Østkilen 6, 1621 Gressvik.  
Tlf. 69 94 95 50

Scan 85

VARMESPREDER

NETTBUTIKK

ved arv og gaverNY

TRENGER DU NOE TIL HUSET?

Du kan finne det 
her under vignetten

lop & kjøp.

Våre annonsører
står mer enn gjerne 

til tjeneste.
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FUKT- OG RADONPROBLEMER

fagfolk til tjeneste

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.no

Oslo Glass & Vindu AS_Layout 1  6/7/12      

ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

ANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget_Layout 1  6/7/12  2:10 PM  Page 1

BLIKK- OG TAKTJENESTER

60 år med tak på topp 
og blikk på by’n

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no

City Taktekking_Layout 1  6/7/12  2:20 PM  Page 1

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ring Unni T. Johansen tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til unni.t.johansen@c2i.net

BYGG- OG TØMRERMESTER

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

VI UTFØRER DET MESTE INNEN BYGGEARBEID!
- Nybygg / Tilbygg
- Dører / Vinduer

- Ombygninger
- Rehabilitering

- Baderom
- Kjøkken

- Brannsikring
- Taktekking

A: Pottemakerveien 2, 0954 Oslo  
E: post@abelsonbygg.noT: 23 33 66 55  F: 23 33 66 54

MALERTJENESTER

VI UTFØRER ALT INNEN
MALER OG TØMRERFAGET

Fasaderens og malingsfjerning
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Nordahl Brunsgate 12, 2004 LILLESTRØM

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

ANDRESEN & FAR_Layout 1  6/12/12  1     

GRAVEARBEID

Håkon Bjørnstad A/S
Maskinentreprenør • Gravearbeid  
• Drenering                    • Matjord  

Gravearbeid til • Nybygg • Tilbygg 
• Garasjer • Støttemur i naturstein

• Håndlegging av asfalt • Grøntareal  
• Trefelling • Rydding, bortkjøring

• Kranoppdrag m/ lastebil

Mob: 90 17 12 90
www.haakon-bjornstad.no
Oppdrag i hele Oslo og Akershus

ØNSKER DU 

Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, 

ring Unni T. Johansen 

på tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til 

unni.t.johansen@c2i.net
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fagfolk til tjeneste

TEKNISK RÅDGIVNING

VI HJELPER DEG MED:
• Teknisk rådgivning av bolig
• Byggeledelse-byggekontroll

• Bistand ved kjøp og salg 
av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

5% rabatt til 
HL-medlemmer.
(Husk medlemsnr.)

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

BOLIGINSTITUTTET_Layout 1  14.01.20       

SOPP OG SKADEDYR

Tlf. 47 97 55 00 •  Pb. 5 0313 Oslo
post@mycoteam.no

www.mycoteam.no

Sopp, råte, fukt, 
mugg og insekter?

Nøytrale råd uten økonomisk 
interesse i sanering

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040
OSLO:  22 95 08 00

KLØFTA:  63 98 20 40
www.pipe.no

SCHADLER 2010_Layout 1  6/12/12  1:25 PM  Page 1

RØRLEGGERTJENESTER

VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no

VAKTMESTERTJENESTER

Våropprydding-container
i trygge hender for medlemmene i HL

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ring Unni T. Johansen tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til unni.t.johansen@c2i.net

TERMOGRAFERING

Vi utfører uavhengig kontroll, 
termografi og takst.

Gode rabatter til HL-medlemmer.

Tlf. 64 86 32 00
www.ttc-as.no

VÅR KOMPENTANSE-
DIN TRYGGHET

TERMOGRAFI & TAKST CONSULT AS

STIGER OG STILLASERRADONMÅLINGER

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   

MILJØ- OG GJENVINNING

FASTPRIS PÅ CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

------------------------------------------

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

- ekstra rabatter for medlemmer!
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Hus og Bolig 1-2013
deadline 24.01.13

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: 
For små fugler er det kulda som
er problematisk gjennom vinteren,
ikke snøen.

ENCEL-
LET
DYR

Løsning på oppgave i nr. 5 var:
“Både naboer og gjenboere må varsles hvis 
du skal sette opp et søknadspliktig bygg.”
 
May Furunes i Oppdal, Ole Bjørn Salvesen i 
Rendalen og Harald Sund i Oslo får tilsendt 
hver sin ryggsekk.
 
