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Svært gunstig

 InnbofoRsIkRIng  
foR deg som medlem

De fleste av oss har en innboforsikring. Men har du noen gang tenkt 
på om forsikringssummen er riktig? Legger du sammen alt du eier 
av møbler, elektronikk, bøker, musikk og filmer, kjøkkenutsyr og alt 

i klesskapene blir det fort store summer.

Gå inn på huseierne.no og se hva forsikringen vil koste deg.

Kjøp HL super innboforsikring  
så sikrer du verdiene dine
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IDYLL: Langt til skogs 
fant familien fra Skot-
terud sin feriedrøm. 
I det vakre lysthuset 
serveres det likør til 
kaffen. Foto: Einar 
Aslaksen.
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MOTERIKTIG MINIATYR: Også til barne-
rommet er det mulig å få designmøbler, 
blant annet Arne Jacobsens Egget.
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TØRR KJELLER: 
Radek Zqoda har 
fått god erfaring 

med å drenere. Vi 
viser deg hvordan 

det bør gjøres. 
Foto: Nina 

Granlund Sæther.

TRUET: Interessen for byggfagene stuper. Antall avlagte svenne-
prøver i tømrerfaget har sunket fra 2 301 for fem år siden til 2036 
i 2012. Foto: Rikke Åserud.
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™En smartere boliglås

Styr  
låsen med  
en app

I 2012 lanserte vi Yale Doorman – den elektroniske boliglåsen. Borte
var den gammeldagse nøkkelen. Åpning kunne skje med kode, brikke 
eller fjernkontroll. Nå gir vi deg en ny funksjon, som gjør at du kan styre 
boliglåsen din fra mobilen! I tillegg kan låsen integreres med boligalarm  
fra Verisure.

Fordelene med den nye løsningen er mange:

• Åpne boligen for besøkende fra mobilen, uansett 
hvor du selv er – aldri mer venting på håndverker 
eller vaskehjelp.

• Mobilen gir signal når barna kommer hjem. Se 
hvem som låser seg inn og ut – og til hvilken tid. 

• Lås opp døren og slå av alarmen i én og samme 
operasjon.

• Få beskjed på mobilen om hvem som har befunnet 
seg i boligen til enhver tid.

• Sjekk at ytterdøren er låst, kun ved et blikk på 
telefonen når du har lagt deg.

Styring av låsen via en app krever kjøp av V-modul og  
V-box mini i tillegg til selve låsen. Snakk med din lokale låsesmed. 
App’en er gratis og kan lastes ned fra nettet på vanlig måte.  
Les mer på www.yaledoorman.no eller www.verisure.no

Styring av låsen via en app krever kjøp av V-modul og 
V-box mini i tillegg til selve låsen. Snakk med din lokale låsesmed.



5hus&bolig 2-2014

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten, 
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO. Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55.

Magasin for Huseiernes Landsforbund

Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo

Telefon:   22 47 75 00

Telefaks:   22 41 19 90

Jusstelefonen:  22 47 75 07

Teknisk rådgivning:  22 47 75 24

Hjemmeside: www.hus-bolig.no

E-post: husogbolig@huseierne.no

Redaktør:  Nina Granlund Sæther

Utgiver:  Huseiernes Landsforbund

Layout:  Geoffrey Kempton

Produksjon:  Artko

Medlemsskap Huseiernes 

Landsforbund: kr 460,- 

Utkommer med 6 nr. i 2014

ISSN 0333-3329

Medlem av Den Norske 
Fagpresses Forening

Opplag 1. halvår 2013: 224 388

Opplagskontrollert av Fagpressens 
mediekontroll

Forsidefoto: Rikke Åserud, Nina Granlund 
Sæther, Lena Koller NTB / Scanpix, 
Nina Granlund Sæther

Annonser: HSmedia

Britt Fossum – 62 94 69 03
bf@hsmedia.no 

Kjetil Sagen – 62 94 10 36
Mobil: 92 42 26 44 – ks@hsmedia.no
 

Praktiske fag må styrkes
Interessen for tømrerfaget, murerfaget og en rekke 

andre byggfag har falt betydelig i løpet av få år. 
Antallet avlagte svenneprøver har sunket dramatisk. 
Verst står det til med forskalingsfaget. I 2012 var det 
bare 26 elever som mottok fagbrev. I 2008 var det 
nesten ti ganger så mange: 259. Tallene er alarm-
erende, for vi trenger dyktige håndverkere også i 
fremtiden; dyktige mennesker som kan sitt fag, og 
som blant annet har fått opplæring i helse, miljø og 
sikkerhet. Noe må derfor gjøres fort.
 Jeg tror årsakene til det dramatiske fallet er mange. 
Arbeidsinnvandring fra lavkostland må ta en stor del 
av skylden. Selvfølgelig finnes det dyktige polakker 
og latviere også, men mange er villige til å jobbe for 
langt mindre enn gjenomsnittelig industriarbeider-
lønn. Det fører til at lønningene i hele byggsektoren 
blir hengende etter lønnsutviklingen i samfunnet 
ellers. Det fører også til stor konkurranse om arbeids-
plassene. Der det før var enkelt å få benet innenfor, er 
det mange som kjemper om de samme jobbene.
 Fagbrev er et pluss, men fagutdannede koster mer 
enn ufaglært arbeidskraft. Hvorfor ansatte folk med 
fagbrev når det ikke stilles krav verken til utdannelse 
eller til sertifisering? Våtromsnormen, som anbefales 
ved bygging eller rehabilitering av bad, er en frivillig 
norm. Det er ikke noe krav om at rørleggeren eller 
fliseleggeren skal ha gått igjennom noen form for 
obligatorisk opplæring.

 Det eneste faget som ikke har en markant tilbake-
gang, er elektrofaget. Det er selvfølgelig fordi ingen 
kan ta på seg elektrikerjobber uten å være sertifisert. 
Kanskje er det en vei å gå å kreve mer sertifisering?
 Politikerne må ta sin del av skylden. Studiekom-
petanse og høyere utdanning har fått høy status, 
mens håndverkesfagene er blitt nedprioritert. I 
mange, mange år har praktiske fag måttet vike. Før 
kunne teorisvake elever være konge på sløyden eller 
i gymsalen. I dag har selv disse fagene blitt teoreti-
sert. Og på videregående skole er det enda verre enn 
i grunnskolen. Skoletrøtte elever som før fant seg til 
rette ved sirkelsaga dropper nå ut fordi de ikke klarer 
å henge med i teorien. 
 Skal vi snu denne trenden må håndverksfagene 
styrkes. Vi må tilbake til mer bruk 
av hammer og tang. Teori er 
bra, men vi trenger også 
handlingsbåren kunnskap. 
Ingen lærer å svømme av 
å lese i en bok. Man blir 
heller ingen god snekker 
eller rørlegger uten praktisk 
erfaring.

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder

2 • 2014
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To spennende OL-uker i Sotsji er historie. De norske ut-
øverne var blant de ledende på nasjonsoversikten helt fra 
første til siste dag. En hederlig annenplass etter Russland 
var et imponerende sluttresultat. I HL hadde vi flere baller 
i lufta – også under OL. I to omganger har vi oversendt 
viktige saker til finansminister Siv Jensen. Vi har vært en-
gasjert med å dokumentere hvilken grådighet bankene har 
vist når de skal bygge opp egenkapital og avsette til buffere 
for å bedre sin soliditet. Så langt er det i hovedsak økte 
innlånsrenter og reduserte innskuddsrenter som har  
finansiert gildet. Det er i en rekke media blitt avslørt at 
«spleiselaget» som enkelte bankledere har kalt denne  
prosessen, har vært en gedigen bløff.
 Vi har vært utfordret i en ny debatt om innføring av en 
ny, statlig eiendomsskatt. Heldigvis ble denne ballen lagt 
død ganske raskt ved en klar avvisning også fra Høyre. Det 
vi fortsetter å slåss for er at ungdom må få lettere adgang 
til boligmarkedet ved at egenkapitalkravet settes ned igjen 
fra 15 til 10 prosent og at Boligsparing for Ungdom (BSU) 
økes betydelig. Ellers pågår en forenkling av de tekniske 
byggekravene TEK10, herunder enklere krav til utleie av 
hybel eller leilighet i egen bolig i tråd med HLs forslag til 
regjeringen.

Peter Batta har ordet:

går til flertallet av kommunestyret i Lindesnes, bestående 
av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet som fra nyttår har vedtatt et budsjett 
hvor de har fjernet eiendomsskatten. Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) er meget stolt av at 
flertallet har kuttet denne skatten på bolighus, hytter, næring og tomter uten at de har kuttet en 
eneste kommunal tjeneste.
 Eiendomsskatten ble innført for to år siden for å finansiere et opparbeidet underskudd på 
40 millioner kroner. Vedtaket den gang var at eiendomsskatten skulle avvikles etter to år, når 
underskuddet var nedbetalt. Kommunen har hatt en årlig inntekt på 34 millioner kroner som 
følge av eiendomsskatten, og har derfor i tillegg til nedbetalingen skaffet seg et bufferfond på 
13 millioner kroner.
 Flertallet har lagt vekt på at kommunen er pålagt å bygge nytt renseanlegg til 60 millioner i 
2017. Da vil vann- og kloakkavgiftene dobles til rundt 16 000 kroner per innbygger. Med eiendoms-
skatten ville totalsummen kommet opp i 25 000 kroner i året. Mange ville slitt med slike avgifter 
og vanlige mennesker kunne blitt NAV-klienter.
 HL vil naturligvis hedre kommunen med vår tradisjonelle gavesjekk på 25 000 kroner som skal 
brukes til utsmykning av en kommunal bygning eller institusjon.

Om grådige banker 
og nye medlemsfordeler

Ryddige samboerforhold 
For å etterkomme et ønske fra mange av våre medlemmer 
har vi nå lansert en ny samboerkontrakt som er gratis for 
medlemmene våre. Om den ikke er aktuell for deg, kan 
du passe på at dine barn eller barnebarn ikke plasker ut i 
uføret. Risikoen for å gå nokså tomhendt ut av et samboer-
skap kan nemlig være stor, dersom man ikke har inngått 
en skriftlig avtale.
  Mange samboere føler det er vanskelig å snakke om 
hva som kan skje ved et eventuelt brudd og kvier seg derfor 
for å inngå samboerkontrakt. Det burde være tvert om. 
Ved en samboerkontrakt viser partene hverandre at de er 
økonomisk ansvarlige og tenker langsiktig på forholdet. 
Samboerpar har nemlig ikke det samme lovverket i ryggen 
som ektefeller har, når det gjelder fordelingen ved brudd. 
Noe av det viktigste et samboerpar kan gjøre for å sikre 
økonomisk trygghet og forutsigbarhet, er derfor å inngå 
en samboerkontrakt. Kontrakten har også andre fordeler: 
Den vil bidra til å skape ordnede forhold under selve 
samboerskapet. Man slipper for eksempel unødig irritasjon 
fordi den ene parten sløser bort pengene, mens den andre 
betaler utgiftene. 

ROS fra BATTA
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 Det er bedre å snakke om disse tingene og bli enige 
mens man fortsatt er i lykkerus. I motsatt fall kan man  
risikere å gå nærmest tomhendt ut av et samboerskap, 
mens den andre tar med seg de varige verdiene.   
Samboerkontrakten finner du på vår hjemmeside:  
www.huseierne.no, hvorfra du kan skrive den ut selv.

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

p.batta@hus eierne.no
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går til skatteadvokat Ernst Ravnaas som igjen har kommet med utspill om fjerning av for-
muesskatten mot økning av boligskatten. Det er greit å fjerne formuesskatten, men det er fryktelig 
feil å erstatte den med en primitiv eiendomsskatt. Eiendomsskatten rammer blindt og tar ikke hensyn 
til gjeld, inntekt eller betalingsevne. Høy eiendomsskatt gjør folk sårbare for økonomiske kriser. 
Også næringslivet rammes tilfeldig. Virksomheter med store bygningsmasser og lav inn-
tjening kan drives til konkurs mens de med lite eiendom og høy inntjening ikke rammes 
i det hele tatt.
 Økt skatt på eiendom kan sette hele det norske boligsystemet i fare. At så mange nordmenn 
har egen bolig og etterspør varer og tjenester til vedlikehold for 64 milliarder kroner i året, skyldes 
at skattesystemet favoriserer folks egen bolig. Boligformuen er godt fordelt i Norge og åtte av ti eier sin 
egen bolig. Vi har nesten ikke bostedsløshet eller boliger som er preget av understandard eller trangboddhet.
 Tusen takk til norske politikere som atter en gang forkaster ideene til Ravnaas og hans like-sinnede. 
Et flertall av våre politikere har forstått at bolig er et grunnleggende velferdsgode som ikke bør beskattes 
for tungt. Hjemmet vårt kan ikke sammenlignes med investering i aksjer eller annen finanskapital.

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.

RIS

Ny rabattavtale
Siden sist har vi også undertegnet en avtale med Pilking-
ton Norge AS som representerer Glassfagkjeden. Dette er 
en landsdekkende kjede for glassmestere. Ved å bruke en 
fagmann fra Glassfagkjeden vil medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund få 20 prosent rabatt på alt av glass og speil, 
10 prosent rabatt på ordinær timepris og gratis befaring for 
avstander under 15 kilometer tur/retur. Husk å bruke dine 
medlemsfordeler. Da sparer du langt mere penger enn det 
medlemskapet koster!

Klagenemnda fungerer
Klagenemnda for håndverkertjenester ble etablert i fjor 
høst, ved et samarbeid mellom de fleste bransjeforening-
ene for håndverkerne og Huseiernes Landsforbund. Nå har 
det begynt å komme inn klager til nemnda. Du kan lese 
mer på www.handverkerklagenemnda.no. 



Hytte på Sørlandet:   Nei takk
Den månedlige boligprisstatistikken for februar 

forteller at prisen på boliger har sunket med 
hele 6,4 prosent i Kristiansand i løpet av det siste 
året. Ingen andre steder har prisene falt så mye. 
Prisen på fritidsboliger i Agder-fylkene har også 
sunket, sannsynligvis med mellom 5 og 10 pro-
sent. Det er først og fremst østlendingene som 
svikter Sørlandet.
 – Det har vært et tydelig prisfall på hytter og 

Før i tiden valfartet østlendingene til Sørlandet i 
sommermånedene, men nå har prisen på fritidseien-

dommer langs sørlandskysten sunket betydelig. 
Det er minst ti årsaker til det.

TeksT: NiNa GraNluND Sæther
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Hytte på Sørlandet:   Nei takk TREGT MARKED: Enkelte 
kystperler har falt så mye 
som 40 - 50 prosent i 
verdi, mener eiendoms-
megler Espen Solum. 
I Ny-Hellesund har det 
vært ekstra vanskelig å 
få akseptabel pris. Foto: 
Nina Granlund Sæther.

„

fritidsboliger ved sjøen de siste tre årene, sier 
eiendomsmegler Gustav Sædberg i Meglerhuset 
Sædberg. Han venter spent på den årlige pris-
statistikken for fritidsboliger som foreligger i be-
gynnelsen av juni, men antar at det dreier seg om 
en liten prosentvis nedgang.
 – Det har vært færre salg, og hvert salg tar 
lang tid. Det er med andre ord kjøpers marked. 
Og kjøperne er selektive, påpeker han.

 – Er prisene fortsatt for høye?
 – Mange eiendommer ved sjøen har vært høyt 
priset, og det finnes ikke noe fasitsvar på hva som 
er riktig pris. De beste objektene, eiendommer 
som har alt, får fortsatt høy pris, men vi ser blant 
annet at det er vanskeligere å selge hytter på øyene. 
Komfortkravet er blitt høyt. Flere og flere ønsker å 
kjøre helt frem til døra fremfor å skulle ut i båt. 

Eiendomsskatten skremmer
Eiendomsmegler Espen Solum, som også er Hus-
eiernes Landsforbunds distriktsleder i Vest-Agder, 
mener enkelte landstedseiendommer i løpet av 
kort tid har falt så mye som 40 – 50 prosent i verdi. 

10 årsaker:
 1 

Høy pris på eiendommene.

 2 
Eiendomsskatt (2,0 – 6,3 promille). 

 3 
Dårlig vær flere år på rad. 

 4 
Billige flybilletter til utlandet.  

  
 

 5 
Ønsker om spennende opplevelser.

 6 
Dårlige veier, bilkø og lang reisetid.

 7 
Vedlikehold: Vi misliker å male og beise. 

 8 
Ønske om høyere komfort og standard. 

 9 
Ønske om bilvei frem – vil ikke ut i båt. 

10  
Stort tilbud av hytter nærmere Oslo.
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 – Sist sommer var det nesten ikke salg. En ei-
endom i Ny-Hellesund som ble taksert til 10 mil-
lioner for fem år siden, ble lagt ut med en prisan-
tydning på 5,8. Eiendommene «Kimboto» og «St. 
Olavstrand» er blant Sørlandets flotteste perler. De 
ligger fortsatt ute på Finn.no med oppfordring om 
å gi bud. For seks – syv år siden ble de taksert til 
mellom 12,5 og 13 millioner. Det har kommet ett 
eneste bud på «Kimboto», og det var på 7,8 mil-
lioner, forteller Solum.   
 Han mener eiendomsskatten er en av de vik-
tigste årsakene til at eiendommene på Sørlandet 
er vanskelig å omsette. Strandlinjeeiendommer 
generelt er problematiske, men det har nesten ikke 
vært napp i andre losjerad heller, påpeker han.
 – Syv promille i eiendomsskatt er ikke lenger 
skremselspropaganda. I Kristiansand er skattesat-
sen nå 6,30 promille – etter at de satte den ned 
med latterlige 0,05 promille. På en strandeiendom 
taksert til 5 millioner eller mer, blir det mange 
penger hvert år.
 Det er bare tre år siden eiendommene i byen 
ble taksert. Den gang advarte Huseiernes Lands-
forbund mot å taksere til 100 prosent av markeds-
verdi, men politikerne ville ikke høre.
 – Ingen hadde vondt av hytteeierne, for de var 
så ufattelig rike, sier Solum sarkastisk. – Nå svik-
ter hytteeierne Sørlandet, og reiser til Spania eller 
Danmark i stedet.

Billige flybilletter
Dårlig vær er en annen grunn til at østlendingene 
ikke kjøper. 
 – Selv om vi hadde en kanonsommer i fjor, 
husker vi godt somrene 2011 og 2012, sier Solum. 
Da var det regn, regn og atter regn. 
 Når heller ikke badevannet frister, ønsker vi 
oss til varmere land.
 – Det finnes et stort utenlandstilbud, og det er 
billig å reise, påpeker Gustav Sædberg.
 – Stabilt dårlig vær kombinert med billige fly-
billetter til utlandet og ønsker om nye, spennen-

VALFARTET SØROVER: 
I 1975 var lykken 
å reise på ferie til 
Sørlandet i en fol-

kevogn boble. E18, 
eller Sørlandske som 

strekningen populært 
ble kalt, var feri-

eveien fremfor noen. 
Foto: Berit Keilen / 

NTB Scanpix.

de opplevelser, har gjort at mange nordmenn har 
valgt andre feriemål. Vår utfordring er å få turistene 
til å gjøre noe annet enn å se Kaptein Sabeltann og 
reise hjem igjen etter to dager, sier Espen Solum. 
 Mange er også grundig lei dårlige bilveier med 
kø sydover på fredagene og hjemover igjen søndag. 
 – Folk vil ikke lenger sitte timevis i kø for å 
komme til hytta på Sørlandet, sier Solum. – Man 
bruker jo i dag kortere tid på reisen til Middelhavet 
enn strekningen Oslo – Kristiansand i bil.
 – Nei, bilkø er ikke lenger så attraktivt, sier 
Sædberg. Han peker også på at det er blitt flere fe-
rietilbud nærmere Oslo, både i Vestfold, Østfold 
og langs svenskekysten.

Vedlikeholdsspøkelset
Det er heller ikke til å komme fra at vi nordmenn 
er blitt latere.
 – Hvorfor i all verden skal vi stå og male de få 
dagene solen skinner, spør Solum. 
 Det er bare de siste årene hytter og hus er byg-
get av såkalte vedlikeholdsfrie materialer. De aller 
fleste fritidsboliger på Sørlandet må beises eller 
males. Og jo nærmere sjøen byggene ligger, desto 
mer vedlikehold kreves.

Lys i tunellen
Til tross for prisnedgang og lav omsetningshastig-
het mener Gustav Sædberg det er lys i tunellen. 
Myndighetene har strammet til regelverket, og der-
for er og blir eiendommer ved sjøen et knapphets-
gode. De beste eiendommene vil forbli attraktive.
 – Vi ser også at flere sørlendinger kjøper eien-
dommer i sin egen skjærgård. Det er positivt, me-
ner han. – Sørlendingene kan bruke landstedene 
sine langt flere uker i året. Det er mye lettere å kom-
me seg på hytta i helgene når reiseveien er kort.
 Eiendomsmegleren ser også at rogalendingene 
nå beveger seg lenger østover. Før stoppet deres in-
teresse ved Søgne. Nå strekker de seg helt til Lille-
sand. ngs@huseierne.no 
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Kaptein 
Sabeltann-
effekt
Det er ikke bare bolig- og hytteom-
setningen på Sørlandet som synker. 
Tallene viser også en sterk nedgang 
i antall hotellovernattinger.

I 1985 var det nesten like mange hotell- og 
overnattingsværelser i Aust- og Vest-Agder. 
Aust-Agder hadde 1 168 rom, Vest-Agder 
1 239. I dag har Vest-Agder mer enn dobbelt 
så mange; 2 922 mot 1 244 i Aust-Agder.

Antall overnattinger har også økt betydelig 
i vest, mens det er nærmest ingen endring i 
øst. Når vi sammenholder disse tallene med 
antall besøkende i Dyreparken i Kristiansand, 
ser man en tydelig sammenheng. Etter at 
Kaptein Sabeltann dukket opp i dyreparken 
første gang i 1990 steg besøkstallene fra 
290 000 til rekordhøye 976 000 i 2012. I 
2013 er det imidlertid en betydelig nedgang i 
besøkstallene til 870 000. Det er en nedgang 
på ca. 11 prosent. Samme tendens ser man 
i antall overnattinger, som synker fra 1,202 
millioner i 2012 til 1,081 millioner i 2013. 

Kilde: SSB / Dyreparken i Kristiansand.

OVER TOPPEN? Kaptein Sabeltann og Dyreparken i Kristiansand 
er Sørlandets viktigste attraksjon. I fjor sank besøkstallene med 
ca. 10 prosent. Foto: Nicolai Prebensen / NTB Scanpix.
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 Norges mest solgte stillas

 Bestill i dag: alutec.no - tlf. 56 30 41 00 (Kl 08-22)

NORSKPRODUSERT

Hvorfor 
Jamax?

 Din SIKKERHET  
 ved maling og vedlikehold  
 I HØYDEN

 Enkel og hurtig  
 montering

 Svært mange  
 fornøyde brukere

 Vedlikehold av boligen  
 er lønnsomt

 Kan påbygges  
 etter behov

HUSPAKKE 1
Kan bygges som A eller B. Totalvekt kun 170 kg. Typegodkjent kl.3.

 KAMPANJEPRIS

 15.300,-
 inkl.mva.
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HUSPAKKE 2
Kan bygges som C, D eller E. Totalvekt kun 280 kg. Typegodkjent kl.3.

 KAMPANJEPRIS

 23.700,-
 inkl.mva.

 Vår- 
tilbud

Gjelder til 10/5-2014

Stillbar
fot 0-75 cm
for skrått  
terreng



Minst 20 kommuner har varslet at de vil be-
nytte Skatteetatens boligverdier når de nå 

innfører eiendomsskatt fra og med 2014. Blant 
dem er Fet, Haugesund, Volda og Jevnaker. Ter-
skelen for å kreve inn den ekstra skatten er blitt 
betydelig lavere.
 Før måtte kommuene taksere alle eiendom-
mer i kommunen hvis de ønsket å innføre ei-
endomsskatt. Det var både dyrt og tidkrevende, 
og mange vegret seg fordi gevinsten var margi-
nal. Fra og med 2014 er boligverdiene bare noen 
tastetrykk unna. En mer effektiv utnyttelse av 
tilgjengelig offentlig informasjon og reduserte 
kostnader var nettopp Finansdepartementets be-
grunnelse for å endre regelverket.
 Dersom kommunen benytter Skatteetatens 

Nye regler gir mer 
eiendomsskatt

MÅLER: Finansminister Sigbjørn Johnsen (th), skattedirektør Svein Kristensen (tv) og “Vaktmester Narvestad” alias 
Robert Stoltenberg målte opp en leilighet i Oslo da den nye metoden for beregningen av likningsverdien ble innført i 2010. 

Nå kan det samme beregningsgrunnlaget brukes til innkreving av einendomsskatt. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix.

boligverdier, må disse benyttes i hele kommu-
nen. Unntaket er eiendommer som mangler bo-
ligverdier, fritidseiendommer og næringsbygg. 
Disse må takseres av kommunene som tidligere.
 Boligverdien beregnes ut fra arealet i primær-
rommene, byggeår, boligtype og sjablonger fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) som er basert på de 
faktiske omsetningsverdiene i kommunen. Det 
kan innebære at like boliger i samme geografiske 
område kan få sprikende takst hvis den ene har 
boligverdi og den andre kommunal takst. Det 
kan også gi betydelige forskjeller at den kommu-
nale taksten blir stående fast i 10 år, mens bolig-
verdiene oppdateres årlig i takt med endringene 
i boligprisene. ngs@huseierne.no 

Etter at den rød-grønne regjeringen i 2012 åpnet for at man kan bruke Skatteetatens formues-
grunnlag for boligverdier, har det blitt langt rimeligere for kommunene å innføre eiendomsskatt.

          TEKST: NiNa    
GraNluNd SæthEr
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OSLO: Vil bli Europas   reneste by

GAPER HØYT: Oslo har satt seg 
hårete mål. I første omgang 
skal det utredes hvordan 
målene kan nås. Foto: Stein 
J. Bjørge / NTB Scanpix.

Oslo er byen som vokser mest. I løpet av de neste 20 årene 
er det forventet at befolkningstallet vil øke fra ca. 500 000 

til 700 000.
 – Vi vil at Oslo skal være en av de flotteste byene man kan 
besøke og bo i. Vi skal være stolte av hovedstaden vår. Det gir 
et varmere samfunn, gode levekår og økt trivsel, sier Rusken-
general Jan Hauger i Oslo kommune. Han har fått ansvaret for 
å vurdere Byrusken i flere bydeler, en opptrappingsplan for 
flere avfallsdunker, gjennomføring av hyppigere søppeltøm-
ming i perioder med høyt press, enklere kildesortering, gjen-

Bystyret i hovedstaden mener rene gater er 
positivt på mange måter. Nå har Oslo tatt mål 

av seg til å bli best i Europa på renhold.

TeksT: NiNa GraNluNd SæthEr

nomgang av avfallsrutiner, rutinene for feiing og vasking av 
gater med mere.
 – Ja, for det hjelper lite med store ambisjoner og hårete mål 
hvis det ikke legges til rette, påpeker organisasjonssjef i Hus-
eiernes Landsforbund, Arno Rasmussen. – Vi bidrar gjerne, 
men vi må vite hvor vi skal gjøre av søpla. I dag preges bybildet 
av overfylte søppelkasser, eller så mangler de helt. 
 – Det er nettopp dette vi skal gjøre noe med, sier Hauger. 
– I dag er det for mange som har ansvar. Vi må standardisere 
søppeldunkene, ikke ha 20 forskjellige, og vi må få til hyppi-
gere tømming. Det er viktig å tenke nytt når 200 000 flere skal 
bo her.

Samarbeider allerede
HL og kommunen samarbeider allerede  om taggefrie fasader. 
“Taggefri Fasade” har vist seg å være et av de mest effektive 
tiltakene mot tagging i hovedstaden. Siden ordningen ble in-
trodusert i 2001 har taggingen blitt nær halvert i flere bydeler. 
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OSLO: Vil bli Europas   reneste by

VERDIG HVERDAG: Stein Lunde 
rydder søppel. Rusmisbruket 
reduseres når han har en jobb 
å gå til. Det er lettere å få 
skikk på livet sitt da. Samtidig 
gir Gaterusken en renere by. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

Likevel bruker kommenen over 80 millioner kroner årlig på å 
fjerne uønskede dekorasjoner. 
 – Politiet hadde tidligere to stillinger som utelukkende 
prioriterte dette. Stillingene ble dessverre nedlagt i 2011. Jeg 
mener det er et samfunnsmessig behov for at politiet fortsatt 
prioriterer dette, sier Hauger, som påpeker at dette dreier seg 
om enorme kostnader. 
 HL samarbeider også med kommunen og Kirkens bymi-
sjon om å holde gatene i Oslo rene. Hver dag plukker mellom 
40 og 50 mennesker med rusproblemer søppel vi andre slenger 
fra oss. Gaterusken, eller ”Lønn som fortjent”, som ordningen 
også kalles, ble startet opp i 2011 og er så langt en suksess.
 – Når vi har jobb, slipper vi å tigge, sa Sigurd Alve den gang. 
Han er arbeidsleder, og styrer de andre i sitt team. – Og så mø-
ter vi veldig positive reaksjoner fra publikum. Folk synes det er 
kjempebra at vi gjør det pent her i byen. Noen får også dårlig 
samvittighet, mener han, og synes det er bra.
 – På denne måten kan vi ta vare på de svake i samfunnet og 

samtidig bidra til at det 
blir rent og trivelig, sier 

ruskengeneral Jan Hau-
ger. – Denne interaksjonen mel-

lom det offentlige og det private er et 
sosialpolitisk godt prosjekt, et alternativ til tigging og nasking. 
Nå håper han at ordningen kan utvides slik at enda flere som 
er knyttet til NAV kan få et lavterskeltilbud å gå til.
 Rusmisbrukerne som tidligere plukket søppel i Bygdøy 
Allé, er nå i Storgaten hvor det er langt mer forsøpling, opp-
lyser Rasmussen.

Ruskenaksjonen 2014
Hauger minner om at årets Ruskenaksjon blåses i gang 24. 
april. Alle som vil være med kan møte ved Hønse-Lovisas hus 
ved Akerselva klokken 12. Borettslag og sameier kan hente sek-
ker og utstyr på Alnabru, samt gaver til barn og kuponger for 
levering på Grønmo. ngs@huseierne.no

SI I FRA: Oppdager du villfyl-
linger, overfylte søppeldunker 
eller nye tagger kan du ringe 
Ruskenpatruljen på telefon 
92 46 08 00. Rusken har 
også fått en egen app du kan 
installere på mobiltelefonen. 



Velg kvalitetsisolasjonen  
med superkrefter

Se hvorfor og hvordan på www.rockwool.no

n ROCKWOOL isolasjon gir deg og din familie store fordeler  
 enten du rehabiliterer eller bygger nytt. 

n  ROCKWOOL isolasjon reduserer varmetapet og holder boligen  
din varm. I tillegg sparer du penger.

n  ROCKWOOL isolasjon brenner ikke og bidrar ikke til brann- 
spredning.

n ROCKWOOL isolasjon demper støy, ikke bare mellom etasjer  
    og rom, men også støy utenfra.

n ROCKWOOL isolasjon beholder de gode egenskapene  
 i år etter år.

RW ann HOC_Hus&Bolig.indd   1 11.02.14   10:20
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„

– Tenk at du står på visning klokken 18 en i 
mandags kveld i januar. Ute er det mørkt og du 
lurer på hvordan solen står på terrassen der du 
vurderer å kjøpe. Alt du har å forholde deg til er 
din egen vurderingsevne og selgers opplysninger. 
Budrunden starter dagen etter. Du må bare stole 
på at selgers opplysninger er korrekt, sier meteo-
rolog Paul Skeie.
 Sammen med kollega Erik Kolstad fra værsel-
skapet StormGeo har han utviklet et webbasert 
verktøy, «Suncurves.com», som skal beregne sol-
forhold på alle tenkelige steder i Norge, og fak-
tisk også resten av verden. Formålet er å kunne 
gi et godt svar på hvordan solforholdene på et 
kjøpsobjekt faktisk er.
 – Med dette programmet blir alle opplysnin-
ger tilgjengelige for alle. Man slipper dermed 

Når nordmenn leter etter bolig er man ekstremt opptatt av 
hvor sola står i forhold til boligen. I rekken av hjelpemidler 

har det nå kommet et webbasert program som skal gi deg 
konkluderende svar.

BBB: Mange ønsker seg ettermiddagssol. Nå kan du sjekke om opplysningene i 
prospektet stemmer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix.

usikkerhet rundt hvordan forholdene egentlig er. 
Disse opplysningene kan man fint legge inn i en 
salgsoppgave, sier han.

Inn med sol
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.
 – Aller helst vil alle ha sol hele dagen. Det er 
vanskelig å oppdrive slike tomter. Hvordan tom-
ten ligger i forhold til solen og hvordan huset er 
plassert er derfor et meget hett tema på visnin-
ger. Solforhold kan skille ganske mye. Spesielt 
i leilighetskomplekser. Det kan ligge to blokker 
ved siden av hverandre hvor den ene skygger for 
den andre eller at den ene er østvendt og den an-
dre vestvendt. Der kan vi se prisvariasjoner på så 
mye som ti prosent på nesten identiske leilighe-
ter. Det er ganske drastisk, forteller leder Tormod 
Bolvik i Norges Eiendomsmeglerforbund.
 Bolvik mener altfor mange boligutbyggere er 
for mye opptatt av plassutnyttelse fremfor å ten-
ke solforhold. Han mener vi må innse at nord-
menn har et ekstremt behov for sol når den først 
dukker opp.
 – Nordmenn har et ekstremt behov for sol 
fordi vi har så lite av den. Det er slett ikke irre-
levant hvor lenge man har solen på kvelden. Vi 
jobber lenger, kommer senere hjem og da ønsker 

TeksT: Dag ErIk koNgslIE

Beregner 
solforholdene
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vi å ha ettermiddagssol som strekker seg til klokken 21 på 
kveldstid. Vi ser ofte at private boligbyggere som bygger ene-
boliger har langt større fokus på å vende huset riktig mot so-
len. Hus som ligger riktig vendt går fortere og er ofte dyrere, 
sier han.

Ut hos bransjen
Fra eiendomsbransjen har de to meteorologene ikke helt fått 
ting til å svinge. Bransjen virker ganske lunken.
 – Ja, de har vært litt skeptiske. Jeg tror de er redde for å 
sette opp noe om solforhold som kan være forpliktende. Det 
virker som de er redde for å måtte stå til rette for ting dersom 
de ikke skulle stemme, sier Skeie.
 Nå håper de på at publikum kan bli en større brukergrup-
pe. Prisen for å innhente opplysninger er derfor satt lavt.
 – Tjenesten er delvis åpen for alle brukere, men ved å 
logge inn og betale 50 kroner får du en helårs oversikt, og 
blant annet mulighet til å laste ned din egen årskalender for 
solen slik at man kan se hvordan solen treffer på eiendom-
men gjennom hele året, sier han. dek@huseierne.no

PÅ NETT: Dataverktøyet du finner på www.suncurves.com hjelper 
deg å finne solforholdene på eiendommen du vurderer å kjøpe.

10 kjappe om solforhold:
  1  Juni er den mest solrike måneden i året.
  2  I januar og februar 2014 hadde Oslo 54 dager  

på rad uten sol. Det er rekord.
  3  Kjevik utenfor Kristiansand regnes av Mete- 

orologisk institutt for å ha flest soltimer i året.
  4  Midnattsol inntreffer hele eller deler av tiden 

mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn nord for 
den nordlige Polarsirkelen (omvendt i sør).  
I år mellom 20. mars og 23. september.

  5  I teorien kan man ved polpunktet se solen  
sammenhengende i seks måneder.

  6  Solen står opp i øst og går ned i vest.   
Klokken 12 står solen rett sør.

  7  Østvendt gir morgensol
  8  Sør-østvendt gir sol morgen og midt på dagen.
  9  Sør-vestvendt gir ettermiddagssol.
10  Vestvendt gir kveldssol.

FRISK OG TØRR KJELLER
Vi løser ditt fuktproblem med vårt unike
Tørt Bygg-system!
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.

TA KJELLEREN TILBAKE!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktprobem!
- Du fi nner mer informasjon på www.tortbygg.no

Fuktkontroll - Avfukting - Overvåking - Fuktmåling - Forebygging

FRISK OG TØRR KJELLER
• Kjellere
• Garasjer
• Boder
•  Sokkel- 

leiligheter

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post post@tortbygg.no
www.tortbygg.no
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• Kjellere
• Garasjer
• Boder
• Sokkel-

leiligheter

Verkseier Furulundsvei 12, Alnabru, 0614 Oslo. www.gaardpass.no

Gårdpass
- en del av OBOS-konsernet.

Garasjerenhold               

Snørydding/strøing

- feiing og spyling

Gress/grøntanlegg

Vaktmestertjenester

- og containerutleie

    Dette er bare noen av de 
  oppgaver vi kan hjelpe med.

               Ring oss!

    23 17 85 00
firmapost@gaardpass.no
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Unngå ubehaglige overraskelser 
– ring Ska� ehjelptelefonen først
Unngå feil og ekstraarbeid - meld deg inn i Ska� ebetalerforeningen og få opp til 60 minu� er 
med bistand fra noen av Norges fremste ska� ejuridiske eksperter. Er du leder for en mindre 
bedri�  vil de� e som regel dekke hele di�  behov for bistand. Tjenesten avregnes minu�  for 
minu� , og har du forberedt dine spørsmål godt tar en typisk konsultasjon kun 5 til 10 
minu� er. Spar tid og penger med Ska� ehjelptelefonen. 

Meld deg inn i Ska� ebetalerforeningen for kun kr 1100,-  www.ska� .no

Illustrasjon: .painbucket.com

Hus_og_Bolig_193x270.indd   1 06.02.14   11:38
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Vi bygger stadig tettere hus, noe som 
tilsynelatende burde være bra for brann-
sikkerheten. Men materialvalgene er 
avgjørende, påpeker Dagfinn Kalheim i 
Brannvernforeningen.
 – Husene vi bygger nå har bedre iso-
lasjon enn tidligere. Men utfordringen er 
de stadig nye plastmaterialene som tas 
i bruk. Plast har veldig god isolasjons-
evne, det trekker ikke vann og er ofte 
lett å jobbe med, men er også veldig 
brennbart. Ta for eksempel isopor: Det 
har alle de gode egenskapene, og brukes 
derfor ofte for eksempel i takkonstruk-
sjoner – men er også veldig brennbart, 
sier Kalheim. Han etterlyser en mer 
balansert vurdering i materialbruk når 
nye hus skal bygges, der også brannsik-
kerheten tas med i betraktning. 

Store utfordringer
Kalheim er ikke den eneste som ser på 
økende bruk av plast i bygninger som 
problematisk. Det kommer frem blant 
annet i Sintef-rapporten «Plast i bygge-
varer og brannsikkerhet», laget på opp-
drag fra Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap (DAB) og Direktoratet 
for byggkvalitet (DiBK.) Representanter 
for både forsikringsbransjen, politiet, 
brannvesen og brannrådgivere har fått 
komme med uttalelser til rapporten, 
og beskjeden er klar: Plast byr på store 
utfordringer. Både politi og brannvesen 

fryk-
ter større 
sannsynlighet for 
total nedbrenning av 
bygninger som inneholder 
plast. Forsikringsbransjen påpeker at 
også mangelfull dokumentasjon av 
byggevarer i plast er et problem. 

Plast er ikke bare plast
Det er imidlertid ikke slik at all plast er 
like brennbart. Det finnes et utall ulike 
plastvarianter, og brannegenskapene er 
svært ulike. I tillegg kan man ved riktig 
byggemetode redusere brannfaren hos 
i utgangspunktet brennbare materialer. 
Ved for eksempel å bygge inn isola-
sjonsmaterialer av plast på forsvarlig vis 
vil brannmotstanden i bygningen økes 
betraktelig, heter det i Sintef-rapporten, 
som etterlyser videre arbeid med kart-
legging av omfanget av byggevarer i 
plast. ria@huseierne.no 

Unge som skal kjøpe sin første 
bolig møter fremdeles urimelig krav 
fra Finanstilsynet om at de MÅ ha 
minst 15 prosent egenkapital for 
å få boliglån i bank. Det betyr at 
unge førstegangsetablerere må ha 
minst 300 000 kroner i sparepenger 
for å få kjøpt en bolig til to mil-
lioner kroner. 
 – Selv om unge mennesker 
mangler egenkapital må de ha et 
sted å bo. Det tragiske er at de 
skal hindres i å ta opp vanlige bo-
liglån til rundt regnet fire prosent 
rente, men de kan når som helst 
få usikrede forbrukslån til åger-
renter for å skaffe nok egenkapital. 
De som yter slike lån krever en 
uanstendig høy rente på fra åtte 
til nesten 20 prosent i året. Dette 
burde Finanstilsynet heller reagere 
på, sier HLs administrerende 
direktør, Peter Batta.
 Huseiernes Landsforbund vil 
advare unge førstegangsetablerere 
mot å gå inn på slike lånevilkår. 
Det kan fort vise seg å sprenge 
budsjettet deres fullstendig.
 –  Det er bedre å vente mens 
man prøver å spare opp nok pen-
ger. Selv om BSU-ordningen også 
er begrenset, vil det hjelpe. Men, 
for all del; ikke ta opp lån til åger-
rente, advarer Batta.

Byggevarer i plast brukes mer og mer i nye bygninger, og også 
inventaret vårt kan i stor grad inneholde plastprodukter. Eksperter 
frykter for brannsikkerheten.

Plast en utfordring for brannsikkerheten Advarsel til unge 
på boligmarkedet

I dag må gårds- og bruksnavn følge 
gjeldende rettskrivingsprinsipper, det 
vil si at Kartverket kan vedta en skrive-
måte som grunneier ikke ønsker. Nå har 
regjeringen gitt instruks om fortgang i 
arbeidet med å vurdere om denne prak-
sisen skal avvikles. Allerede i januar 
2009 vedtok Stortinget å utrede spørs-
målet. I april 2012 ble saken sendt på 
høring. Siden har Kulturdepartementet 
jobbet med å komme frem til et endelig 
lovforslag, uten å lykkes. 

Lovforslag om steds-
navn kommer snart

Det blir trolig mindre snø her i landet 
i årene frem mot 2100. Dermed kan 
mange kommuner vurdere å redusere 
kravene til hvor mye snølast et tak må 
tåle, mener forskere ved Meteorologisk 
institutt og Sintef. 374 kommuner vil 
trolig få en reduksjon av snølasten på 
tak. Unntaket er særlig deler av inn-
landet i Sør-Norge. Der trengs tak som 
tåler mer snø. Og i Odda bør kravet 
tredobles, mener forskerne.

Mindre snø, 
svakere tak

Eldre har gjennomgående god økonomi 
selv om inntektene går ned når de blir 
pensjonister. Det viser en undersøkelse 
fra Statens institutt for samfunns-
forskning, Sifo. Eldre har færre lån og 
gjennomsnittlig lavere lånebeløp enn de 
som er yngre. Aldersgruppen 31-40 år 
er, ikke overraskende, den med høyest 
boliglån, viser Sifo-undersøkelsen. For 
«unge eldre» i alderen 61-70, og pen-
sjonister i alderen 71-80 er boligene i 
stor grad nedbetalt.  