Løsning på oppgave i nr. 6 var:
“Interiørbloggere pynter med ranu(n)kler, 
Dronning Ingrid peoner, perleblomster og 
hortensia.” Hus & Bolig beklager skrivefeilen 
i blomsternavnet!
 
Else Buseth i Hønefoss, Tor Walle i Alta og 
Olav Sommer i Oslo får tilsendt hver sin 
ryggsekk.
 
Vinnere og løsningen på oppgaven i 
nr. 1 blir offentliggjort i nr. 3.
 
Send gjerne svaret på e-post til 
husogbolig@huseierne.no
NB: Skriv kryssord nr. 1 i emnefeltet.

Navn: .....................................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................

Postnr./Sted: ..........................................................................................................................

Medlemsnummer: .................................................................................................................

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

1-
20

13

Svaret på oppgaven i nr. 1 må vi ha senest 5. april 2013.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.
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Verv en venn i dag og la en du kjenner få 
gratis juridisk rådgivning og spare tusener 
av kroner på våre medlemsfordeler. 
Oversikt over vervepremiene fi nner du på 
vår verveportal.

Gå inn på huseierne.no
Det er super enkelt å verve!

Gratis juridisk, teknisk
og økonomisk rådgivning

Som medlem får du gratis juridisk hjelp på
telefon hver dag mellom kl. 08.30-16.00.
Ring telefonnummer 22 47 75 07, legg 
igjen medlems- og telefonnummer, og 
du vil bli ringt opp av en av våre juridiske 
konsulenter.

I tillegg får du teknisk rådgivning ved å 
ringe 22 47 75 24 mandag til fredag
kl. 08.30-16.00.

På huseierne.no får du detaljert
informasjon om medlemsfordelene.

Rabatt på solskjerming
 
20% på sol- og innsynsskjerming 
fra 01.10 - 31.03 og 15% resten av året. 
Gjelder ikke montering.
Kontakt oss for gratis besøk av konsulent 
og et uforpliktende tilbud: 
e-post: post@kjellsmarkiser.no eller via 
tlf: 815 00 570   kjellsmarkiser.no 

Husk å oppgi “Huseiernes Landsforbund” 
når du kontakter oss og gyldig HL med-
lemskort før signering av ordre. 
 

Som HL-medlem får du:

•TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller
•HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 
1,49 ø/kWh
•Ingen fakturagebyr for deg som HL-
medlem 

Det er gratis og enkelt å bytte til 
NorgesEnergi!
Bestill på huseierne.no, 
eller ring 810 33 700. 

Gratis råd

som sikrer bruk av Byggebransjens 
våtromsnorm (BVN).

FFV gir gratis veiledning om valg av FFV-
sertifi serte våtromsbedrifter til nybygging
og rehabilitering av bad og våtrom.

For nyttig informasjon om dine nærmeste
godkjente våtromsbedrifter besøk:
ffv.no eller send e-post til post@ffv.no 

HL-rabatt på parafi n og fyringsolje:

• 25 øre/liter som fratrekkes ved kjøpet.
Ring 800 SHELL (800 74355).
Alle bonuser/rabatter er inkl.mva.

Rabatt på forsikringene dine

Som medlem får du:
• Innboforsikring til fast pris
• 10% rabatt på villa-, fritidsbolig- og
 hjemforsikring
• 10% rabatt på bilforsikring
• 10% rabatt på båtforsikring
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i
 utlandet
Ring 02400. 

Skadedyrbekjempelse
Vi utfører bekjempelse av alle typer 
skadedyr til faste priser over hele landet. 
Medlemsrabatt  10% på disse prisene. 

Innemiljøsjekken
(Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund) 
Vi sjekker inneklimaet i boligen din. Det 
som kontrolleres er; ventilasjon, fukt og 
mugg; krypkjeller, kjeller og bad. Utvidet 
muggsjekk kan utføres. Du får 
råd og tips til tiltak som bør utføres. 
Medlemsrabatt fra kr 500,- til 1000,-  

Boligsjekken
Vi sjekker allmenntilstanden inn- og 
utvendig på boligen din og gir deg rapport. 
I tillegg gir vi deg gode råd dersom noe bør 
gjøres. Medlemsrabatt kr 600,-  

Skadedyrbekjempelsen utføres av autori-
serte skadedyrbekjempere. Bolig- og Inne-
miljøsjekken utføres av våre kvalifi serte 
boliginspektører. 
For mer informasjon ring 815 48 250 eller 
gå inn på anticimex.no 

Hussopp? Råte? Mugg? 
Inneklimaproblemer?