Lave boliglån, 
god eldreøkonomi
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Statistisk Sentralbyrå (SSB) spår en svak 
prisnedgang på boliger i 2014, sam-
menlignet med 2013. Deretter forventer 
byrået en prisvekst på 2,5 prosent i 
hvert av årene fra 2015 til 2017. Det 
kommer frem i årets første nummer av 
”Økonomiske analyser.” SSB mener at 
det meste av boligprisfallet for 2014 
allerede er tatt ut, og at prisene for det 
neste halvåret vil ligge flatt. 

Boligprisvekst 
fra 2015

Sintef Byggforsk er bekymret for at vinduene 
i passivhus trekkes inn i veggen for å unngå 
kuldebroer. Dette gjør det vanskeligere å få 
til en fuktsikker utførelse, noe som igjen kan 
påvirke inneklimaet. Ellers er det få risiko-
momenter ved inneklima i lavenergiboliger.  
 – Balansert ventilasjon og godt isolerte 
vegger som enkelte trekker fram som noe 
nytt og skummelt har faktisk vært det van-
lige i mange år, påpeker seniorforsker Sverre 
Holøs ved Sintef Byggforsk. 

Bekymret 
for vinduene

En av fire klager på boligkjøpet, 
melder Norges Eiendomsmeglerfor-
bund (NEF.) Og det er ikke oppus-
singsobjektene kjøperne klager på. 
Det som forårsaker klageraset er 
dårlig samsvar mellom kjøpernes 
forventninger i kjøpssituasjonen, og 
hva de faktisk får, melder eiendoms-
meglerforbundet.

Forventninger 
innfris ikke

Hodelus er nå så utbredt at krypene be-
gynner å bli resistente mot en del vanlige 
lusemidler. Men i vinter kom gladmel-
dingen til fortvilte foreldre: Et par turer i 

badstua ville ta knekken på småkrypene, 
som dør ved seksti grader. Mange med 
badstu i huset kunne glede seg over den 
enkle kuren! Så lett var det dog likevel 

ikke, for raskt kom meldingen som til-
bakeviste badstukuren: I hodebunnen 
blir temperaturen uansett ikke høy nok 
til å få bukt med dyrene. 

Badstubad tar IKKE knekken på lus

IKKE VARMT NOK: Lus dør ved 60 graders 
varme, men selv om man har det hett i 
badstua, blir det ikke så varmt i hodebunnen 
at udyrene stryker med. Dessverre. llustra-
sjonsfoto: Jan Djenner / NTB Scanpix.
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Løft blikket

Et lett takvalg med 
nordisk design!

plannja.seplannja.se

Nærprodusert fra Plannja                 plannja.no

Plannja Flex
Produkt:

Opprinnelse: 
Designet og 
utviklet i Norden.

Beskrivelse:
Plannja Flex produseres i én enkelt håndterlig størrelse i enten stål eller 
ekstra hardføre aluminium. Takprofilen passer alle typer tak, og designen 
gir, med sine skyggeeffekter, både liv og karakter til huset. Plannja Flex 
kommer praktisk pakket på pall, noe som betyr at du selv kan kjøre taket 
hjem fra en forhandler nær deg. 



Nordmenn bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av 
sine boliger. En skattefradragsordning for enøktiltak vil vri en større andel av investe-
ringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte, heter det i rapporten som ble over-
levert Miljøverndepartementet. Det er Bellona, Miljøstiftelsen Zero, Naturvernforbundet, 
Byggenæringens Landsforening, Norsk teknologi og Norske Boligbyggelag som står bak 
utredningen. 
 De seks organisasjonene mener at dagens ordning, der Enova gir tilskudd til enkelt-
tiltak til husholdninger, bør opphøre. Dette for å unngå to nasjonale parallelle ordnin-
ger, der Enova-programmet er søknadsbasert, mens skattefradragsordningen vil være 
rettighetsbasert og dermed tilgjengelig for langt flere. Skatterabatten bør settes til 
maksimalt 100 000 kroner per husholdning per år, mener de seks foreningene. 

Eksempler på tiltak som ifølge anbefalingen bør få skatterabatt er blant annet: 
• Installering av varmepumpe
• Utskiftning av vinduer og dører
• Etterisolering av yttervegger, tak, loft og etasjeskillere
• Varmegjenvinningsanlegg
• Energieffektiv belysning i fellesarealet til borettslag og sameier
• Ladepunkt for elbil i borettslag og sameier

ria@huseierne.no 

Utgifter til enøktiltak i boligen bør få et skattefradrag på 27 prosent. 
Det mener en rekke miljø- og boligorganisasjoner som i februar 
overleverte rapporten «Skattefradrag for enøk» til klima- og miljø-
minister Tine Sundtoft.

Foreslår 27 prosent skattefradrag

– Vi har valg å tildele om lag tre 
fjerdedeler av tilskuddene til press-
områdene, fordi vi mener at be-
hovet er størst på disse stedene. 
Samtidig ser vi at det også er be-
hov for flere studentboliger andre 
steder i landet. Vi har satt oss som 
mål å bygge flere studentboliger. 
Nå er det viktig at studentsam-
skipnadene holder trykket oppe 
på utbyggingen, slik at vi får 
god fremdrift i prosjektene, sier 
kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen. 

Kunnskapsdepartementet 
har fordelt omlag 359 
millioner kroner til bygging 
av 1 260 studentboliger i 
2014. 

Skal bygge 1 260 
studentboliger
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 HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 
Verditakst – Tilstand - Boligsalgsrapport - 
Taksering av næringseiendommer.
Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 
Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle@akertakst.no  AK
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SH
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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, boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, skadetaksering, 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
OL
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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 
- Seksjonering - Våtromskontroll - Reklamasjons-
vurdering - Taksering av næringseiendommer. 

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-post: makv@online.no
www.mk-takst.com  RO

GA
LA

ND

 
 NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfi rma
Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering.
Skjønn, taksering av næringseiendommer. 
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

AR
K

 
 EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifi sering. 
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

ØN
DE

LA
G

 
  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

KE
RS

HU
S

 
HELSTRUP BYGGETAKST AS

Taksering, -verdi og skade på bygning, 
innbo og løsøre. Skjønn. Uavhengig 
byggkontroll og rådgivning. 

Sverres gate 54, Postboks 498, 2304 HAMAR
Tlf.: 928 50 258 – 62 52 31 55.
E-post: arild@helstrup.no  www.helstrup.no  HE

DM
AR

K
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Jeg tror jeg må være lettlurt. Eller så har jeg bare 
uflaks og min kone råflaks. Historien begynner med 
et altfor dyrt hus. Kanskje ville rabatt på boligkjøp 
være en fin medlemsfordel i Huseiernes Landsfor-
bund? Det skulle tatt seg ut! Jeg kunne i hvert 
fall trengt det. Det hadde ikke bare spart 
meg for litt kjøpskostnader på en ny 
bolig, men også alt det nye interiøret jeg 
nå sitter med. Og som min kone trives 
godt med. Huset jeg snakker om var for 
dyrt. Vi snakker halvannen million over 
vår kjøpsevne. Etter å ha regnet og styrt, 
kranglet med bank og knekt tall og 
penner kom vi, min kone og jeg, 
frem til at huset var utenfor rekke-
vidde. Som den fantastiske ekteman-
nen jeg er (jeg er jo ekte mann) så jeg 
skuffelsen hennes, ble svak og spurte: 
“Hvordan kan jeg blidgjøre deg?” Nytt 
interiør! Kunne hun ikke få nytt hus, 

ville hun i hvert fall ha alt nytt innvendig. Greit. You 
fix – I pay. Jeg tenkte det var greit. Det var jo lenge 
til vi skulle flytte og vi hadde sikkert bruk for litt 
nytt. Finn.no bør komme med en slags konesperre. 
Før jeg visste ordet av det var jeg uten sofa, salong-
bord, spisebord, spisestoler, tv-benk og vitrineskap. 
Leiligheten var rett og slett tom. Innkjøpene ble 

gjort. Den ble fort fylt opp, for å si det sånn. Så, to 
uker senere på Finn – en bolig vi må kjøpe. Perfekt 
pris, perfekt beliggenhet og perfekt størrelse. I en 

håndvending fikk vi boligen til perfekt pris. Men 
skulle ikke min kone ha enten nytt hus eller 

nytt interiør? Hvordan klarte hun å fikse 
begge deler – uten at jeg oppdaget det? 

En ekte mann blir aldri utlært som 
ektemann. #Rundlurt #Denfølelsen

Journalist Dag Erik Kongslie
dek@huseierne.no

#Ektemann
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Les mer på www.steni.no

Aldri mer pussing, skraping og maling. 
Enkel å montere og lang levetid!

Ny fasade?

185x127_hus_og_bolig.indd   1 04.03.14   12:12
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Montecatini Terme er
ensbetydende med
ren avslapning i det
beste av Toscana. 

| Toscana | Bestill innen 31.05

Kurbyen Montecatini Terme
Hotel Ambrosiano

4 x overnatt. m. frokostbuffet
4 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
2 fl. mousserende vin per rom
Tilgang til basseng

SPAR OPP
TIL 400,-

1.719,-
Miljøtillegg 1,4 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 28.12.14

Nyt spa, bad, sol og aktiviteter ved Gullmarsfjorden!
Fra hotellets store og lyse restaurant kan dere nyte utsikten over fjorden.

Ankomst: Inntil 29.12.14

| Götaland

Ikke langt fra Lysekil
Vann Spa, Hotell & Konferens
Her bor dere på et av Sveriges beste spa-hoteller og
dere har adgang til seks ulike bassenger samt
badstu, dampbad og private strand.

3 overnattinger
3 x frokostbuffet
1 x 2-retters meny/buffet
3 x adgang til spa
Gratis parkering og internett

SPAR OPP
TIL 1.100,-

1.969,-

Opplys bestillingskoden
BOLIG

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. rom • Gode barnerabatter i foreldrenes rom • Mulig med flere dager • Inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,- • Spar ift. hotellets egen pris 
• Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Ring og hør nærmere • Åpent hverdager 9-17

Bestill online på
www.risskov.no

eller ring oss på
tel. 32 82 90 00

Bor nær naturen og flotte slott på et hyggelig hotell på Jylland.
Dronninglund er en liten by nord for Aalborg, som innbyr til en rolig ferie.

Ankomst: Inntil 19.12.14 | Sesongtillegg fra kr. 60 / døgn

| Jylland | Bestill innen 23.06

Avslappende atmosfære
Dronninglund Hotel
Dronninglund ligger midt i Østvendsyssels
praktfulle natur ikke langt fra mange flotte
opplevelser, mange fine strender og flere av
Nordjyllands spennende byer.

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
2 x 3-retters menu/buffet
2 x kaffe og småkaker
2 x drink før maten

SPAR OPP
TIL 1.130,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Sør for den danske
grensen ligger den
sjarmerende byen
Heide. 

| Nordtyskland | Bestill innen 23.06

Nær Vestkysten
Nordica Hotel Berlin Heide

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
Adgang til wellness
Gratis parkering
Sentral beliggenhet

SPAR OPP
TIL 400,-

779,-
Ankomst: Inntil 18.12.14

Risskov Bilferie åpner i Norge med en stor fest. Vårt suksessfulle hotell-konsept har gått sin 
seiersgang i Danmark, Sverige og Tyskland. Nå er det din tur til å kunne bestille hotellpakker til 
SUPER lave priser. 

Thy tilbyr noe av den
vakreste og mest
uberørte naturen man
kan finne i Danmark.

| Jylland

Utsikt over Limfjorden
Hotel Limfjorden

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
2 x 2-retters meny/buffet
Gratis parkering 
Gratis internett

SPAR OPP
TIL 720,-

779,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 29.06.14

500 hoteller og         
leiligheter i Europa står 

klare

Fine dager i
standardrom på
hotell nær stasjonen
og shoppinggater. 

| Gøteborg | Bestill innen 31.05

I Gøteborgs sentrum
Clarion Collection Hotel Odin

2 x overnatt. m. frokostbuffet
2 x ettermiddagskaffe og kake
2 x kveldsmåltid
Shoppinghefte
Gratis internett

SPAR OPP
TIL 280,-

1.039,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nyt noen dager på Rica Havna, hotellet er nyoppusset og fremstår som 
en topp moderne destinasjon for alle som ønsker å komme vekk noen dager.

| Østlandet med Oslo

Opphold i Skjærgården
Rica Havna 
Rica Havna ligger på Tjøme i Vestfold og mange mener det er det
ideelle stedet der den ligger midt i en flott skjærgård som gir deg
følelsen av ferie og ro, men samtidig under 2 timer fra Oslo og
storbyliv.

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
Tilgang til wellness og fitness
Svømmebasseng
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 425,-

999,-
Ankomst: Mai, juni og august 2014

Risskov Bilferie åpner i Norge med en stor fest. Vårt suksessfulle hotell-konsept har gått sin 

Stort Åpningstilbud

billigt og nemtbilligt og nemt

Hotellet har to år pårad blitt kåret tilNorges Leading SpaResort.

| Hallingdal
Spa - sommerQuality Spa & Resort Norefjell2 overnattinger2 x frokostbuffet2 x 3-retters meny/buffetInngang Bøseter Bad og TreningGratis parkering og Internett

SPAR OPP
TIL 700,-1.399,-Ankomst: 06.05.14 - 29.07.14

Det vakre
herskapshuset ble
bygget for
prominente gjester.  

| Østersjøkysten

Gratis tilgang til badstu
Hotel Friedrich Franz Palais

4 x overnatt. m. frokostbuffet
3 x 3-retters meny
1 x candle light dinner
1 glass prosecco
1 flaske sekt + 1 x fruktkurv

SPAR OPP
TIL 1.001,-

1.669,-
Miljøtillegg 1-2 EUR / døgn

Ankomst: Mandage inntil 26.05.14

Kanalbyen Friedrichstadt
Hotel Stadt Hamburg**, Nordtysk 
by med en unik romantisk stemning.
* 2 x netter inkl. frokostbu�et
* 1 x velkomstdrink
* Familiedrevet hotell i sentrum

Grensehandel
Hotel Norden***, 15 km. fra den 
dansk/tyske grensen.
* 2 x netter inkl. frokostbu�et
* Svømmebasseng
* Tilgang til fitness 439,-

  SPAR 739,-

549,-    
SPAR 129,-

Opplys bestillingskoden
BOLIG
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Montecatini Terme er
ensbetydende med
ren avslapning i det
beste av Toscana. 

| Toscana | Bestill innen 31.05

Kurbyen Montecatini Terme
Hotel Ambrosiano

4 x overnatt. m. frokostbuffet
4 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
2 fl. mousserende vin per rom
Tilgang til basseng

SPAR OPP
TIL 400,-

1.719,-
Miljøtillegg 1,4 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 28.12.14

Nyt spa, bad, sol og aktiviteter ved Gullmarsfjorden!
Fra hotellets store og lyse restaurant kan dere nyte utsikten over fjorden.

Ankomst: Inntil 29.12.14

| Götaland

Ikke langt fra Lysekil
Vann Spa, Hotell & Konferens
Her bor dere på et av Sveriges beste spa-hoteller og
dere har adgang til seks ulike bassenger samt
badstu, dampbad og private strand.

3 overnattinger
3 x frokostbuffet
1 x 2-retters meny/buffet
3 x adgang til spa
Gratis parkering og internett

SPAR OPP
TIL 1.100,-

1.969,-

Opplys bestillingskoden
BOLIG

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. rom • Gode barnerabatter i foreldrenes rom • Mulig med flere dager • Inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,- • Spar ift. hotellets egen pris 
• Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Ring og hør nærmere • Åpent hverdager 9-17

Bestill online på
www.risskov.no

eller ring oss på
tel. 32 82 90 00

Bor nær naturen og flotte slott på et hyggelig hotell på Jylland.
Dronninglund er en liten by nord for Aalborg, som innbyr til en rolig ferie.

Ankomst: Inntil 19.12.14 | Sesongtillegg fra kr. 60 / døgn

| Jylland | Bestill innen 23.06

Avslappende atmosfære
Dronninglund Hotel
Dronninglund ligger midt i Østvendsyssels
praktfulle natur ikke langt fra mange flotte
opplevelser, mange fine strender og flere av
Nordjyllands spennende byer.

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
2 x 3-retters menu/buffet
2 x kaffe og småkaker
2 x drink før maten

SPAR OPP
TIL 1.130,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Sør for den danske
grensen ligger den
sjarmerende byen
Heide. 

| Nordtyskland | Bestill innen 23.06

Nær Vestkysten
Nordica Hotel Berlin Heide

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
Adgang til wellness
Gratis parkering
Sentral beliggenhet

SPAR OPP
TIL 400,-

779,-
Ankomst: Inntil 18.12.14

Risskov Bilferie åpner i Norge med en stor fest. Vårt suksessfulle hotell-konsept har gått sin 
seiersgang i Danmark, Sverige og Tyskland. Nå er det din tur til å kunne bestille hotellpakker til 
SUPER lave priser. 

Thy tilbyr noe av den
vakreste og mest
uberørte naturen man
kan finne i Danmark.

| Jylland

Utsikt over Limfjorden
Hotel Limfjorden

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
2 x 2-retters meny/buffet
Gratis parkering 
Gratis internett

SPAR OPP
TIL 720,-

779,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 29.06.14

500 hoteller og         
leiligheter i Europa står 

klare

Fine dager i
standardrom på
hotell nær stasjonen
og shoppinggater. 

| Gøteborg | Bestill innen 31.05

I Gøteborgs sentrum
Clarion Collection Hotel Odin

2 x overnatt. m. frokostbuffet
2 x ettermiddagskaffe og kake
2 x kveldsmåltid
Shoppinghefte
Gratis internett

SPAR OPP
TIL 280,-

1.039,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nyt noen dager på Rica Havna, hotellet er nyoppusset og fremstår som 
en topp moderne destinasjon for alle som ønsker å komme vekk noen dager.

| Østlandet med Oslo

Opphold i Skjærgården
Rica Havna 
Rica Havna ligger på Tjøme i Vestfold og mange mener det er det
ideelle stedet der den ligger midt i en flott skjærgård som gir deg
følelsen av ferie og ro, men samtidig under 2 timer fra Oslo og
storbyliv.

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
Tilgang til wellness og fitness
Svømmebasseng
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 425,-

999,-
Ankomst: Mai, juni og august 2014

Risskov Bilferie åpner i Norge med en stor fest. Vårt suksessfulle hotell-konsept har gått sin 

Stort Åpningstilbud

billigt og nemtbilligt og nemt

Hotellet har to år pårad blitt kåret tilNorges Leading SpaResort.

| Hallingdal
Spa - sommerQuality Spa & Resort Norefjell2 overnattinger2 x frokostbuffet2 x 3-retters meny/buffetInngang Bøseter Bad og TreningGratis parkering og Internett

SPAR OPP
TIL 700,-1.399,-Ankomst: 06.05.14 - 29.07.14

Det vakre
herskapshuset ble
bygget for
prominente gjester.  

| Østersjøkysten

Gratis tilgang til badstu
Hotel Friedrich Franz Palais

4 x overnatt. m. frokostbuffet
3 x 3-retters meny
1 x candle light dinner
1 glass prosecco
1 flaske sekt + 1 x fruktkurv

SPAR OPP
TIL 1.001,-

1.669,-
Miljøtillegg 1-2 EUR / døgn

Ankomst: Mandage inntil 26.05.14

Kanalbyen Friedrichstadt
Hotel Stadt Hamburg**, Nordtysk 
by med en unik romantisk stemning.
* 2 x netter inkl. frokostbu�et
* 1 x velkomstdrink
* Familiedrevet hotell i sentrum

Grensehandel
Hotel Norden***, 15 km. fra den 
dansk/tyske grensen.
* 2 x netter inkl. frokostbu�et
* Svømmebasseng
* Tilgang til fitness 439,-

  SPAR 739,-

549,-    
SPAR 129,-

Opplys bestillingskoden
BOLIG
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Vann har aldri vært et knapphetsgode 
i Norge. Derfor har vi heller aldri sett 

sparebehovet. I siste utgave av Hus & Bolig 
satte vi søkelyset på hvor mye penger man 
kan spare ved å skifte til vannmåler. Mange 
ble overrasket over hvor store summene i 
realiteten var.
 – Å spare vann er alltid lurt. Det er bra 
for miljøet og det er bra for lommeboken. 
Samtidig må vi nok innrømme å ha sett at 
når folk installerer vannmåler går forbruket 
ned den første tiden for så å øke sakte, men 
sikkert igjen etter en viss tid, sier direktør Einar 
Melheim i Norsk Vann.
 Melheim mener forbrukerne mister bevisst-
heten rundt vannbruken og faller inn i gamle 
forbruksmønster. Norsk Vann ønsker at forbru-
kere skal være bevisste, men ikke så det går ut 
over komfort.
 – Vi ønsker at folk skal spare fordi vi ønsker 
å spare vann. Å få folk til å spare er nok ikke like 
lett. Vannmåler er et gunstig verktøy i så måte, 
fordi det gir et klart bilde på hva du nøyaktig 

forbruker. Da er det også lettere å kjenne det på 
seg selv og sin egen økonomi. Å appellere til å 
spare miljøet biter nok på de færreste. Vi må nok 
i større grad fokusere på personlig økonomi, sier 
Melheim.
 Ifølge det norske Vannverksregisteret (tall fra 
2003) og Statistisk sentralbyrå bruker hver inn-
bygger i gjennomsnitt 197 liter vann i døgnet. 
Det tilsvarer ca. 20 bøtter med vann. De kommu-
nale vannverkene produserte til sammen 742,8 
millioner m3 vann i 2006. På landsbasis går om 

Mange steder i verden er det knapt 
med vann. EU har i flere år jobbet 

med å innføre en egen standard for 
hvor mye vann et toalett skal bruke 

når det spyler.

TeksT: Dag Erik kongsliE

Spar på 
vannet  
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„

lag en tredjedel av vannet tapt på grunn av lek-
kasjer fra ledningsnettet, mens 42 prosent går til 
husholdningenes forbruk. Tolv prosent brukes 
i næringsvirksomhet og annen industri, ca. syv 
prosent i næringsmiddelvirksomhet og åtte pro-
sent til andre formål.

EU ønsker forandring
Siden januar 2011 har EU jobbet med å innføre 
en egen standard for hvor mye vann et toalett 
skal bruke når det spyler, fordi det er et stort be-

hov for å spare vann. Innad i EU er det stor varia-
sjon: I Nederland, Frankrike og Portugal er det 
eller vil det bli forbudt å installere toaletter som 
bruker mer enn seks liter vann. Også Storbritta-
nia har en grense på seks liter, men oppfordrer 
til å bruke toaletter som bruker mindre hvis led-
ningsnettet tillater det. Vanlig spylemengde har 
vært syv eller ni liter. Flere land har påbudt spare-
knapp.
 En grense på tre liter ble nedstemt. Det se-
neste forslaget som ligger til behandling er basert 

MANGE BEKKER SMÅ: 
Det er mulig å spare på 
vannet, og på den måten 
redusere regningen for 
de offentlige avgiftene 
betydelig. Installasjon 
av Meta Isæus-Berlin. 
Foto: Tommy Olofsson / 
NTB Scanpix.
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10 hverdagstips 
for vannsparing

1  Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å 
bade. Da bruker du atskillig mindre vann 
og energi enn om du fyller et badekar med 
flere hundre liter varmtvann.

2  Montér sparedusj. Da bruker du bare halv-
parten så mye vann (og varmtvann), men 
likevel nok vann til å bli ren. For en familie 
som til sammen dusjer 20 minutter hver 
dag, vil spart energi utgjøre om lag 1 200 
kroner i året.

3  Sett bare på vaskemaskinen og oppvask- 
maskinen når de er helt fulle. Da sparer du 
både vann, energi og vaskemiddel.

4  Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk.  
Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent. 

5  Sjekk av og til at det ikke renner vann fra  
sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen.

6  Reparer dryppende vannkraner.

7  Det er ikke nødvendig å la vannet renne 
mens du pusser tennene.

8  Installere toaletter med vannsparende 
skylle-knapp.

9  Det kan gå tapt så mye som 400 000 liter 
rent vann i året gjennom en cisterne som 
renner. Hvis det suser eller renner i toalet-
tet, bør du derfor utbedre forholdet.

10  Hvis du har vannmåler bør du av og til ta 
en en kontroll av vannmåleren når det ikke 
blir brukt vann og sjekk om måleren står 
helt stille. Gjør den ikke det, står det vann 
og renner et eller annet sted.

Kilde: Norsk Vann

HVOR MYE? EU sliter med å finne ut hvor 
mye vann et toalett skal bruke. Foto: 
Lasse Kristensen / Scanstock-photo.

på konklusjonen fra et ekspertpanel. De mener det mest 
gunstig spylevolumet ligger på et snitt av én full spyling, 
og tre reduserte spylinger.
 David Cameron har nå tatt til orde for å komme 
unødvendige reguleringer til livs. Han mener det er 
bortkastet bruk av offentlige midler å bruke tid på slike 
reguleringer. I et senere innlegg sa også president for 
Europakommisjonen, José Manuel Barroso, at EU bør 
være “store på store saker, men små på mindre saker.” 
EU-komminsjonen har nylig gitt opp planene om å re-
gulere størrelsen på olivenoljeflasker og bøyningen på 
slangeagurker. dek@huseierne.no 
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Arctic Summit XL
235x293x98cm
Plass til 9 personer !

Arctic Fox
218x174x98cm
Små ytre mål, ekstrem ytelse

Arctic Tundra
235x235x98cm
Romslig og � ott bad.

Arctic Norwegian
235x235x98
Nyeste modell 
– Konstruert for Nordmenn.

Arctic Ocean Swimspa
436x236x129 cm
Fantastisk bad for trening og trivsel

Robinson fra kr 81.000,-
230x230x91cm
Fantastisk bad

Palermo fra kr 59.000,-
218x218x91cm
Leveres i � ere varianter 
og farger.

Elbrus fra kr 77.700,-
218x218x91cm
Leveres i � ere alternativer 
og farger.
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Arctic Tundra
235x235x98cm
Romslig og � ott bad.

Arctic Norwegian
235x235x98
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– Konstruert for Nordmenn.

Robinson fra kr 81.000,-
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NÅ SELGES NYE BAD 
TIL REDUSERTE PRISER

RYDDESALG 
– Bad klare for levering nå

BRUKTE BAD
VI HAR BRUKTE BAD 

FRA KR 20 000,–

Polarbad Norge AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad
Telefon: 66 85 02 41

Arctic Spas Massasjebad AS 
Luramyrveien 17
4313 Sandnes 
Telefon: 97 67 2000

Arctic Spas Vest AS  
Åsamyrane 82 
5116 Ulset
Telefon: 932 06 247

Polarbad Vest AS 
Ålesund, Lerstadveien 506B
6018 Ålesund 
Telefon: 70 15 11 07

Polarbad Vest AS 
Molde, Fannestrandvegen 83
(vis a vis Statoil Bolsønes)
6416 Molde
Telefon: 70 15 11 07

Spabutikken Polarbad
Haakon VII`s gate 27
(Mellom Nillson trelast og Jula)
7041 Trondheim 
Telefon: 73 91 18 00

Spesialbutikker:

Mer enn 10 000 
fornøyde familier

 www.polarbad.no
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Da Astrid Gjerland og Stein Tyrdal i Asker opp-
daget litt fukt på en av kjellerveggene, bestem-

te de seg for å drenere rundt bygningen. 
  – Vi har aldri hatt vann i kjelleren, men opp-
daget noe saltutfelling i et hjørne, der det er størst 
vanntrykk. Huset stod ferdig i 1987, og strengt 
tatt burde det ikke være nødvendig å gjøre dette. 
Men det ble nå eller aldri, fordi vi også skulle 
legge om innkjørselen og bygge en ny terrasse, 

Drenering: Slik   gjør du det riktig

1 De gamle og skadede platene fjernes. Ny drensledning 
legges med fall, helst 1 cm pr. meter. Ledningen skal 
ligge på et underlag av 5 – 10 cm grus, og det høy-
este punktet skal være minimum 20 cm under gulvet 
innvendig. Rundt drensledningen legges godt med 
f.eks. singel eller løs Leca og filterduk som hindrer 
inntrenging av finstoffer.

forteller Tyrdal. Samtidig får han isolert veggen 
utvendig. Det er positivt.
 
Nye normer
Mye har endret seg siden huset ble satt opp. 
 – Da vi bygde på slutten av 80-tallet var det 
ikke vanlig å bruke fiberduk. Og det var heller 
ikke vanlig å isolere en Leca-vegg, forteller Tyr-
dal. 
  Sintef Byggforsk anbefaler i dag at minimum 
10 cm isolasjon legges på utsiden av kjellerveg-
gen, på den kalde flaten.
 Det er anleggsgartner Ole Guttormsen i Norsk 
Hagedesign som har fått jobben etter at Tyrdal 

Fuktige kjellere er et stort problem. Vi viser deg 
hvordan du går frem når du skal legge ny drene-

ring rundt grunnmur og kjellervegger.

                TeksT og foTo: 
NiNa GraNluNd Sæther

2  Innerst mot veggen legges ny knasteplast. Den må 
legges riktig vei så det blir luft mellom veggen og 
plasten. Veggen får puste og fukt ledes effektivt ned 
til dreneringssystemet. Utenfor legges isolasjonsplater 
og fiberduk. Sintef Byggforsk anbefaler minimum  
10 cm isolasjon utvendig.
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Drenering: Slik   gjør du det riktig

„

hadde lagt den ut på Dittanbud.no, Mittopp-
drag.no og Finn.no. Mellom åtte og ti tilbydere 
var og så på eiendommen, og prisene varierte fra 
220 000 til 650 000 kroner for totalentreprisen. 
 – En sa det måtte håndgraves, en annen ga 
uttrykk for at “dette blir vanskelig!” Vi så derfor 
ikke bare på pris, men valgte det vi i sum så som 
den beste løsningen, sier Tyrdal. Han prioriterte 
kvalitet og skikkelighet samt god kommunika-
sjon foran kroner og øre. Kommunikasjon var 
viktig fordi han mente det måtte tas avgjørelser 
under veis.
 Hans egen innkjøpskompetanse økte betyde-
lig under prosessen. Og heldigvis finnes det utro-

lig mye informasjon på nettet, mener han.
 – Nå skal det være duk og komprimerbar 
masse og 5 cm sand. Før bare sank massene 
sammen av seg selv. 

Hull i platene
– Se her, sier Guttormsen og peker. Det er hull i 
de gamle knotteplatene. Det er derfor du har fått 
fukt i veggen. Guttormsen mener det skyldes at 
store stein ble fylt inntil muren da huset ble satt 
opp. Slik gjør man det ikke lenger. Han ser heller 
ikke bort fra at de gamle dreneringsmassene har 
gått tette.
 Anleggsgartneren er opptatt av at jobben blir 

3  Det anbefales å tilbakefylle med drenerende masser 
som ikke er telefarlige. Dette må gjøres forsiktig så 
mur og plater ikke skades. Bruker man fiberduk,  
kan man også benytte stedlige masser. Stein Tyrdal 
står i vinduet og følger med på at jobben gjøres  
ordentlig. 

4  For å unngå setningsskader senere kan det være en 
fordel å komprimere massene rundt drensledningen 
ved hjelp av en hoppetusse (platekomprimator).  
Hvis mulig planeres terrenget med helning på   
minimum 1:50 ut fra grunnmuren i alle retninger.  
Vann fra taknedløp bør ledes vekk.
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gjort skikkelig. Det skal legges drensrør med fall. 
Under røret skal det være filtduk. Det skal det også 
være i skillet mellom jord og pukk.
 Han påpeker at det er viktig at knasteplasten 
legges riktig vei, så det blir litt luft mellom vegg og 
plast. Fukten skal ledes ned til dreneringssystemet.
 Tyrdal håper de nå får bukt med fuktproble-
met, og at dreneringen holder i 40 år. En nabo 
brukte imidlertid 150 000 kroner til ingen nytte. 
Der renner vannet inn fortsatt. ngs@huseierne.no

Drensledningen bør ligge på et 
lag av 5 cm drenerende masse 
(kornstørrelse 4 - 16 mm). Bruk 
gjerne samme type pukk som til 
omfyllingen av drensledningen, 
eventuelt noe grovere masse, 
innerst mot veggen.

Innerst mot veggen er det brukt knasteplast. 
Knasteplasten beskytter mot direkte vanninn-
trengning, og vannet ledes ned til drenerings-
systemet. Grunnmurplatene holder også jord og 
organisk materialer borte fra grunnmuren, og de 
sørger for at luft kan sirkulere langs muren slik 
at faren for kondens på overflaten reduseres.  

Neste lag er plater av ekstrudert poly-
styren. De har et veldig lavt fuktopptak 
og høy isolerende evne, og er derfor 
meget velegnet til formålet. Platene 
settes direkte mot knasteplasten.

Fiberduk legges rundt drenerin-
gen for å holde drensrøret fritt 
for småpartikler. Bruker man 
også fiberduk utenfor laget av 
ekstrudert polystyren, kan man 
bruke stedlige masses ved til-
bakefylling. 

Drensledningen skal samle 
opp vann i grunnen. Den 
skal ligge 5 – 30 cm utenfor 
grunnmursålen og minimum 
20 cm under gulvnivået . 
Drensledningen skal ha fall 
på minst 1:200. 
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Ole Guttormsen i Norsk Hagedesign har 20 års erfaring med 
å legge ny drenering. Til å gjøre jobben hos Tyrdal har han 
hjelp av Radej Zqoda.

Slik unngår du fukt utenfra
• Saltutslag, pussavskalling og malingsflassing, mugg og 

råtesopp på innredning og gjenstander lagret mot vegg 
er tegn på fuktinntrengning utenfra. Sintef Byggforsk 
anbefaler å klarlegge skadeårsaker før man velger ut-
bedringsmåte, men den vanligste måten å utbedre fukt-
skader i kjellervegger på, er å grave opp utenfor kjeller-
veggen, legge ny drensledning og nye drenerende masser 
inntil veggen, samt påføre nytt tettesjikt på veggen.

• Den utvendige overflaten på grunnmuren bør være  
vannavvisende. Alle sår og hull må tettes, og utette 
overflater må slemmes eller pusses.

• Det bør anlegges passende fall bort fra bygget. 

• Takvann bør ledes bort i separat ledning.

• Dersom kjelleren skal varmes opp, anbefales også   
isolasjon på veggens utside. Den utvendige isoleringen 
bør dekke hele vegghøyden.

Kilde: Sintef Byggforsk / Isola

-med markedets beste ugressmiddel Keeper L

Last ned Blippar og 
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vinn en profesjonell gartner 

Bruk sommeren til å nyte hagen i stedet for å luke den. Anvend Keeper L Langtidsvirkende og vinn en gartner til å 
ordne resten. Keeper L er det eneste ugressmiddel med langtidseffekt i opptil 4 måneder med bare 1 behandling. 
Spesielt velegnet til hageganger, gårdsplasser og andre arealer som man vil holde fri fra ugress hele sommeren. 
 
Gå inn på www.keeperL.no

BLIPP... 
BILDET BLIR  
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doseringsflaske

Kun én sprøyting  
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i opptil 4 måneder
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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. Du kan også sende en e-post til
sikringen@solarnorge.no

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



„

Jordrotter skaper problemer i hager, parker og 
grøntområder. Den hissige gnageren skaper 

også hodebry for bøndene, og kan forårsake sto-
re ødeleggelser. Vånden lager store gangsystemer 
og kaster opp små jordhauger ved munningen 
av sine underjordiske ganger. Disse gangene ser 
man ofte som «jordpølser» på bakken om våren. 
Dyrene har stor apetitt, og spiser så å si alt de 
finner i hagen din. Vånden kan gnage på under-
jordiske kabler og andre gjenstander, men den 
går ikke inn i bygninger og hus slik som rotter og 

Har du oppdaget hull i gresset i hagen din? Og lurt på hvorfor epletreet ditt ikke bærer frukt? 
Vånd, mer kjent som jordrotter, kan være årsaken.

SPISER RØTTENE: Både frukttrær og prydbusker er utsatt hvis du får vånd i hagen, fordi dyrene kan spise opp røttene. 
Foto: Bjørn Rørslett / NTB Scanpix.

mus gjør. Den koser seg med alle slags planter, 
og går blant annet løs på røtter, knoller og løker. 
Frukttrær og prydbusker er særlig utsatt. Derfor 
er det viktig å få bukt med udyrene før hele ha-
gen blir oppspist.
 Jordrotta er mindre enn en brunrotte, med 
avrundet snute, små ører og kort hårete hale. 
Den trives best i fuktig terreng, er flink til å svøm-
me og kan være under vann i et minutt. Vånden 
holder fortrinnsvis til der det er vegetasjon med 
busker og høyt gress, men den sprer seg fort inn 

TeksT: Jasmin seyed-HeJaz

Vånd kan ta rotta 
på plantene
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i hager –  særlig hvis de er omgitt av ustelt ter-
reng. At din hage er velstelt, hindrer den ikke fra 
å komme på besøk. 
 – Vånden bor stort sett under bakken der den 
lager ganger, matkammer og bolplass. Man kan 
imidlertid ofte se den på overflaten hvis den for-
flytter seg fra et område til et annet eller hvis den 
bestemmer seg for å spise på overflaten, fortel-
ler seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Arnulf 
Soleng.
 Dersom du har fått vånd i hagen kan det løn-
ne seg å si ifra til naboen; en samkjørt bekjem-
pelse øker sannsynligheten for å lykkes.
 – Hvis man bekjemper jordrottene på et tid-
lig stadium, før de er blitt for mange – og nabo-
ene gjør det samtidig, er det mulig å redde for 
eksempel frukttrærne, sier han videre.

Bruk feller
Oppdager du mange hull med en diameter på 
5 – 8 cm i bakken og at terrenget synker sammen 
når du går på det, har du sannsynligvis vånd i 
hagen. Åpningen rundt kanten av hullene er ofte 
gnagd vekk, og du finner tuneller rett under over-
flaten. Døde planter kan også være tegn på vånd. 
For å forebygge dette er det viktig at du holder ve-
getasjonen nede og ikke lar gress og planter gro 
fritt. Det er viktig å sette i verk tiltak raskt, men 
 uansett hvilken metode du bruker for å fjerne 
vånden, vil den neppe forsvinne helt.
 Folkehelseinstituttet anbefaler feller; både 
rottefeller, muldvarpsakser og netting- eller kas-

sefeller har vist seg å være effektive. Man plas-
serer fellene på steder der vånden er aktiv. Le-
vendefangende netting- eller kassefeller plasseres 
over aktive åpninger, gjerne på steder med tett 
beplantning. Helst bør fellen, unntatt selve åp-
ningen, dekkes til med for eksempel halm eller 
gress. Inne i fellene legges åte. Det kan være sol-
sikkefrø, paprika, mais, gulrot, poteter eller jord-
bær. 
 Bruker man rottefeller, kan eple eller gulrot 
være åte. Rottefellene plasseres inne i gangsyste-
met til vånden, og det anbefales å bruke to feller 
plassert etter hverandre med utløsermekanismen 
i hver ende slik at vånden treffer disse samme 
hvilken vei den går i gangen. En grunnregel for 
all gnagerbekjempelse er at jo flere feller jo bedre 
er muligheten for å lykkes.
  Fellene må ettersees daglig, og etter fangst 
må vånden avlives på en forsvarlig måte.
 – Hvis du har fanget vånd i en levendefangst-
felle skal den bedøves med CO2 med mindre du 
benytter en metode som gir øyeblikkelig bevisst-
hetstap, sier ArnulfSoleng.
 Ifølge Folkehelseinstituttet er det viktig at 
man starter bekjempelsen tidlig på våren før dy-
rene blir for tallrike. Og etter en vellykket våndbe-
kjempelse er det viktig å ødelegge gangsystemene 
slik at disse ikke ligger klare for en ny invasjon. 
Man kan gå nøye over området og tråkke igjen 
alle hull som vånden har laget.
 –  Ganger og hull som er aktive, vil raskt bli 
åpnet igjen, forklarer Arnulf Soleng. – Råd for å 

LAGER UGANG: Jordrotte, 
eller vånd, kan gjøre mye 
skade hvis du først har 
fått den inn i hagen. 
Dyrene lager blant annet 
store gangsystemer i ple-
nen, og forsyner seg av 
alle slags planter. Foto: 
Erlend Haarberg / NTB 
Scanpix.
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holde vånden ute eller unngå problemer er å sette opp spesial-
lagde våndgjerder, holde gresset kort og forstyrre den i størst 
mulig grad ved å tråkke ned gangen. Lydskremmere virker ikke, 
påpeker han.
 Vånden har et meget høyt inntak av vitamin K1 gjennom 
føden, og derfor har rottegift liten eller ingen virkning. Vitamin 
K1 er motgift til rodenticider. Enkelte prøver også å bruke eksos 
fra bilen for å drepe vånd, men også dette har liten eller ingen 
virkning. Ellers er naturlige fiender ulike rovfugler, måker, he-
gre, røyskatt, rev, hund og huskatt.  

HULLETE: Oppdager du mange små hull i hagen, har du mest 
sannsynlig fått besøk av jordrotter. De er ikke farlige, men kan 
gjøre mye ugang. Foto: Teresa Blancaflor.

Fakta om vånd
• Vånden kan være like stor som en rotte, men  

dyrenes nærmeste slektninger i Norge er markmus 
og fjellmarkmus. 

• Våndens hale er bare litt lenger en halve kropps-
lengden, hodet medregnet, og ørene er ganske små 
og nesten skjult i pelsen. Rottenes hale er omtrent 
like lang som kroppen, og ørene er større og mer 
frittstående.

• Vånden er utbredt over det meste av landet,  
unntatt høyt til fjells.

• Vånden lager store gangsystemer som også kan 
inneholde bol og egne rom for lagring av mat.

• Hunnene får to – tre kull i løpet av sommerhalv-
året, og vanlig kullstørrelse er fem til åtte unger. 
Ungene blir kjønnsmodne etter ca. to måneder, så 
hunner som fødes på våren, kan få sitt første kull 
på ettersommeren.

                Kilde: Wikipedia

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 finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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Radon kan komme inn i boligen på flere måter, 
blant annet ved damp fra radonholdig vann 

i dusjen og på kjøkkenet. Det langt vanligste er 
imidlertid at gassen ligger i grunnen under hu-
set, og trekker inn i boligen derfra. For å unngå 
at gassen siger inn i huset på denne måten er det 
hovedsakelig tre ulike prinsipper man kan legge 
til grunn for tiltak: Ventilasjon, tetting og trykk-
endring. 

Ventilasjon: Åpne lukene!
Mange bor i hus der det er ventilasjon kun i form 
av avtrekk ved baderoms- og kjøkkenvifte, og 

glemmer at boligen er avhengig av tilluft uten-
fra. Av og til kan forhøyede radonverdier fak-

tisk reduseres helt enkelt ved å åpne venti-
lasjonslukene i veggen eller luftespaltene 

over vinduene. Dersom boligen mangler 
slike tilluftpunkter, kan det være nød-

vendig å sette inn noen. Det trenger 
verken å være veldig dyrt eller om-

fattende å få laget noen hull i 
veggen og få satt inn ventiler. 