Biologisk fagkompetanse uten økonomisk
interesse av sanering. Mycoteam gir gratis
rådgivning til medlemmer av HL.
10% rabatt på inspeksjoner og analyser.
Kontakt oss på Huseierne@Mycoteam.
no, telefon 46 97 55 00 eller besøk
mycoteam.no

Alle HL medlemmer med forsikring i et av 
NHF samarbeidende skadeforsikrings-
selskap får kr 1500,- fratrukket ordinær 
egenandel ved skade.

Norsk Hussopp Forsikring
tlf. 22 28 31 50, e-post: 
polise@hussoppen.no 
hussoppen.no

Hus&Bolig-magasinet gratis

Som medlem får du tilsendt vårt eget
magasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

Spesialtilbud på bredbånd

Som HL-medlem får du opptil 20 mb/s 
bredbånd til markedets laveste pris. 
Kun kr. 279,- pr. mnd.
For mer informasjon/bestilling ring vår 
prioriterte kundeservice tlf: 38 79 79 00 
eller se broadnet.no

Spesialtilbud på telefoni

Medlemsrabatt opptil 40% på:
-Fasttelefoni
-Mobiltelefoni
-Mobilt bredbånd
-Ventelo Familie

Prioritert kundeservice tlf: 38 79 79 00. 
Rabattene beregnes ut fra våre allerede 
lave standardpriser og vil variere iht. pro-
duktvalg. For mer informasjon/bestilling 
ring 38 79 79 00 eller se ventelo.no

Rabatt på rørleggertjenester

Som medlem i HL får du:
• kr 500,- i rabatt på VB-vannsjekken
• 10% rabatt på ordinær timepris
• 15% rabatt på varer og materiell
• Inntil 10 km fri transport tur/retur

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud.

Medlemsnummer må oppgis ved 
bestilling. Finn nærmeste Varme & Bad 
rørleggerbedrift på vb.no eller 
tlf. 51 95 11 00. 

Rabatt på radonmålinger

• 20% rabatt på sporfi lm
• 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 951 29 366 eller
http://radonlab.com/huseierne 

Spar inntil kr 1.830,- første året på
boliglånet ditt. Har du boliglån hos oss 
gir vi deg gratis medlemskap i HL. I 
tillegg til å betale den årlige kontin-
genten sløyfer vi etableringsgebyret 
på kr 1.200,- og termingebyrene på kr 
200,- pr. år. Med gratis HL-medlemskap 
gir vi deg også tilgang til alle andre 
HL-fordeler. Ring 55 33 27 00 eller se 
eiendomskreditt.no for mer informasjon

Rabatt på byggevarer

Ring oss på tlf: 61 22 00 00 eller gå inn 
på gaus.no

Medlemstilbud på boligalarm

Installerer du innbrudds- og brannalarm
fra Securitas Direct får du som medlem
i Huseriernes Landsforbund 2 ekstra
røykdetektorer på kjøpet.
Alarmen er tilkoblet Securitas Direct 24 
timer i døgnet, slik at du alltid kan føle 
deg trygg.

For mer informasjon og bestilling se
huseierne.no eller ring Securitas Direct på
telefon 06010. Tilbudet gjelder nyinstalla-
sjon og forutsetter tegning av måneds-
abonnement.

Som medlem av HL får du:

• 10% rabatt på verditaksering av boliger
• 10% rabatt på Boligsalgsrapport
• 10% rabatt på tilstandsrapport av boliger
• 10% rabatt på tomtetakst hos utvalgte
medlemmer i Norges TakseringsForbund
Mer informasjon fi nner du på huseierne.no 
eller ring HLs sentralbord. 