For høye radonnivåer: 

Hva nå?
Husk luftig kjeller
Særlig i kjelleren er det viktig å få godt med tilluft. 
Er du av dem som stenger det som er av ventiler 
i kjelleren for å holde temperaturen oppe og fy-
ringsutgiftene nede om vinteren, kan du bli nødt 
til å revurdere denne praksisen dersom huset har 
høye radonverdier. Ikke skalk lukene – åpne opp 
i stedet. 
 Krypekjelleren er intet unntak. Dersom det 
ikke holder å åpne det som er av lufteluker, kan 
det være nødvendig å sette inn en vifte som trekker 
friskluft inn. Husk i så fall å sørge for nok varme 
ved eventuelle vannrør så de holdes frostfrie året 
rundt.  

Trekkproblemer
Ulempen med mange åpne ventiler i en bolig er 
eventuelle trekkproblemer og høyere energiforbruk. 
Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kan da 
være en bedre løsning, men noe kostbar som tiltak 
mot radon alene. Det er i hvert fall ikke nødvendig 
å installere noe nytt, dyrt ventilasjonsanlegg før du 
har testet ut effekten av åpne lufteluker. 

Tetting: Se etter sprekker!
Det siger mer luft fra bakken og inn i husene våre 
enn vi liker å tro. Ofte er det sprekker i overgangen 
mellom gulv og vegg, eller det kan være små åp-
ninger rundt kabler, vann- og avløpsrør, inntaks-
rør for olje og gass. Sjekk alle områder der det kan 
være tenkelig at det er små sprekker eller åpninger 
– alt fra gjennomføringer i kjøkkenbenken til sik-
ringsskap der elektriske kabler kommer fra grun-
nen. Finner du sprekker kan et enkelt tiltak være 
å kjøpe en tube fugemasse som du smører rundt 
rørene og tetter med. Sprekker i betonggulv eller 
-vegger kan rimelig enkelt og raskt repareres med 
litt mørtel.

Har du målt radon i vinter og funnet ut at boligen din har for høye 
verdier? Ingen grunn til panikk. Her er en oversikt over enkle til-

tak som i de fleste tilfeller reduserer radonnivået betraktelig.  

TeksT: RIkke ÅSeRud  FoTo: Lena koLLeR / nTB ScanpIx

Tiltaksgrense og maksimumsverdi
Alle boliger bør ha så lavt radonnivå som mulig, heter det fra sta-
tens strålevern. strålevernet har satt en tiltaksgrense på 100 Bq/
m3. Det betyr at dersom du måler 100 Bq/m3 eller mer, bør du alltid 
igangsette tiltak for å få senket verdiene. samtidig finnes en mak-
simumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. Radonnivåer inntil 200 Bq/m3 vil 
måtte tolereres, mener strålevernet, dersom alle tenkelige tiltak er 
satt inn og nivået fortsatt ikke blir lavere. 200 Bq/m3 var tidligere 
tiltaksgrensen. 
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UTSATT KJELLERLEILIGHET: Radongass trekker som oftest inn i boligen fra byggegrunnen. 
Konsentrasjonen er derfor størst i boligens laveste etasjer. Foto: LEnA KoLLER / nTB ScAnpIx

„
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 På 1970-, 1980- og utover 1990-tallet var det vanlig å bygge 
hus med grunnmur av Leca som ikke ble behandlet på inn-
siden. Dersom kjellerveggene dine består av ubehandlet Leca 
vil det kunne redusere radonnivåene betraktelig å slemme veg-
gene med mørtel. Et par lag kan være nok. 

Membran i nybygg
Å legge radonmembran i eksisterende hus har sjelden særlig 
nytteverdi. Når man bygger nytt kan man tenke preventivt og 
legge inn en duk i konstruksjonen som beskytter mot radon-
gassen fra grunnen. Men å legge duk oppå kjellergulvet, eller 
sprøyte spesialmembran oppå betonggulvet, koster ofte mer 
enn det smaker. Husk at radon ikke er noe som stråler inn i 
huset; det er en gass som kommer med luften fra grunnen. Der-
for er det viktigere – og som oftest billigere og enklere – å tette 
sprekker og lufte godt enn å legge på en duk. 

Undertrykk: Lag en brønn
Om vinteren er det et naturlig undertrykk i boligene våre som 
gjør at bygningene «suger» inn radon. For å motvirke dette kan 
man lage det som gjerne kalles radonsug eller radonbrønn. En-
kelt fortalt fungerer det slik: Man borer hull i kjellergulvet og 
setter ned en såkalt brønn. Denne kobler man sammen med 
et rør som har en vifte og blåser ut i friluft. Prinsippet er å lage 
undertrykk i grunnen under huset slik at luften trekkes ut av 
grunnen, men ikke inn i boligen. I dag bygges stort sett alle 
boliger på pukk, noe som gir gode forhold for en slik radon-
brønn. Løsningen fungerer nemlig godt der hvor det er luftige 
masser under huset. I eldre hus er det imidlertid ikke alltid slikt 
porøst underlag. Dette må man undersøke før man eventuelt 
installerer et radonsug. 

Umulig?
Det er svært sjelden at det ikke går an å gjøre noe med radon-
verdiene i en bolig. I enkelte hus med ekstremt høye verdier 
kan det være vanskelig å komme helt under tiltaksgrensen, 
men store reduksjoner er som oftest alltid mulig. Mange steder 
kan enkle tiltak redusere nivåene fra flere tusen Bq/m3 til under 
100. 

Radonfritt? 
Noe radongass finnes i så å si alle hus. Hvor mye er umulig å 
vite før man måler. Gjennomsnittlig radonnivå i boliger i Nor-
ge er anslått til ca. 90 Bq/m3. Selv om boligen står på leire som i 

utgangspunktet er tett og derfor burde være radontrygt, kan det 
være brukt fyllmasse eller dreneringsmasse rundt huset som 
har tatt med seg radon til boligen. Alle anbefales å sjekke, men 
det er ikke påbudt å kontrollere eller gjøre til-
tak i sin egen bolig. For utleieboliger gjelder 
egne regler om måling og tiltak. 

Mange tilbyr hjelp
Som oftest vil man som huseier trenge 
hjelp til ett eller flere ledd i prosessen med 
å måle og redusere radon. Det er i dag 
svært mange firmaer som tilbyr hjelp til 
både radonmåling og tiltak. Det finnes 
ingen offentlig godkjenningsordning for 
slike firmaer. Priser, metoder og tiltake-
ne de tilbyr varierer mye. Statens strå-
levern anbefaler at man tar kontakt med flere 
rådgivningsfirmaer så man kan innhente priser og tilbud og 
sjekke referanser før man bestemmer seg for hvem man ønsker 
å bruke. ria@huseierne.no 

Rådgivning
Det kan være vanskelig å få «nøytral» radon-rådgiv-
ning, altså råd fra noen som ikke har noe å tjene på 
å selge deg for eksempel et radonsug eller en avan-
sert ventilasjonsløsning. Det nærmeste du kommer er 
kanskje de to tekniske veilederne fra Sintef Byggforsk: 
«Sikring mot radon i nybygg» og «Tiltak mot radon i 
eksisterende bygninger». Informasjon og mulighet for å 
kjøpe heftene finnes på www.sintef.no. 
 Odd Magne Solheim var med på å skrive veilederne. 
Han jobber nå i firmaet Radonor, www.radon.no. 
 Huseiernes Landsforbund har avtale med Radonlab, 
www.radonlab.com. Medlemmer får gratis rådgivning 
om radon, 20 prosent rabatt på sporfilm og 10 prosent 
rabatt på radoninspeksjon. 
 Statens Strålevern har mye informasjon om radon, 
men er ikke fagmyndighet for tiltak. Nettsiden til strå-
levernet er www.nrpa.no. 

radonlab      tlf. 21 96 03 50                            www.radonlab.com    post@radonlab.no
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Nordmenns interiørinteresse er nærmest ustop-
pelig. Vi pusser stadig opp for nye rekordbe-

løp, og ingen rom i huset får stå urørt, i hvert fall 
ikke barnerommet. Handelsstanden hjelper oss 
på vei: Lekebutikker som Sprell og Riktige Leker 
selger et ikke ubetydelig antall møbler og interi-
ørartikler i tillegg til leker. Møbelkjedene på sin 
side har store avdelinger med møbler i ministør-
relse. Giganten Ikea har akkurat utvidet sitt sor-
timent innen barnemøbler for å holde tritt med 
etterspørselen. 

Så lenge vi har hatt møbler for store, har vi hatt 
møbler for små. Markedet for barnemøbler og 

barneinteriør er stadig voksende. 

SITTER GODT: Små barn kan sitte godt på gulvet. Men litt stas med noen egne møbler, er det, likevel. 
Foto: Lev Dolgatshjov / Scanstockphoto.

TeksT: Rikke ÅSeRud

Møbler for de minste

SØLV: Skeidar selger denne sølvskimrende 
barnelenestolen til små prinsesser. 
Den koster 1 395 kroner. Foto: Skeidar. 
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FORANDRINGER: Bloggeren “Fru Fly”, Heidi Marie Sperre-
Flesland, har pusset opp flere barnerom - til glede for både 
døtrene og de mange bloggleserne hun deler interiør-
interessen med. Foto: Heidi Marie Sperre Flesland.

PUTEKRIG? Fargerike puter løfter barneroms-interiøret. 
Disse finnes i butkken Riktige leker. Foto: Rikke Åserud.

I kommodeskuffen?
Om vi skjemmer bort barna med alt dette skal 
være usagt. Men hvordan var det egentlig før? 
Stemmer det at barna sov i kommodeskuffene 
i trange Kristiania-leiligheter, og at de måtte stå 
ved enden av bordet og spise grøt i fattige hus-
mannshjem, i mangel på stoler?
 – Det er vanskelig å svare ja eller nei på slike 
spørsmål – det blir lett så kategorisk å slå fast at 
noe var sånn eller slik i gamle dager. Hvor godt 
møbler og interiør ble tilpasset barna kom an 
på foreldrene, deres innstilling, på boligforhol-
dene, økonomien og så videre. I Kristiania tidlig 

på 1900-tallet var det en veldig trangboddhet og 
kummerlige forhold. Noen tenkte kanskje det var 
praktisk å ha et barn i skuffen. Men vanlig – nei, 
det var det ikke, sier førstekonservator Erika Rav-
ne Scott. Hun jobber ved Norsk Folkemuseum 
og har blant annet spesialisert seg på hjem og fa-
milie, barndom og ritualer. Scott påpeker at man 
så å si til alle tider har hatt møbler tilpasset barn, 
og at disse miniatyrmøblene fulgte de rådende 
motetrendene i utseende og utforming. Dersom 
barna måtte stå ved bordet og spise, hadde det 
trolig ikke med mangel på stoler å gjøre, men 
med oppdragelse og adferdsregler, som særlig på 

PLASS TIL TO? 
En god stol er en 
som har plass til 

bamsen, også. 
Foto: Kirill Kedrinski 

/ Scanstockphoto.
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I ARV: Barnestol med årstall fra 1793 til 1814 
skåret inn i treverket. Foto: Norsk Folkemuseum.

1800-tallet kunne være svært strenge. 
 – Vi har bevart mange barnemøbler fra både 
1700-, 1800- og 1900-tallet, og også noen fra 
enda tidligere perioder. På malerier ser vi enda 
flere varianter, blant annet ulike typer gåstoler 
for barn som skal lære å gå. Mini-møbler til de 
minste var ikke bare noe de rike hadde. Her i lan-
det hadde vi jo god tilgang på tre, og folk lagde 
ting selv. Da var det naturlig at de blant annet 
lagde praktiske ting til de minste. Spesielt stoler, 
skamler og så videre var det mye av. Det var na-
turlig å lage dem i den stilen som var moderne 
akkurat da, sier Scott. 

I LEKEBUTIKKEN: 
Riktige leker i Oslo 
selger ikke bare 
leker, men også 
sofaer, stoler, bord 
og lamper. Disse 
50-tallsmøblene 
selger jevnt og 
trutt, forteller 
daglig leder Lars 
Wardener. Foto: 
Rikke Åserud.

GUTTEROM: Blått og grønt til gutt, rosa og lilla til jenter. 
Det er vanskelig å komme utenom de tradisjonelle farge-
kodene i butikkene. Foto: Ikea.

Littlenest.com 
i Australia har 
laget en rekke 
miniatyrkopier 
av kjente design-
møbler.

RIKTIG STØRRELSE: Av og til er det godt med en 
akkurat passe stor stol. Foto: Riktige Leker.
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Blogger om barnerom
Fortsatt er det i stor grad de voksnes trender som 
viser seg på barnerommene. Bloggeren Heidi Ma-
rie Sperre-Flesland, som blogger under navnet Fru 
Fly, har døtre på henholdsvis seks og to år, men 
har allerede rukket å pusse opp mange barnerom. 
 – Grunnen til at jeg har pusset opp barnerom 
flere ganger er at vi har flyttet, og at vi i tillegg har 
byttet om litt på rommene etter hvert som barna 
har vokst til, sier Sperre-Flesland. For henne er 
barnerommet et sted der hun får utløp for lek og 
kreativitet. Men det må være innenfor rammene 
av det barna liker, understreker hun. Da eldstedat-
teren ønsket seg rosa vegger med glitter, kjøpte 
hun glitter i hobbyforretningen og kastet det på 
veggen mens rosamalingen fortsatt var våt. 
 – Av møbler kjøper jeg gjerne kvalitet til barna. 
Jeg har blant annet kjøpt designlamper og -stoler 
som koster litt. Dette er detaljer som gir et unikt 
inntrykk, sier Sperre-Flesland. Som legger til at når 
de er store nok skal barna selv få bestemme. 

Utvider sortimentet
På Ikea merker de trendene i møbelmarkedet ras-
kere enn de fleste. At vi bruker mer og mer tid og 
penger på barnerommet er tydelig hos møbelgi-
ganten.
 – Før var barnerommet en plass for klær, leker 
og soving. Nå er det barnas eget område, et sted 
der de skal få uttrykke sin personlighet gjennom å 
omgi seg med ting de liker, sier kommunikasjons-
rådgiver Siv Egger. 
 Som et resultat av dette har Ikea akkurat utvi-
det sitt sortiment til barna. 
 – Vi har sett at det er behov for flere møbler til 
barn i 8 – 12-årsalderen. De faller litt mellom to 
stoler; ikke er de småbarn lenger, men heller ikke 
tenåringer. De ønsker gjerne å endre rommene 
sine litt – de er ferdige med lyserosa og lyseblått 
og med det foreldrene har bestemt for dem. Men 
de vil heller ikke ha en helt voksen stil, sier Eg-
ger. Nå kan de finne tøffe tekstiler, spennende til-
behør, loftsenger og annet tilpasset akkurat deres 
aldersgruppe hos varehusgiganten. 

Tenk som et barn
Egger anbefaler foreldre ikke å tenke som voksne 
når de velger møbler og stil til barna, men heller 
prøve å sette seg inn i deres tankegang. 
 – Der vi ser en stol, ser barna kanskje også en 
stol, men i tillegg ser de for eksempel en stige, et 
balansebrett, et sjørøverskip. Vi gjør mange tester, 
for eksempel av hvordan barn opplever og bruker 
en stol, og så utformer vi trygge møbler utfra dette. 
For foreldre som skal handle må det være viktigere 
å tenke på hva som er morsomt for akkurat de-
res barn, enn hva som passer perfekt i husets stil. 
ria@huseierne.no

HVITT OG KLASSISK: De 
hvite, klassiske tremøblene 
er alltid aktuelle. Foto: 
Ingrid Balabanova / 
Scanstockphoto.

DELIKATESSE: Denne deilige puffen finnes også i cupcake-variant i 
nettbutikken designdelicatessen.no. Foto: Designdelicatessen.
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Geberit AquaClean
Toalettet som rengjør deg med vann.

Det nye
 velværet.

→ www.geberit-aquaclean.no eller 67 97 82 00

Opplev en helt ny følelse av friskhet  og renhet med 
Geberit AquaClean: Toalettet med dusjfunksjon 
rengjør deg enkelt med temperert vann. Et knappetrykk 
er alt som skal til. For bedre hygiene og velvære.
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Hvert åttende minutt meldes  
det om en ny vannskade i 
norske hjem og fritidsboliger. 
Det er 180 vannskader i døgnet 
det, eller 65.000 i året. Det er 
de statistiske fakta.  

SKAFF DEG VANNSTOPPEN, 
SÅ ER DU SIKKER! 
Vannstoppen er en rimelig 
forsikring hvis uhellet først 
skulle inntreffe hjemme hos 
deg. Med trådløse sensorer 
plassert på de mest utsatte 
stedene i huset ditt, vil en 
eventuell lekkasje straks bli 
registrert og en magnetventil 
stoppe vanntilførselen. 
Enkelt og trygt.  

 
 
 
 
 
 
 

Nå får du Vannstoppen til 
kampanjepris fra kr 3.895,-  
(eks. montering).

Er du medlem i Huseiernes  
Landsforbund, får du den fra  
kr 3.250,- (eks. montering). 
Da får du også 10 % på 
rørleggerjobben og 15 %  
på varer og utstyr.  
I tillegg gir If sine kunder 
15 % sikkerhetsrabatt på 
boligforsikringen og 10 % 
på innboforsikringen. Bare 
velstand, med andre ord.

Og du – mens du har 
rørleggeren hjemme hos deg. 
Be om å få ta Vannsjekken. 
Da får du vite om alt det 
vannførende utstyret ditt  
er på stell og etter boka. 

VANNSTOPPEN BESTILLER DU PÅ VB.NO 
ELLER HOS DIN NÆRMESTE VB RØRLEGGER.

Vannpyren herjer nådeløst over det 
ganske land. Hver eneste dag opplever 

over 180 familier å få hjemmet sitt 
oversvømt av vann. Monterer du 

Vannstoppen, har du alt på det tørre 
og slipper å bekymre deg for verken 

vannpyrer eller vannskader.

I år får 65.000 familier hjemmet 
sitt ødelagt av vannskader.

3.250,-
Som medlem i Huseiernes 
Landsforbund får du den fra

Eks. montering

3.895,-
Kampanjepris fra

Eks. montering 

(Veil. 4.890,-) 

rørleggeren hjemme hos deg. 
3.250,-
Som medlem i Huseiernes 
Landsforbund får du den fra

Eks. montering

3.895,-
Eks. montering 

(Veil. 4.890,-) 



49hus&bolig 2-2014

I år feirer Det norske hageselskap 130 år. Visste du 
at det var Henrik Wergeland som stiftet forløperen 
til hageselskapet? Den store dikteren var alvorlig 
lungesyk og nokså slunken under vesten da han 
nedfelte “Kaal og Rot Selskabet”s protokoller 
i sirlig skjønnskrift, skriver Norsk hage-
tidend. Kongstanken var å fremme dyr-
kingen av nyttige og helsefremmende 
kål- og rotvekster blant landets hus-
menn. Budskapet var både fremsynt 
og slitesterkt, og står seg like godt i 
dag, mener bladets redaktør. 
Foto: Scanstockphoto.

Hvor mange elefanter har du på taket, 
spør Budstikka? 1 meter snø på et tak 
på 140 kvadratmeter gir fort samme vekt 
som syv afrikanske elefanter. Hvit snø 
kan altså være like tungt som en 
eller flere elefanter på seks tonn.
 Følg med på om det er endringer i huset. 
Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se 
nedbøyninger eller andre endringer i huset, 
er det på tide å måke taket fritt for tung, våt 
snø. Foto: Svetlana Foote / Scanstockphoto.

Høsten 2010 kjøpte en mann to tomter i 
et populært boligområde i Ålesund for 2,2 
millioner kroner. Våren 2012 var tomtene 
klare for bygging, men så kom sjokkbeskje-
den, skriver Dine Penger. Det måtte foretas 
arkeologiske utgravinger på en av tomtene, 
fordi det var funnet steinalderboplasser i 
nærheten. Prisen på utgravingene kom på 
ca. 200 000 kroner.
 Både reguleringsplan og reguleringskart 
lå vedlagt salgsoppgaven da tomten ble 
kjøpt. Problemet var bare at regulerings-
kartet var feil. Likevel fikk mannen ikke 
medhold i Reklamasjonsnemnda for eien-
domsmeglingstjenester. De mener han må 
rette et eventuelt krav mot kommunen som 
sendte megleren feil kart. Foto: Vladimir 
Jovanovic / Scanstockphoto.

Rett før jul ble en ny norsk standard 
for brannalarmanlegg vedtatt, skriver 
Sikkerhet. Tidligere hadde man et FG-
regelverk å forholde seg ti, og en ny 
standard har vært etterspurt lenge. 
Kun personell som kan dokumentere 
at de har nødvendig kompetanse og 
relevant praksis kan heretter pro-
sjektere, installere, drifte og vedlike-
holde brannalarmanlegg.

Ikea benekter beskyldningene om at de 
hugger 600 år gammel russisk urskog for å 
få trevirke til flatpakkede møbler, skriver 
E24. Forest Stewardship Council (FSC) fant 
flere alvorlige avvik i et tilsyn hos Ikeas 
datterselskap Swedwood i grensetraktene 
mellom Russland og Finland, og trakk etter 
det sitt godkjennelsessertifikat tilbake.
 – Den midlertidige suspenderingen 
av FSC-sertifiseringen er ikke relatert til 
urskog, og påstanden om at vi hugger 600 
år gamle trær er feil, sier kommunikasjons-
rådgiver Siv Elizabeth Egger i Ikea Service 
Office Norge til E24. FSC fant arbeidsmiljø-
avvik – ikke miljøvernbrudd, hevder hun.

sett&hørt
“Jeg startet allerede som tenåring, hjemme på barnerommet 

mitt, med å male om og ommøblere til stadighet. Mine venner 
sier at jeg skifter farge på veggene fortere enn de tørker støv.”