Rabatt på containerleie

08899@ragnsells.no eller ragnsells.no

Rabatt på el-utstyr

• Du får 500 kroner i rabatt på 
 Sikringens el-sjekk av din bolig
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære
 timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved
 utførelse av installasjonsarbeid.
 Arbeid som utføres etter fast pris gir  
 ikke rabatt

Tlf. 0 20 60 eller se sikringen.com

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv 
kjøkken/garderobe/bad

Gjelder i Hordaland, Rogaland og Agder-
fylkene

Se: huseierne.no/medlemsfordeler

hlbutikken.no

Besøk vår nettbutikk, og se alle 
våre gode tilbud

Flere fordeler:

Medlemsfordeler

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlemsfordelene. 
Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.
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Gå inn på huseierne.no
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du vil bli ringt opp av en av våre juridiske 
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kl. 08.30-16.00.

På huseierne.no får du detaljert
informasjon om medlemsfordelene.

Rabatt på solskjerming
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Gjelder ikke montering.
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og et uforpliktende tilbud: 
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•TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller
•HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 
1,49 ø/kWh
•Ingen fakturagebyr for deg som HL-
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NorgesEnergi!
Bestill på huseierne.no, 
eller ring 810 33 700. 
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som sikrer bruk av Byggebransjens 
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FFV gir gratis veiledning om valg av FFV-
sertifi serte våtromsbedrifter til nybygging
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skadedyr til faste priser over hele landet. 
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Innemiljøsjekken
(Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund) 
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som kontrolleres er; ventilasjon, fukt og 
mugg; krypkjeller, kjeller og bad. Utvidet 
muggsjekk kan utføres. Du får 
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rådgivning til medlemmer av HL.
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NHF samarbeidende skadeforsikrings-
selskap får kr 1500,- fratrukket ordinær 
egenandel ved skade.

Norsk Hussopp Forsikring
tlf. 22 28 31 50, e-post: 
polise@hussoppen.no 
hussoppen.no

Hus&Bolig-magasinet gratis

Som medlem får du tilsendt vårt eget
magasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

Spesialtilbud på bredbånd

Som HL-medlem får du opptil 20 mb/s 
bredbånd til markedets laveste pris. 
Kun kr. 279,- pr. mnd.
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rørleggerbedrift på vb.no eller 
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http://radonlab.com/huseierne 
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• Du får 500 kroner i rabatt på 
 Sikringens el-sjekk av din bolig
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære
 timepris
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Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv 
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Gjelder i Hordaland, Rogaland og Agder-
fylkene

Se: huseierne.no/medlemsfordeler

hlbutikken.no

Besøk vår nettbutikk, og se alle 
våre gode tilbud

Flere fordeler:

Medlemsfordeler

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlemsfordelene. 
Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.
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Wenche om boligen sinGode TV-signaler Enkel hyttegledeDet er faktisk lov å stjele varme fra naturen

Få fem tilbake.Få fem tilbake.Investér i én kilowattime.
■ 1kWh blir til 5kWh 1

Ja, det er sant. Den 5-dobler effekten. Du reduserer altså 
energibehovet til varmtvann og varme med 80%. Slik får 
du strømregningen kraftig redusert. Bruk varmepumpe-
kalkulatoren på www.ctc.no og se hvor mye du sparer. 

■ Dobbelt så mye varmt vann 
Ny teknikk nesten fordobler produksjonen av friskt, varmt 
vann. Vannet produseres fortløpende og er derfor garantert 
rent og legionellafritt. 

■ Lettbetjent berøringsskjerm
En enkel berøringsskjerm gjør det utrolig enkelt å stille inn 
varmepumpen. Og like lett å endre innstillingene senere. 

■ Kan også styres via internett eller mobil
Ved hjelp av tilleggsutstyr kan du styre varmepumpen 
via mobilen eller internett. 

CTC EcoHeat 300 er en væske-vann varmepumpe 
som kan hente varme fra jord, fjell og sjø. Den kan 
enkelt suppleres med andre energikilder som sol 
eller biovarme. Enova støtter kjøp av varmepumpe. 
Les mer på ctc.no

Bestill gratis informasjonspakke på  
www.ctc.no/ecoheat300

1) Iht. EN255
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”EcoHeat 300 
spiller pa lag 
med naturen”

Sverre M. Fjelstad 
Forfatter og naturfotograf

0

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement

Fikse bokhyller

Svart boligmarked i Stockholm

1  •  2 0 1 3
kroner 49,-

Milliarder 
under bordet

“Per” betalte 275 000 for 
retten til å leie 40 m2.