Kjersti Haagaas til Budstikka

Urskog i flatpakker?

Strek i regningen

Pass opp for elefanter

Nye krav til 
alarmanlegg

Fremsynt



50 hus&bolig 2-2014

Til sammen har 112 000 gårdsbruk blitt borte her i landet siden 1970. Likevel 
har både jordbruksareal og matproduksjon økt. Gjennomsnittsarealet pr. bruk 
økte fra 62 dekar i 1969 til 216 dekar i 2010, og videre til 230 dekar i 2013. 
Det er Stavanger Aftenblad som har samlet sammen tall fra Statistisk sentral-
byrå, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning, og de konkluderer med at hver bonde i dag produserer i snitt dob-
belt så mye melk, kjøtt, korn og grønnsaker per årsverk som ved inngangen til 
1990-tallet. Foto: Anne Hulbækdal / Scanstockphoto.

Nav sendte brev til et borettslagsstyre og krevde å få sensitive personopplys-
ninger om en beboer som var mistenkt for trygdesvindel. Det førte ifølge Data-
tilsynet til en voldsom sladderprosess i borettslaget, skriver Aftenposten. 
 – Nav skal tenke seg nøye om når de involverer et borettslag for å etterforske 
trygdesvindel. Opplysninger løper fra dør til dør, og da blir det kanskje ikke helt 
korrekt gjengitt heller, sier fagdirektør Cecilie Rønnevik i Datatilsynet til avisen. 
Datatilsynet mener Nav brøt informasjonsplikten i personopplysningsloven 
da de unnlot å informere kvinnen om brevet, og har gitt dem 
et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner. 
Foto: Elena Elisseeva / 
Scanstockphoto.

Kirkens bymisjon i Tromsø ville skape 
oppmerksomhet om sjakk-OL i byen 

neste år, og dekorerte like godt 
husveggen sin med sjakkruter, 

skriver Nordlys.
 – Det er viktig med entusiasme, 

sier daglig leder Ann Karina Sogge, 
og understreker at det er helt bevisst 
at rutene ikke er helt rette. – De som 
kommer hit, er klar over at livet ikke 

alltid er helt beint, sier hun til avisen. 
Foto: gunnar3000 / Scanstockphoto.

De største byene vokser mer og 
mer, melder Obosbladet. Oslo fikk 
10 681 flere innbyggere i 2012. 
Bergen fikk 4 188 nye borgere, 
Trondheim 3 344 og Stavanger 
1 685.

Husbanken innfører nå en øvre areal-
grense for nye boliger som finansieres 
med grunnlån. 
 – Vi vil prioritere nøkterne boliger 
tydeligere for å få bygget flere boliger 
for pengene, sier administrerende 
direktør Bård Øistensen i Husbanken.

sett&hørt
“For sosialdemokratene i Norge har det vært den 

kooperative eiendomsretten som betraktes som løsningen på 
hvordan mennesker skal få gode boliger til en rimelig penge.”

Forsker Lena Magnusson Turner ved NOVA til Dnb Eiendomsmarkedet

Mer bolig 
for pengene

Malte sjakkruter 
på veggen

Nav ba borettslag snoke

Byene vokser

Færre, men større gårdsbruk



Våre medlemmer kan tilby bl.a. følgende tjenester : Utskifting av vindusglass, dusjdører, glass over 
kjøkkenbenk, speil, hyller, innramming, garderobeløsninger, interiørløsninger, balkonginnglassing, 
glasstrapper, rekkverk,  aluminium/tre til dører og vinduer, låser, rullegitter og kontorskillevegger

Glassfagkjeden samarbeider med                            ,en av verdens ledende glassprodusenter

Glassfagkjeden gir følgende fordeler til medlemmer av Huseiernes Landsforbund:

• Døgnbetjent service & vakttelefon – 815 33 022
• 20% i rabatt på alt av glass og speil
• Gratis befaring (der avstand fra medlemsbedrift til kunde overstiger 15 km tur/retur, tilkommer  normale transportkostnader)
• 10% rabatt på ordinær timepris (rabatten gjelder ikke tilbuds-/kampanjevarer o.l, samt arbeid som utføres etter fastpris)

Medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund får gode 
rabatter på glassprodukter 
og tjenester hos våre 
glassmestere over hele 
Norge!

- glassmesterens ekspertise, din trygghet -

Norges største og eneste 
landsdekkende glassmesterkjede 

Finn din lokale glassmester på www.glassfagkjeden.no
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Jan Tore Sanner

•  Slapper av med slalåm, Stabæk- 
kamper, matlaging og høy musikk.

•  Har endelig fått drømmejobben.

•  Vil gjøre det vanskelig å stoppe  
utbyggingsprosesser. 

Lappekodisillen: 
Lappekodisillen er navnet på et tillegg til 
grensetraktaten av 1751 mellom Danmark 
(som da inkluderte Norge) og Sverige (som 
da inkluderte Finnland). Den inneholder blant 
annet bestemmelser om statsborgerskap, 
skattlegging og reindriftssamers rett til å føre 
reinsdyr over grensen mellom Norge og Sverige. 



53hus&bolig 2-2014

hus & bolig spør;

– Ja, som oftest er jeg på jobb fra ca. klokken åtte 
om morgenen til rundt halv til på kveldene. Da blir 
det ikke tid til så mye annet. 

Ikke en eneste fritidsaktivitet? 
– Jeg er glad i å stå slalåm, men har ikke fått stått 
mer enn én gang denne sesongen, det var i romju-
len. Ellers liker jeg å bruke fritiden på kjøkkenet med 
god mat og høy musikk på anlegget. Det blir mest i 
helgene. I tillegg prøver jeg å få med meg så mange 
som mulig av Stabæks hjemmekamper. 

Likevel er vel denne ministerstillingen din drømme-
jobb? 
– Ja, den er det. Det er morsomt å være med på å 
legge premissene for utviklingen i det offentlige. Of-
fentlig sektor er viktig for så utrolig mange; for bru-
kere av skoler, barnehager, eldreomsorg, sykehus og 
så videre. Det er jo disse jeg jobber for. Jeg ser etter 
forbedringspotensial. Målet er at de som jobber i of-
fentlig sektor skal bruke mindre tid på rapportering 
og mer tid på å løse viktige oppgaver, og at brukerne 
skal få raskere og bedre hjelp. Jeg er også opptatt av 
at vi må handle langsiktig. Regjeringer kommer og 
går; men for beslutningene jeg tar i dag legger jeg 
generasjonsperspektivet til grunn. Beslutningene 
skal være gode ikke bare i øyeblikket de tas. De skal 
fortsatt være gode når våre barn er vokst opp. 

Ifølge nettsidene til departementet har du og dine folk 
ansvaret for: spørsmål som gjelder bolig  og bygnings-
politikk, kommuneøkonomi, samordning av fornyings-
arbeidet i offentlig sektor, IKT-politikk, regional  og 
distriktspolitikk, forvaltningspolitikk, lokalforvalt-
ning, gjennomføring av valg, statlig arbeidsgiver-

politikk, samer og nasjonale minoriteter, forvaltnings-
oppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser 
om planlegging og konsekvensutredninger, samt den 
nasjonale kart- og geodatapolitikken. Hvordan i alle 
dager klarer du å ha oversikt over alt dette? 
– Du har utelatt en hel del – har du for eksempel 
helt glemt lappekodisillen fra 1751? Det er den 
eldste loven jeg har ansvaret for. Den nyeste er parti-
loven av 2013, så det spenner over mye! Men jeg 
pleier å si at jeg i bunn og grunn har to prosjekter: 
Det ene er arbeidet for mer robuste kommuner. Det 
andre er arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre 
offentlig sektor. Dette er svært omfattende prosjek-
ter, men i og med at departementet 
favner om så mye, kan vi se alt i sam-
menheng. Det er en kjempefordel i 
disse prosessene. 

Robuste kommuner, eller kommune-
sammenslåing, er vel ditt store 
hjertebarn. Hvorfor er dette så viktig 
for deg? 
– Det er ikke først og fremst viktig for 
meg; det er viktig for kommunenes 
innbyggere. Dagens kommunestruk-
tur har vært uendret de siste femti 
årene, mens samfunnet har endret 
seg radikalt. Kommunene har for ek-
sempel fått langt flere oppgaver, og vi 
må sikre at kommunene kan gi gode 
tjenester også i årene som kommer. I 
dag har vi kommuner som sliter med 
å få nok fagfolk til barnevern, rusbe-
handling, eldreomsorg. Antall yrkesaktive per pen-
sjonist vil synke i årene som kommer. Mens mange 
kommuner har fem yrkesaktive per pensjonist i dag, 
vil noen bare ha to eller en om noen tiår. Vi må ligge 
i forkant av denne utviklingen. Mer robuste kom-
muner vil sikre gode tjenester også i fremtiden. I 
tillegg mener jeg kommunene må styrkes for å styrke 
lokaldemokratiet. De siste årene har vi hatt en utvik-
ling med stadig mer statlig styring. Men får vi større 
og sterkere kommuner kan de også få mer frihet og 
selvråderett.

Når Jan Tore Sanner ikke digitaliserer Norge, for-
enkler plan- og byggeloven eller planlegger ny 

kommunestruktur står han gjerne slalåm. Han har 
rukket å være i bakken én gang i vinter. Det er tra- 

velt å være ministeren som skal forbedre hele Norge. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

“Beslutningene 
skal være gode 
ikke bare i øye-
blikket de tas. 
De skal fortsatt 
være gode når 
våre barn er 
vokst opp.” 

„

Travel med 
å forbedre Norge

TeksT: Rikke ÅSeRuD  IllusTrasjon: HeRb
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Men kan du garantere at du ikke vil tvinge kommuner som ikke 
vil det, til å slå seg sammen? 
– Så langt opplever jeg at kommunepolitikerne viser leder-
skap og ansvar i denne prosessen. Ifølge Kommunal Rapport 
diskuteres sammenslåing nå i 300 av Norges 428 Kommuner. 
Diskusjonen går altså på hvordan sammenslåing skal skje, ikke 
om. 

Du har varslet en forenkling av plan- og bygningsloven, og nå 
jobber dere med byggeforskriften. Vil du fire på kravene, slik at 
vi nå får en haug annenrangs småleiligheter?
– Enklere plan og bygningslov handler om tre ting: For det 
første om å holde byggekostnadene nede. For det andre om å 
få raskere plan- og byggeprosesser. Og for det tredje om å få 
et enklere regelverk for kommuner, næringsliv og folk flest. Vi 
har startet med å se på kravene i byggeforskriften. Jeg mener 
prinsippet om tilgjengelighet for alle er viktig, men det betyr 
ikke at dagens regler er hellige. Det kan godt hende at kravet 
om snuplass med radius på 150 centimeter for rullestol kan 
reduseres til 130 centimeter, eller at man kan gå noe ned på 
lydisolasjonen mellom rom innad i en boenhet. Dette er ting 
som kan redusere byggekostnadene. Men det må fortsatt være 
mulig for eksempel for eldre å bo i samme bolig selv om de 
blir avhengig av gåstol, og for funksjonshemmede å fungere 
normalt i boligene. På sikt har vi forresten planer om å gjøre 
byggesaksbehandlingen digital. Dette vil gi betraktelige forenk-
linger i prosessene!

Høyres boligpolitiske talsmann Mudassar Kapur har tatt til orde 
for at studenter godt kan leie litt «dårligere» boliger, med for 
eksempel lavere tak og uten sportsbod. Hvor lavt kan man sette 
standarden? 
– Kapur ønsker flere hybler og leiligheter, til en pris studenter 
og andre kan ha råd til. I dagens krav til utleie ligger for eksem-
pel at boenheten må ha sportsbod. Dersom du vurderer å leie 
ut sokkeletasjen din, men ikke har sportsbod, strander kanskje 
nettopp utleietanken med dét – og det blir én leiebolig mindre 
på markedet. Vi mener det er så mange krav at utleieobjektene 
blir få og prisene blir høye. Vi vil selvsagt ikke fire på krav til 
brannsikkerhet og helse. 

Hvordan bodde du selv som student? 
– Jeg bodde hjemme til jeg var ca. 22 år. Deretter leide jeg en 
leilighet i Oslo med venner.

Bofellesskap, altså?
– Ja, vi hadde det i hvert fall veldig gøy, hehe!

Når kjøpte du din første bolig?
– Jeg kjøpte en leilighet utenfor Oslo i 1990. Det var noen 
ganske andre boligpriser enn i dag. På den annen side var 
renta veldig høy. Leiligheten solgte jeg i 1997, hvorpå min 
kone og jeg kjøpte en kjedet enebolig utenfor Oslo. Der har vi 
blitt boende siden. 

Hvordan skal ungdom komme seg inn på boligmarkedet i dag? 
– Det er krevende. Men noe av det første denne regjeringen 
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gjorde da vi kom til makten var å bedre BSU-ordningen for å 
gjøre det lettere for unge å spare til sin første bolig. Det finnes 
også en god startlånsordning for de som har spesielle utfor-
dringer i boligmarkedet. For øvrig er det viktig at vi bygger mer, 
men boligmarkedet reguleres av tilbud og etterspørsel; tiden 
for statlig styring på området er forbi. 

Høyre ønsker å beholde boligstrukturen i Norge, der ca 80 pro-
sent eier sin egen bolig. Hvorfor er dette viktig?
– Selveierprinsippet står sterkt ikke bare i Høyre, men i hele 
Norge. Amerikanerne har et uttrykk: «You never wash a rental 
car.» Det er noe med det. Folk som eier huset sitt holder det 
vedlike. De har noe å være stolte av, og de har trygghet. 

Mange av byregionene har store utfordringer med, og et etterslep 
i, boligbyggingen. Hva vil du gjøre med dette? 
– Flere ting. For det første handler det om å skjære igjen-
nom i planprosessene. Det har jeg gjort på flere områder, for 
eksempel en sak med 4 800 nye boliger i Trondheim samt nye 
boligfelt i Asker og Oslo. Dette var saker som havnet på mitt 
bord etter innsigelser fra fylkesmennene. Vi har gitt beskjed om 
at terskelen for innsigelser skal heves – det skal altså mer til for 
å stoppe prosessene. I tillegg gjelder det å se ting i sammen-
heng – for eksempel boliger og infrastruktur. I dag har kom-
munene ansvaret for utbyggingen; fylkene for infrastrukturen. 
Det hender det er knute på tråden mellom instansene. Fornebu 
er et eksempel hvor det stoppet opp, men nå ser det heldigvis 
ut til å gå mot en løsning. I slike tilfeller må vi få til bedre 
dialog og samarbeid på tvers av instansene.

Som moderniseringsminister skal du digitalisere Norge. Men 
hvordan skal du sikre at ikke noen grupper, for eksempel eldre, 
faller utenfor i alt det nye?
– Alle som ønsker det, skal fortsatt kunne velge å få brev og 
beskjeder fra det offentlige på papir. Men så er det jo slik at 
mange som har problemer med å forholde seg til datadoku-
menter også har problemer med papirutgavene. Ta for eksem-
pel søknad om bostøtte. I dag er dette et fire sider langt brev. 
Når det blir digitalt blir det enklere å fylle ut, for da vil allerede 
en rekke punkter være utfylt automatisk; navn, adresse osv. 
Dette gir enorme gevinster, både for den enkelte og for byrå-
kratiet. I dag brukes årlig rundt 50 000 arbeidstimer på å pun-
che inn data fra bostøttesøknader. Dersom noen opplysninger 
mangler, må saksbehandleren spore opp søkeren for å få svar 
på spørsmålene, noe som ofte tar mye tid. Når det går digitalt 
kan alle disse timene i kommunene brukes på helt andre ting, 
for eksempel eldreomsorg. Man kan spare sam-funnet for 
enorme ressurser.  
 I dag sender det offentlige ut 125 millioner brev per år. Ved 
å digitalisere disse vil det offentlige ikke bare spare arbeids-
timer, men også porto – og brukerne vil få raskere og bedre 
hjelp. Men fortsatt skal man altså ha mulighet til å velge å få 
tradisjonelle brev. Dog – alt tyder på at dette går raskere enn vi 
tror. Husk at da vi fikk nye tv-kanaler som TVNorge, TV3, TV2 
og så videre, var det mange som trodde at dette nye var mest for 
de unge. Men den som kastet seg over TV3, det var min farmor 
og hennes generasjon! Vi skal ikke undervurdere de eldre, de 
henger mer med i utviklingen enn mange tror. 
raa@huseierne.no

I M P R E S S I O N badstuer fra 1,3 kvm og opp til den størrelsen du ønsker!
Dører og vegger kan kombineres på utallige måter, og tilpasses ulike baderom.
T y l ø  g i r  d e g  m u l i g h e t e n  t i l  å  f o r m e  d e t  u n i k e !

-badstueutva lget  f ra  TYLØ
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Er byggfagene  
utrydningstruet?

2008                                   2009                             2010                               2011                              2012

259

213

117

41

26

247

171

105

233

196

177

155

147

145
141

112

95

72
47

26

Forskaling

Murer

Maler

Kobber- og 
blikkenslager

Avlagte svenneprøver 2008 - 2012
Foto:  Tarjei E. Krogh / NTB Scanpix
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fokusfokus på utdanning

Er byggfagene  
utrydningstruet?

„

Færre og førre søker seg til byggfagene, og antallet avlagte svenneprøver 
faller dramatisk. Hvem skal bygge og vedlikeholde husene våre i fremtiden?

TeksT og foTo: Dag Erik kongsliE / rikkE ÅsEruD
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Oliver Rotihaug (16) står i duskregnet uten-
for et av verkstedene på Åsane videregående 

skole utenfor Bergen og blander sand og sement. 
Han har snart gått ferdig det første året på bygg- 
og anleggslinja, og har to år på skolen pluss to 
års lærlingetid igjen, før han er ferdig utdannet 
innen byggteknikk. Men som så mange andre 
norske ungdommer, er det ikke egentlig en kar-
rierevei innen byggebransjen han håper på. 
 – Det er fotballspiller jeg helst vil bli. Jeg tre-
ner en masse. Utdanningen innen byggfag er noe 
jeg tar ved siden av. Det er derfor jeg bruker fire år 
i stedet for tre; studiet er tilrettelagt slik at jeg kan 
bruke mye tid på fotballen, forklarer Rotihaug. 
Dersom tilbudene fra engelske klubber i fremti-
den viser seg å utebli, er byggfaget altså noe han 
kan falle tilbake på. 
 Også Robin Bjerknes (16) legger opp utdan-
ningsløpet med tanke på å ha alternativet til en 
håndballkarriere på plass. 
 – Det er så mye som kan skje. Man kan bli 
skadet eller syk, eller rett og slett ikke nå opp på 
det øverste nivået. Da er det dumt ikke å ha brukt 
tiden godt med å få seg en utdannelse man kan 
ha som plan B, sier Bjerknes.
 For ham var det naturlig å velge en yrkesrettet 
utdanning. 
 – Da slipper jeg å ta stilling til hva jeg skal bli 
senere. Da er karriereløpet lagt, og jeg kommer 
meg raskere i jobb enn hvis jeg må i gang med 
studier eller en lang søknadsprosess, sier han. 

Synkende popularitet
Stadig færre velger en utdannelse innen byggfag. 
I 2008 var det 247 elever som ble uteksaminert 
og fikk fagbrev som murer. I 2013 var tallet sun-
ket til 155. Pilene for en rekke andre byggfag pe-
ker også nedover. 
 – Vi merker nedgangen i interessen for en 
del av yrkesfagene godt her på skolen, sier avde-
lingsleder ved håndverk og industrifag ved Åsane 
videregående skole, Kenneth Sandstrøm. Han 
mener utviklingen er bekymringsfull. 
 – Allerede nå har vi fått elevmassen fra to an-
dre skoler i vårt nærområde med liknende stu-
dietilbud. Det er ikke nok elever til å oppretthol-
de fagtilbudet ved flere skoler. Vi har nå tatt over, 
og det dekker behovet ettersom søknadsmassen 
er blitt mindre.
 Det store frafallet fra utdanningene utgjør en 
vesentlig utfordring for rekruttering til næringen. 
En rapport laget av Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, 
viser at av det elevkullet som begynte i videregå-
ende skole i 2002 hadde 50,7 prosent oppnådd 
studiekompetanse fem år senere. Kun 15,1 pro-

DRØMMER OM NOE ANNET: Oliver Rotihaug har valgt bygg- og anleggslinja på 
Åsane videregående skole, men håper egentlig på en karriere som fotballspiller. 
Foto: Rikke Åserud
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sent hadde oppnådd yrkeskompetanse. Av alle 
som søkte seg inn på yrkesfag i 2002, oppnådde 
bare om lag en fjerdedel yrkeskompetanse. En 
fjerdedel oppnådde studiekompetanse – de slut-
tet på yrkesfag etter andre år og tok allmenn på-
bygging, en fjerdedel gjennomførte uten å bestå, 
og en fjerdedel sluttet før tiden.
 – Disse tallene sier noe om de rekrutterings-
utfordringene bygge- og anleggsnæringen står 
overfor. Vi arbeider tett opp mot utdannings-
myndighetene og andre aktører for å gjennom-
føre tiltak som kan øke antallet som gjennom-
fører og består sin utdanning, sier direktør Jon 
Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL). 
 Sandnes er redd man har feilkommunisert 
overfor ungdom. Håndverksfag har fått annen-
rangs status. 
 – Det har vært for stort fokus på at man skal 
ta høyere akademisk utdannelse. Det er et pro-
blem som vokser seg større. Før eller siden vil vi 
kanskje få generasjoner hvor «alle» skal ta akade-
miske fag, selv om de ikke har forutsetninger for 
å klare å gjennomføre det, sier han.
 Sandnes mener store deler av elevmassen har 
mye større nytte av å gjennomføre en håndverks-
utdannelse.

Prøver å snu trenden
Statistisk sentralbyrå har laget en rapport om 
fremtidig behov for arbeidskraft. Denne rappor-
ten viser et stort og økende behov for fagutdan-
net arbeidskraft i bygge- og anleggsnæringen. 
 – Dette viser at BNLs strategi med å satse på 
en bedre fagutdanning og økt rekruttering er 
riktige valg, sier kompetansedirektør Jørgen Le-
egaard i BNL.

fokus på utdanning

„
Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. 
Foto: BNL.

2242
2301

2142

2008 2036

2008 2009 2010 2011 2012

Svennebrev i tømrerfaget: 



60 hus&bolig 2-2014

 Rapporten viser at yrkesfagkompetanse blir 
stadig mer etterspurt. Relativt sett øker behovet 
innen bygg og anlegg mest. Rapporten peker 
også på at det fremover mot 2030 vil være et sta-
dig økende gap mellom etterspørselen etter fag-
utdannet arbeidskraft og antall med fagutdan-
ning innen bygg og anlegg. 
 – For å nå målet om nok utdannet arbeids-
kraft i bygg og anlegg må vi i tett samarbeid med 
regjeringen utvikle utdanningen, gi de voksne i 
næringen et kompetanseløft og fagbrev, samt øke 
rekrutteringen av både unge og voksne, sier Le-
egaard.
 Han får støtte fra direktør Kristin Skogen Lund 
i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun 
mener også at det har vært underkommunisert 
hvor viktig og gunstig denne typen utdannelse er. 
 – Skal vi klare å bygge nok boliger i fremtiden 
må vi ha rekruttering til disse fagene. Dette er en 
kampsak for oss. Vi er opptatt av fagopplæringen, 
og næringslivet bidrar med opplæring i form av 
praksisplasser. Vi ser at noen bransjer klarer seg 
bedre enn andre. Elektrofagene går veldig bra. 
Årsaken til det er at det er påkrevet med sertifi-
sert arbeidskraft. I andre deler av byggebransjen 
er det stor fremvekst av useriøse aktører, fordi det 
ikke er noen formelle sertifiseringskrav. Da blir 
det færre seriøse aktører og relativt sett vanskeli-
gere for bedrifter å ta seg av opplæringsansvaret. 

Samtidig har vi kanskje ikke vært flinke nok til å 
kommunisere hvor viktig bygg- og anleggsfag er 
for Norge. Vi kan ikke ha det slik at alle i landet 
tar høyere akademisk utdanning. Da vil ingen 
kunne bygge husene våre, sier hun.
 Skogen Lund mener flere bør se på fordelene 
av å velge yrkesrettede fag fremfor akademiske. 
Mange har større nytte av å velge praktiske frem-
for teoretiske fag, men det er også økonomisk 
gunstig å komme tidlig ut i arbeidslivet.
 – Dette er ungdom som kommer til å gå rett 
ut i jobb uten studielån. De starter tidlig i livet 
med betalt arbeid og kan fort legge seg opp pen-
ger i motsetning til akademikere som gjerne har 
flere hundre tusen kroner i studiegjeld når de be-
gynner å jobbe, sier hun.

Kveles av ufaglærte
«Det er titusener av ufaglærte fra Øst-Europa i 
Oslo – uten erfaring og uten fagbrev – som un-
derbyr norske håndverkere. Dette er grunnen til 
at norsk ungdom og erfarne fagarbeidere slutter! 
Ingen ser dette, og ingen tar det på alvor. Ikke LO, 
ingen av de politiske partiene.» Ordene stammer 
fra et innlegg murer Eirik Kornmo, som driver 
Murerkompaniet, skrev i Aftenposten sommeren 
2013. Innlegget var signert «Oslos ‘eneste’ norske 
murer.» 
 NIFU, som har en fireårig rammeavtale med 
Utdanningsdirektoratet, gjennomfører halvårli-
ge spørreundersøkelser rettet mot skoler og sko-
leeiere. I denne er det blant annet foretatt kart-
legging blant fylkeskommunene av situasjonen 
foran inntak av lærlinger hver vår siden 2009. 
Den viser at arbeidsinnvandring og midlertidige 
ansettelser kan bety en reduksjon av inntaket av 
lærlinger, mens vikarbyråer er av mindre viktig-
het.
 Dermed bekrefter NIFU-rapporten Kornmos 
bekymring. I 2013 viste tallene at arbeidsinn-
vandring og midlertidige ansettelser sannsyn-
ligvis reduserer inntak av lærlinger. 14 av 16 
fylkeskommuner rapporterte at de opplevde at 
lærebedrifter ikke lenger ønsket å ta inn lærlin-
ger. Viktige grunner som ble oppgitt var at be-
driftene enten manglet oppdrag eller at de ikke 
hadde ansatte som kunne være instruktører.
 – I forhold til sitasjonen for et par år siden er 
det en særlig markert økning i antallet permitter-
te og oppsagte i rørleggerfaget. 11 fylkeskommu-
ner oppgir at de har opprettet i alt 79 alternative 
Vg3-klasser for søkere som ikke fikk læreplass 
høsten 2012 med til sammen 329 elever i 28 for-
skjellige fag, forteller spesialrådgiver ved NIFU, 
Nils Vibe.
 Samtidig er ikke tallene helsvarte for nærin-

MANGLER REKRUTTERING: 
– I deler av byggebran-
sjen er det stor fremvekst 
av useriøse aktører, 
fordi det ikke er noen 
formelle sertifiserings-
krav, sier Kristin Skogen 
Lund,administrerende 
direktør i NHO. Hun 
mener også det har vært 
underkommunisert hvor 
viktige yrkesfagene er. 
Foto: Berit Roald.
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gen. De viser også en viss tendens til bedring av 
situasjonen.
 – Sammenliknet med tidligere år ser det ut 
til å være en noe større tro på at kvalifiserte sø-
kere vil få læreplass og færre fylkeskommuner 
enn tidligere nærer bekymring for situasjonen til 
elever som søker læreplass. Oppsigelse eller re-
dusert inntak av lærlinger ses heller ikke på som 

noe stort problem, til tross for at vi gjennom 
andre spørsmål ser at begge deler forekommer, 
forteller Vibe.

Norsk byggeskikk må dominere
Kenneth Sandstrøm ved Åsane vgs er bekymret 
for hvordan dette vil påvirke norsk byggeskikk 
i fremtiden. Bare oppussingsmarkedet i Norge „

OPTIMIST: Robin Bjerk-
nes håper på en karriere 
innen tømrerfaget. 
Foto: Rikke Åserud.
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omsetter for 64 milliarder kroner. Det er like mye 
som resten av byggenæringen til sammen. Talle-
ne viser at det hele tiden vil være stor etterspørsel 
etter noen som kan gjøre jobbene.
 – Det bekymrer meg at kunnskapen om norsk 
byggeskikk går nedover. Kunnskap om eldre hus 
og vedlikehold vil det alltid være behov for her i 
landet, og ikke alt kan gjøres av ufaglært arbeids-
kraft fra Europa, sier Sandstrøm. Han tror vi kan 
få store problemer med å formidle den praktiske 
lærdommen videre. 
 – Det elevene lærer teoretisk i klasserom-
met er bare grunnstammen for hva de er nødt 
til å tilegne seg av kunnskap når de kommer ut 
i arbeidslivet. Det er når teorien skal omsettes 
i praksis de virkelig får den bratte lærekurven. 
Hvis det blir mangel på håndverkere som har 
norsk byggeskikk i ryggmargen vil den vannes 

mer og mer ut, til vi til slutt sitte ribbet tilbake, 
sier Sandstrøm.
 Prest og forsker Eilert Sundt betraktet i 1862 
byggeskikk som uskrevne regler som gikk i arv 
fra en generasjon til den neste. Forskningsleder 
Cecilie Flyen Øyen ved Sintef Byggforsk har for-
sket på norsk byggeskikk og deler til en viss grad 
Sandstrøms bekymring.
 – Det som blir viktig er å sørge for at norske 
håndverkere i all fremtid kommer til å være den 
dominerende gruppen innenfor byggebransjen. 
Dette er den viktigste oppgaven bransjen selv står 
overfor – å sørge for at norsk byggeskikk ivaretas, 
sier Flyen Øyen.
 Så lenge disse premissene står sterkt er hun 
ikke redd for at norske tradisjoner skal forsvinne.
 – Jeg tror ikke vi skal være redde for at norsk 
byggeskikk forsvinner. Vi må ta inn over oss at 
byggeskikken også forandrer seg. Vi blir påvirket 
av EU-regler og av arbeidsinnvandring. Bygge-
skikk er i det store og det hele et globalt fenomen 
i kontinuerlig forandring. Nedgangen i søkere til 
håndverksfagene ser jeg på som en naturlig kor-
reksjon i markedet, fordi vi har fått flere med 
utenlandsk opprinnelse, sier Øyen.
 Dersom fallet i elevmassen stopper og ikke 
blir kritisk lav er det ingen fare for at vi skal få 
problemer. Men det må stoppe opp.

Jobber for å bevare norsk kompetanse
Allerede i 1954 ble det nedsatt et utvalg som 
skulle utrede såkalte husbyggingsdetaljer. Målet 
var at slike detaljer ville bli et effektivt verktøy for 
å innarbeide byggforskningens resultater i prak-
sis. Husbyggingsdetaljene skulle rasjonalisere og 
sikre god kvalitet på det tekniske forarbeidet på 
planleggingskontorene ved at det ble unødven-
dig å utarbeide detaljer for hvert enkelt tilfelle. 
Dermed imøtekom man et stort behov for be-
skrivelse og dokumentasjon, som næringen på 
det tidspunktet manglet.
 – Dette resulterte i at vi i 1958 fikk det som 
ble starten på det vi i dag kaller Byggforskserien, 
som i det store og det hele kan sees på som en 
historisk mal som oppgraderes kontinuerlig med 
tanke på å bevare løsninger innenfor det vi kan 
kalle «norsk byggeskikk», sier Flyen Øyen.
 Dette er ifølge Flyen Øyen enestående i ver-
denssammenheng. Ingen andre land kan vise til 
samme detaljerte oversikt over håndverkstradi-
sjoner, som er lett tilgjengelig for alle håndver-
kere, for å finne løsninger på arbeidet de holder 
på med. 
 – I andre land har man standarder for hva 
som er påkrevet i forhold til husbygging. I Norge 
sørger Byggforskserien for at vi i tillegg til disse 

STORT BEHOV, LITE POPU-
LÆRT: Også tømrerfaget 
sliter med rekrutteringen. 
Siden 2008 har antallet 
avlagte svenneprøver 
sunket med 10 prosent. 
Foto: Dag Erik Kongslie.

BEKYMRET: – Hvis det 
blir mangel på hånd-
verkere som har norsk 
byggeskikk i ryggmargen 
vil den vannes mer og 
mer ut, til vi til slutt 
sitte ribbet tilbake, sier 
Kenneth Sandstrøm 
ved Åsane videregå-
ende skole. Foto: Rikke 
Åserud.
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Eilert Sundt og norsk byggeskikk
Byggeskikkbegrepet er tett knyttet til presten og forskeren Eilert 
Sundt, og hans bok ”Om bygningsskikken på landet i Norge” fra 
1862. Sundt var en foregangsmann innen samfunnsforskning, og 
beskrev regionale forskjeller i norsk byggeskikk. Han kartla bygge-
metoder og materialbruk, sammensetning av bygninger i tun og 
plassering i landskapet, og utviklet på grunnlag av dette arbeidet en 
tidlig definisjon av byggeskikkbegrepet som et sett uskrevne regler 
for bygningsutforming med klare regionale og lokale tilknytninger og 
forskjeller.

Kilde: Sintef Byggforsk

fokus på utdanning

standardene kan utføre de i henhold til norsk 
byggeskikk. Svensker og dansker misunner oss 
dette. Vi skal også videreutvikle Byggforskserien. 
Foreløpig er den søkbar, men nå skal vi digitali-
sere serien i tillegg. Det gjør at håndverkere på 
stedet kan søke opp detaljerte løsninger på sitt 
nettbrett når de er ute på oppdrag, og finne de 
rette løsningene umiddelbart, sier hun.
 Derfor er hun heller ikke veldig bekymret for 
at vår tradisjonelle «måte å gjøre ting på» skal 
forsvinne.
 – Vi må lære oss å leve med at verden rundt 
oss er dynamisk, men med slike hjelpemidler 
som Byggforskserien kan vi i hvert fall være sikre 
på at alle, importert arbeidskraft eller hjemlig ar-
beidskraft, følger de normer og regler som gjel-
der for at norske hus og hytter fortsatt bygges på 
«riktig» måte og at dette ikke kommer til å foran-
dre seg.

Ser for seg ledende stilling
Tilbake på Åsane vgs står Robin Bjerknes og job-
ber på rammeverket til et søppelskur. Han går 
siste året på tømrerlinja og skal snart bli lærling. 
Konkurransen fra utlandet er han mindre be-
kymret for.
 – Jeg tror at det vil være stort behov for nor-
ske håndverkere på bygg- og anleggsplasser. Det 
handler om språk og kultur. Det blir viktige mo-
menter som vi kan bidra med. Jeg tror aldri jeg 

vil komme inn i en bedrift hvor jeg er eneste 
nordmann eller norsktalende. 
 Han får umiddelbar støtte av sin lærer Ken-
neth Sandstrøm. 
 – Slike som Robin vil bli ettertraktet. De vil 
kanskje fortere enn tidligere tre inn i ledende 
stillinger fordi det stilles høyere krav til språk og 
utdanning. Norske gutter og jenter som har teo-
rien i ryggsekken vil i fremtiden ikke bli presset 
ut av markedet, men kanskje heller føle et press 
om å ta ledende stillinger tidligere fordi det vil 
være behov for noen som kan veilede og som 
vet hvordan det norske hus skal bygges, sier han. 
dek@huseierne.no

TYPISK NORSK: Jærhuset 
er bygget for å tåle mye 
nedbør og mye vind. Her 
er det liggende vestlands-
panel som er lett å skifte 
ut nedenifra ved råte, 
og knappe takutspring. 
Vet ufaglært arbeidskraft 
fra Øst-Europa nok om 
hvordan vår særegne 
byggeskikk skal ivaretas? 
Foto: Willi Haraldsen / 
NTB 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@gramselsaas.no 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, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no ØS
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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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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.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:    Olavsgaard Kontorsenter
Jessheim:       Gotaasgården
Bekkestua:     Bærumsveien 205-207

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@advonico.no

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

Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no OS
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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
   

AK
ER

SH
US

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: olav@advokatkontoretmyhr.no 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

LO
  /
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KE
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ADVOKATENE  NYSTUEN  BØEN  WEFLING 
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@nystuen.as OP

PL
AN

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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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@gramselsaas.no 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, 1831 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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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.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:    Olavsgaard Kontorsenter
Jessheim:       Gotaasgården
Bekkestua:     Bærumsveien 205-207

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@advonico.no

www.advonico.no OS
LO

   
AK

ER
SH

US

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        

Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no OS

LO
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ER
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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
   

AK
ER

SH
US

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: olav@advokatkontoretmyhr.no 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

LO
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ADVOKATENE  NYSTUEN  BØEN  WEFLING 
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@nystuen.as OP

PL
AN

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
FO

LD

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
-A

GD
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

GD
ER

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

GD
ER

ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med advokatfirmaet Legal ANS. 
Lars Hertervigsgt. 5, boks 12, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 92 89 04 70. Faks: 51 53 82 61. 
Epost: el@legal.no   www.legal.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
T: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. F: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO 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

RD
AL
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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

R-
TR
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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

R-
TR

ØN
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G

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

RD
LA

ND

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@gmail.com

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

ST
-A

GD
ER

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: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no VE

ST
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ER

ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.
Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no TE

LE
M

AR
K
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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
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO 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
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
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RD
AL

AN
D
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og kontrakt.
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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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ND

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@gmail.com

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: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no VE
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.
Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no TE

LE
M

AR
K
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Nye avløpsrør 
uten graving eller riving 

Om avløpsrør, del 1: Sti kkledning og bunnledning

Avløpsrøret fra huset ti l kommunalt                   Avløpsøret under huset kalles bunnledning
ti lkoblingspunkt kalles sti kkledning.
Vikti g å vite: Du eier avløpsrøret,
med ti lhørende ansvar,
helt ut ti l kommunalt rør.

Se fi lmen 
“John og lekkasjen”

RØRFORNYING NORGE   

Sarpsborgveien 115, 1640 Råde   -   Tlf. 69 28 17 00   -   www.rorfornying.no

Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, 
Haugesund, Kristi ansand, Grimstad, Larvik, Skien, Porsgrunn, Sandefj ord, Tønsberg, 

Horten, Hønefoss, Hamar, Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Råde
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„

Lukten av mugg og 
fuktighet slår mot 

oss når vi åpner døren. 
En liten vannlekkasje 
på kjøkkenet har fått 
utvikle seg, og hele 
sokkelleiligheten bærer 
preg av skadene. Først i 
november 2013, nesten 
to år etter at lekkasjen 
ble oppdaget, fikk 
skadesaneringsfirmaet 
Polygon komme til. 
Kjøkkeninnredning 
og gulvbelegg er nå 
kastet ut. Avfuktere var 

på plass da Hus & Bolig var på besøk 
før jul, men det ville ta enda mange 
uker før leiligheten ble tørr og kunne 
rehabiliteres.

Utrivelig prosess
Bare to uker etter at leieren flyttet inn i 
desember 2011, ble en oppvaskmaskin 
feilmontert,
 – Vi merket at det var fuktskader i 
taket i kjelleren og skjønte at noe ikke 
stemte, men leieren ville ikke slippe oss 
inn for og se om det kom fra sokkellei-
ligheten, forteller huseieren i Buskerud 
som ønsker å være anonym. – Hun var 
hele tiden negativ selv om vi sa at vi 
ville betale for utbedringen av skaden, 
og det ble bare verre da mannen min 
spurte om vedkommende hadde innbo-
forsikring, sier hun videre.
 Huseier forteller at det også ble ska-
der i det elektriske anlegget, og det førte 
til at strømmen i sokkelleiligheten gikk. 

Da leieboeren nektet utleier å utbedre en vannskade, 
valgte de å si henne opp. Men leier brukte enhver 
mulighet til å anke og klage. Ett år og ni måneder 

tok det før vannskadene kunne utbedres.

Rettsapparatets kvern 
maler langsomt

TeksT: JasMin sEyED-HEJaz / nina GranlUnD sætHEr

 – Leier mente at vi gjorde dette be-
visst for å terrorisere henne, sier huseier.
 Ettersom det var helt påkrevet å 
utbedre skadene, valgte huseier å si opp 
leieforholdet. Husleieloven gir leier 
rett til å protestere på en oppsigelse og 
denne retten valgte hun å bruke. Hun 
nektet å flytte.
 Det ble tatt ut forliksklage, men det 
planlagte rettsmøtet i forliksrådet ble 
utsatt på grunn av leiers sykdom. Fra 
oppsigelse til dom i forliksrådet gikk det 
6,5 måneder.
 – Det har vært en frustrerende tid 
for utleier, med dårlig stemning mellom 
partene og mange utrivelige tekstmel-
dinger og e-poster ettersom leietaker 
ikke ville kommunisere på en annen 
måte, sier huseiers advokat, Annita Mag-
nussen fra Huseiernes Landsforbund.
 Utleier fikk medhold i forliksrådet, 
som slo fast at oppsigelsen var gyldig. 
Da valgte leier å gå videre med saken, 
og tok ut stevning for tingretten. Men 
det gikk enda 5,5 måneder før dom 
falt. Den planlagte hovedforhandlingen 
måtte utsettes på grunn av sykdom hos 
leiers advokat. Også i tingretten fikk 
utleier medhold. Oppsigelsen ble kjent 
gyldig.
 Leier ville heller ikke nå slå seg til ro 
med resultatet, og i midten av mai 2013 
anket hun saken til lagmannsretten. 
Uten rettskraftig dom kunne utleier ikke 
ta seg inn i leiligheten for å reparere 
skadene.

sluttet å betale
Saken tok imidlertid en ny vending da 

Foto: Nerijus Juras / Scanstockphoto.

Advokat Annita Magnussen
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201210.12.2011 - Leieforholdet startet •

OKT

SEPT

AUG

26.12.2011 - Vannskade på grunn av leiers •
 montering av oppvaskemaskinm

20.2.2012 - Oppsigelse. Begrunnelse: Utbedre vannskade •

23.3.2012 - Leier protesterer på oppsigelsen •

Fra oppsigelse til dom
 i forliksrådet

6,5 m
åneder

18.4.2012 - Forliksklage •

14.5.2012 - Tilsvar •

19.6.2012 - Planlagt rettsmøte i forliksrådet utsatt samme dag • 
pga leiers sykdomm

4.9.2012 - Rettsmøte forliksrådet •

6.9.2012 - Dom forliksrådet. Oppsigelse gyldig. Forkynt 13.9.12 •
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Fra leier tar ut stevning til dom
 i tingretten

5,5 m
åneder

JAN

JAN
FEB

M
ARS

2014

Fra leiers anke til dom
 - 5 m

åneder

2013

17.10.2012 - Leier tar ut stevning tingretten •

17.12.2012 - Rettsmegling uten resultat •

22.1.2013 - Planlagt hovedforhandling utsatt på grunn av sykdom leiers advokat •

3.4.2013 - Hovedforhandling •

4.4.2013 - Dom. Oppsigelsen gyldig •

14.5.2013 - Leier anker til lagmannsretten •

20.6.2013 - Anketilsvar •

27.6.2013 - Lagmannsretten vurderer å nekte anken fremmet. Frist til uttalelse •
for leier 15.7.2013. Utsatt til 2. august. Utsatt til avgjørelse namsmann

8.8.2013 - Leieres uttalelse om avvisningen •

10.9.2013 - Leier hever •

16.9.2013 - Prosesskriv lagm.rett om avvisning pga hevingen. Ikke lenger rettslig interesse •

3.10.2013 - Leier frist til å uttale seg •

Fra varsel om
 utkastelse til 

gjennom
ført utkastelse - 48 dager

• 15.5.2013 - Sendes varsel til leier om
manglende betaling husleie

• 3.7.2013 - Utkastelse gj.føres

• 17.7.2013 - Klage utkastelse

• 5.8.2013 - Frist uttalelse til klage

• 6.8.2013 - Klagen ikke tatt til følge
oversendes tingretten til vurdering

• 16.9.2013 - Prosesskriv tingretten
om avvisning på grunn av hevingen

• 2.10.2013 - Leier frist til å uttale seg
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„

leier lot være å betale en del av huslei-
en. På grunn av manglende betaling ble 
hun kastet ut av namsmannen senere 
samme sommer. Leieren klaget også 
på denne avgjørelsen. Klagen ble ikke 
tatt til følge, men den ble oversendt til 
tingretten for vurdering. 
 Før det kom en avgjørelse, hevet 
leier plutselig leieforholdet med umid-
delbar virkning høsten 2013. Det førte 
til at klagesaken ble avvist av tingretten 
fordi hun ikke lenger hadde rettslig in-
teresse i å få avgjort om utkastelsen var 
uriktig. 
 Utkastelsessaken ble avsluttet, og 
i oktober 2013 fikk huseier endelig 
tilgang til leiligheten slik at skadene 
kunne utbedres. Men også saken hos 
namsmannen tok sin tid – i alt 5 må-
neder. I midten av november 2013 ble 
det klart at lagmannsretten nektet saken 
fremmet.
 Leieforholdet utviklet seg til et mare-
ritt for utleierne, og oppsigelsesperioden 
ble dratt ut maksimalt. Noen av advoka-
tutgiftene vil bli dekket av forsikringen, 
men ikke de tapte leieinntektene.
 – Det har gått såpass lang tid, og 
prosessen har vært så frustrerende at jeg 
og min mann nå ikke ønsker å leie ut 
leiligheten mer, sier huseier til Hus & 
Bolig. 
 Prosessen har vært drøy, bekrefter 
advokat Magnussen, men dette er hva 
man i verste fall kan forvente. 
 – Saken har blant annet tatt så lang 

tid på grunn av sykdom og utsettelser. 
Heldigvis gir de fleste seg før saken 
kommer så langt som denne gjorde. Det 
er ikke hyggelig for noen å ha en slik 
konflikt gående når man bor i samme 
hus.

Sjekk referanser
– Kunne noe vært gjort annerledes?
 – Utleier kunne gjort bedre undersø-
kelser i forkant, noe hun er fullstendig 
klar over, men når situasjonen først 
oppsto, har utleier her forholdt seg kor-
rekt til alle regler som gjelder i en slik 
prosess, sier Annita Magnussen.
 Det er et par ting man kan gjøre 
når man skal leie ut en bolig. Man bør 
for eksempel ringe referanser, og da 
helst tidligere utleiere, samt sjekke om 
personen som ønsker å flytte inn har 
en jobb. Advokaten anbefaler også en 
skriftlig tidsbestemt leieavtale. Da kan 
man i verste fall vente til leieperioden er 
ute, uten at man trenger å gå gjennom 
en langvarig rettsprosess.
 – Ikke overlever nøkler til leilighe-
ten før depositumet er satt inn på en 
depositumskonto, og leiekontrakt er 
undertegnet. Ha minimum tre måneds-
leier som depositum, det er omtrent 
så lang tid det i normale tilfeller tar å 
få noen kastet ut. I noen tilfeller er det 
bare dette beløpet du sitter igjen med 
hvis leier ikke har noe annet man kan ta 
utlegg i, sier Annita Magnussen. 
ngs@huseierne.no

MARERITT: Oppsigelsesperioden ble dratt 
ut maksimalt, og det var lite hygge-
lig å dele bolig med leieren. Nå vil ikke 
Buskerud-damen leie ut på nytt.
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• Leier har ifølge husleieloven et 
såkalt oppsigelsesvern. Med mindre 
noe annet er avtalt, er fristen for 
å si opp en ubestemt tidsavtale 
tre måneder. Det er krav om at 
utleieren må gi en begrunnelse for 
oppsigelsen. Begrunnelsen må være 
skriftlig. Det må av oppsigelsen 
også fremgå at leieren kan protes-
tere skriftlig innen en måned etter 
at oppsigelsen er mottatt. Videre 
må det klargjøres at dersom leieren 
ikke protesterer innen fristen, taper 
han eller hun rettet til å hevde at 
oppsigelsen er i strid med husleie-
loven. 

• Utleieren kan heve en leieavtale 
hvis det foreligger vesentlig mis-
lighold fra leierens side. Vesentlig 
mislighold foreligger eksempelvis 
hvis husleie ikke betales, leieren 
forsømmer sine vedlikeholdsplikter 
eller overlater husrommet til andre.  

• Hvis husleien ikke betales, må 
det sendes varsel om at det vil bli 
begjært utkastelse, (tvangsfull-
byrdelse) hvis utflytting ikke skjer 
frivillig.

• Hvis betalingen fortsatt ikke kom-
mer, må man sende en begjæring 
om fravikelse til namsmannen. 
En eventuell utkastelse, såkalt 
tvangsfravikelse, gjennomføres av 
namsmyndighetene i den rettskret-
sen eiendommen ligger, og forutset-
ter at man har et tvangsgrunnlag.

• Hvis utleier får medhold hos nams-
mannen, plikter leier å flytte, og 
husrommet blir plombert.

• For andre typer mislighold kreves 
det en noe mer omfattende juridisk 
vurdering, og da skal sakene gå for 
tingretten, ikke namsmannen.

• Å fjerne leier eller gjenstandene 
hans fra husrommet uten vedkom-
mendes samtykke eller dom, er 
ulovlig selvtekt. Sparker du ut 
leieren på egenhånd, kan du risikere 
både bøter og fengselsstraff.

Fakta:

ten. Kontrakten regulerer eierforholdet 
til det samboerne har med seg av ver-
dier inn i samboerskapet og verdier som 
skaffes underveis. Den sier også noe 
om hvordan utgifter og inntekter skal 
fordeles under samboerskapet, og hva 
som skal skje ved et eventuelt dødsfall 
eller brudd.
 – Det koster flere tusen kroner å 
få opprettet en samboerkontrakt hos 
advokat. Er man medlem i Huseiernes 
Landsforbund, får man gratis tilgang 
til vår standard kontrakt. I tillegg sikrer 
man seg økonomisk ved å bli enige om 
de økonomiske forpliktelsene samt eier-
skap til de verdier som anskaffes under 
samboerskapet, sier advokat Listerud. 
 – Det er bedre å snakke om disse 
tingene og bli enige mens man fortsatt 
er i lykkerus. I motsatt fall kan man 
risikere å gå nærmest tomhendt ut av et 
samboerskap, mens den andre tar med 
seg de varige verdiene. Husk: I dagens 
boligmarked er eierandel i bolig som 
oftest mye mer verdt enn et tilgode-
havende i form av en obligasjon. 
ngs@huseierne.noAdvokat Karianne Listerud

juss

Samboerpar har ikke det samme 
lovverket i ryggen som ektefeller. 

Men mange samboere føler det er 
vanskelig å snakke om hva som 
kan skje ved et eventuelt brudd og kvier 
seg derfor for å inngå samboerkontrakt. 
 – Det burde være tvert om, sier 
advokat Karianne Listerud i Huseier-
nes Landsforbund. – Ved en sambo-
erkontrakt viser partene hverandre at 
de er økonomisk ansvarlige og tenker 
langsiktig på forholdet. Den vil skape 
trygghet og forutsigbarhett. Man slipper 
for eksempel unødig irritasjon fordi den 
ene parten sløser bort pengene, mens 
den andre betaler utgiftene. 
 Huseiernes Landsforbund lanserer 
nå en standard kontrakt for par som 
flytter sammen. Denne inneholder de 
viktigste punktene i det økonomiske 
forholdet mellom partene. Disse punk-
tene bør alle samboerpar gå igjennom 
når de etablerer et samliv, råder advoka-

Risikoen for å gå nokså tom-
hendt ut av et samboerskap 
kan være stor hvis man ikke 
har inngått skriftlig avtale. 
For å etterkomme et ønske 
fra medlemmene, lanserer 
Huseiernes Landsforbund nå en 
egen standard samboerkontrakt.

HL med 
samboerkontrakt

TEkST: NiNa GRaNLuNd SætHeR

JURIDISK MINEFELT: Nå kan medlemmer 
i HL få en standard samboeravtale helt gra-
tis. Den inneholder de viktigste punktene i 
et økonomisk forhold mellom partene.
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• 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
M +47 977 50 015

Advokat Jan-Erik Sverre
E jes@bullco.no
T +47 23 01 01 59
M +47 996 24 359

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

Hilde-Gunn Fagereng fikk skader på huset sitt 
hun mener skyldes sprengning på nabotomten. 

Når ingen ville ta ansvar, måtte hun selv betale regningen.

Vanskelig å bevise 
sprengningsskader

TeksT oG FoTo: solFrid saNde

SKADER: Slike 
sprekker i hjørne-
ne oppstod over 
hele huset etter 

sprengningen, 
forteller Hilde-

Gunn Fagereng. 
Foto: Privat

Nye byggeprosjekter og fortetting i 
villaområder er en økende og ikke 

uproblematisk aktivitet spesielt i press-
områder som rundt Oslo. Ofte fører 
det til naboprotester når det estetiske 
uttrykket i et nabolag står for fall, andre 
ganger kan fortettingen føre til skader 
også for naboens hus. Hilde-Gunn Fage-

reng fikk i løpet av årene nye boliger på 
de fleste sidene av huset sitt på Snarøya, 
men ikke alle ble oppført uten proble-
mer.

sprengning og sprekker
Hilde-Gunn Fagereng har i løpet av ti år 
forvandlet femtitallshuset til en større 

og mer moderne bolig. Da hun var 
ferdig med byggearbeider og innvendig 
oppussing i 2010 ble det utført spreng-
ningsarbeider på tomten ved siden 
av. Syv eneboliger skulle oppføres på 
tomtene bak huset hennes. Hun hadde 
som de andre gangene støttet bygge-
prosjektene og godkjent som nabo.
 – Jeg holdt på å trene da jeg hørte 
smellet. Jeg så at det sprakk i veggene. 
Jeg ble livredd, og løp over til arbei-
derne og sa de måtte slutte å sprenge, 
forteller Fagereng.
 De stoppet det videre arbeidet den 
dagen, og det ble satt opp måleapparat 
for å måle om den videre sprengningen 
var over grenseverdiene, noe den ikke 
var ifølge målingene som ble gjort. 
 – Det ristet allikevel godt i huset da 
det videre sprengningsarbeidet ble gjort, 
forteller Fargereng. 
 Huset til Fagereng er fundamentert 
på fjell, det samme fjellet som ble 
sprengt ut for å gi plass til ett av de nye 
nabohusene. Det er derfor hun mener 
det første smellet rystet huset hennes i 
så stor grad at det ble skadet. Fagerengs 
hus fikk sprekker i grunnmur, sprekker 
i puss og maling i hjørnene nesten alle 
rom, og i stuen løsnet spikrene som 
holdt tregulvet nede. Skadene er bereg-
net til 150 000 kroner.
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„

Mellom alle stoler
Tiden gikk og Fagereng satt med ska-
dene. Hun tok etter hvert kontakt med 
sitt eget forsikringsselskap for å høre om 
husforsikringen hennes kunne dekke 
skadene, når utbyggeren etter hennes 
mening viste liten vilje til å ordne opp. 
If skadeforsikring sendte en takstmann 

for å se på huset, men i sin rapport kom 
han frem til at skadene mest sannsynlig 
skyldtes kryp og spenninger eller set-
ningsskader som er unntatt forsikrings-
dekningen. Forsikringsselskapet avslo 
dermed kravet på bakgrunn av denne 
rapporten. 
 De foreslo i stedet at Fagereng skulle 

SPREKKER: Gulvet under den store 
hjørne-sofaen i stuen har Fagereng 
ennå ikke fått reparert. Her er det 
tydelige sprekker i overflaten.
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ta kontakt med en advokat for å gå 
på motparten om hun fortsatt mente 
skadene skyldtes en sprengningsskade. 
Hun kunne nemlig få dekket inntil 
100 000 kroner i advokatutgifter gjen-
nom husforsikringen. 
 Det gjorde Fagereng. Men utbygge-
ren ville ikke påta seg noe ansvar. Han 
støtter ifølge Fagereng seg på skade-
rapporten fra If. Utbyggerens advokat, 
Henrik Moestue Bang, uttaler på vegne 
av sin klient at Syberg ikke kjenner seg 
igjen i beskrivelsene av verken påstått 
årsak eller påstått hendelsesforløp. 
 Etter en tid hyret Fagereng inn en 
uavhengig takstmann som i sin rap-

port slår fast at skadene på huset mest 
sannsynlig skyldes en sprengningsskade. 
Hun forela denne rapporten for for-
sikringsselskapet, men kravet ble også 
denne gangen avslått, nå fordi serie-
sprengninger er unntatt forsikrings-
dekningen. Den dekker skade forvoldt 
av én stor sprengningshendelse, men 
ikke en serie. Her blir det vanskelig å be-
vise om de fleste skadene på Fagerengs 
hus skyldes det første store smellet, 
eller om det er alle de mindre rystelsene 
huset ble utsatt for i det videre arbeidet 
som er årsaken.
 – Vanlig forsikring gjelder altså ikke 
ved en seriesprengning slik jeg opplev-

de. Jeg synes det er veldig viktig at andre 
huseiere får vite dette, sier Hilde-Gunn 
Fagereng. 

Reager raskt
Advokaten som tok Fagerengs sak, Svein 
Engebretsen hos Familiens Advokat 
i Oslo, rådet Fagereng til å klage på 
forsikringsselskapets avgjørelse siden 
det fantes to motstridende rapporter om 
skadene. Klagen til Finansklagenemnda 
førte imidlertid ikke frem.
 Svein Engebretsen anbefaler folk 
som havner i en lignende situasjon å ta 
affære med en gang.
 – Et godt råd er å ta kontakt med 

SMELLET: Hilde-
Gunn Fagereng 
forteller at hun 
stod i det store 
soverommet og 
trente da hun 

hørte smellet, og 
veggene begynte å 
knake og sprekke. 

Hun løp over til 
arbeiderne og fikk 
stoppet den videre 

sprengningen.

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
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Gode råd 
hvis det skal 
sprenges:
•  Dokumenter selv eiendom-

mens tilstand nøye gjennom 
fotografering. Er du usikker 
før en utbygging i nabolaget, 
kan det også være lurt å få 
laget en tilstandsrapport av 
en takstmann i forkant.

•  Før du signerer godkjenning 
til utbygging, bør du kreve 
å få se at utbyggeren er for-
sikret for tredjepartsskader. 

•  Oppstår en skade må du le-
vere klage til alle involverte 
parter så raskt som mulig. 
Hent inn uavhengig eksper-
tise.

•  Meld fra om skaden til for-
sikringsselskapet skriftlig, 

 og gjør det raskest mulig.

advokat og sende reklamasjon til alle 
involverte parter umiddelbart etter at 
skadene er oppstått. Her må man være 
nøye med å sende skriftlig melding, sier 
han. If mente at Fagereng meldte inn 
skaden for sent, og den uavhengige rap-
porten hun hentet inn kom lenge etter 
at skaden hadde skjedd.
 Det er imidlertid vanskelig å bevise 
om skadene er oppstått som følge av 
en seriesprengning, eller en sprengning 
som er dekket av forsikringen.
 – Man kan få inntrykk av at forsik-
ringsselskapet her er inne i et minefelt, 
og heller skyver ansvaret over på utbyg-
ger, sier Engebretsen.  
 Men å gå til sak mot utbyggeren, er 
uaktuelt. 150 000 kroner er mye penger, 
men ikke verd omkostningene. 
 Et nyttig tips fra advokaten er å prøve 
å få inn et punkt om at utbyggeren må 
være forsikret for tredjepartsskader før 
man godkjenner bygging i nabolaget. 

Dokumentasjon viktig
Jon Berger, informasjonssjef hos If, for-
teller at det har vært en økning av denne 
type saker fordi det er stor byggeaktivitet 
spesielt i området rundt Oslo. Han 
understreker at dokumentasjon i disse 
sakene er veldig viktig. Berger skjønner 
det må være fortvilet å oppleve dette 
som kunde, men det er satt grense-
verdier i forsikringsvilkårene som må 
overholdes, og i disse sakene er dessuten 
bevisførselen vanskelig, påpeker han.
 – Denne konkrete saken er blitt 
nøye behandlet hos oss, og i tillegg er 
den blitt prøvd i Finansklagenemnda. 
Kunden har fått hjelp fra oss gjennom 
rettshjelpsdekningen som ligger i hus-
forsikringen, sier informasjonssjefen. 
 Harald Sverdrup, administrerende 

direktør i Finansklagenemnda opplyser 
at klageren sjelden får medhold i denne 
type saker. Det skyldes den vanskelige 
bevisføringen. Forsikringsdekningen til 
de ulike selskapene varierer også noe, 
slik at noen vil ha unntaksbestemmelser 
som kan gjelde setningskader. 
 – Utbyggeren på sin side bør ha 
ansvarsforsikring for tredjehåndsskader, 
sier Sverdrup.
 Sverdrup råder huseiere til å ta 
bilder av eiendommen sin før utbyg-
ging i nabolaget starter. Både sprengning 
og graving kan føre til skader på hus. 
Ofte er det vanskelig å bevise om det er 
setningsskader eller sprengningsskader, 
og da står man ofte med påstand mot 
påstand som vanskeliggjør saken. Ta 
bilder både ute og inne.
 – Du bør ikke overlate til utbyggeren 
å ta bilder, du bør også gjøre det selv. 
Da kan du dokumentere hvordan det 
var før de startet utbyggingen. I saker 
der det er tvil vil dette kunne hjelpe, sier 
Sverdrup.
 Leder for juridisk avdeling i Hus-
eiernes Landsforbund, advokat Anders 
Leisner, sier denne problematikken er 
noe de også får en del henvendelser 
om. De har eksempelvis hatt saker der 
Jernbaneverket har forårsaket skader på 
eiendommer under bygging av sine tra-
seer. Leisner sier at mange entreprenører 
er flinke til å dokumentere godt før de 
starter et større arbeid, men også han 
råder huseierne selv til å dokumentere 
grundig før et slikt arbeid starter.
 – Det kan være lurt å få en oversikt 
over huset, ikke bare som et forarbeid 
i slike situasjoner, men som jevnlig 
dokumentasjon over husets tilstand, sier 
Leisner.

Vi skal gjennom vår uavhengighet 
og erfaring være den beste forvalteren

et sameie kan velge.
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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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.

Kommentar til Trond Fjeldberg sitt innlegg i Hus og Bolig nr 
1/2014: I sitt innlegg i Taletrengt gir Trond Fjeldberg uttrykk 
for at avviklingen av arveavgiften på en bestemt dato, i dette 
tilfellet 01.01.2014, gir urettferdigheter for de som arvet i 
2013, men hvor boet gjøres opp endelig i 2014. Slik jeg forstår 
ham er noe av hans begrunnelse at arveavgiften forfaller et år 
etter dødsfall, altså for noen i 2014. Trond Fjeldberg forslår at 
man innfører en overgangsordning, hvor ideen er at den ”nye 
arveavgiften pr 2014” gradvis innføres allerede i 2013.
 Det kan synes som en god idé å ha en form for overgangs-
ordning i forbindelse med fjerning av arveavgiften. For eksem-
pel ved gradvis å fjerne avgiften i løpet av tre år, det vil si 
ingen arveavgift fra og med 01.01.2017. En slik gradvis endring 
ville også kunne brukes hvis arveavgiften hadde blitt økt.
 I 1814 ble det etablert et meget viktig prinsipp i Norge, 
nemlig at tilbakevirkende kraft var ulovlig. Derfor kan ikke end-
ringer vedtatt en dag gjelde for dagen før. Dette prinsippet føl-
ges for eksempel i forbindelse med endringer i pensjonsregler, 
endringer i stemmerettsalder, endringer i trafikkregler osv. Krav 
om overgangsordninger med tilbakevirkende kraft øker dessverre 
med samme styrke som endringen har økonomisk betydning for 
den enkelte. 
 Jeg mener at fravær av overgangsordninger er det mest 
rettferdige, spesielt fordi overgangsordninger ikke kan gjelde 
ved endringer av hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.

Heine Meyer, Jar

I Hus &Bolig nr. 6/2013 er det en artikkel om Pensjonister og sik-
kerhet / lån. På side 71 sier dere at en penjonist med nedbetalt 
bolig er en gullkunde. Min erfaring med DNB er det motsatte.
 Jeg betaler de fleste av mine regninger med autogiro, men i 
2011  brukte jeg mitt DNB Kredittkort for første gang. Fikk giro 
med nedbetalingsforslag på kr 250 pr. måned. Jeg gikk i banken 
for å opprette et avtale slik at hele summen skulle betales med en 
gang. Jeg fikk da tydelig beskjed om at jeg var en dårlig kunde, 
banken var mer tjent med at jeg betalte over tid slik at banken 
fikk renter. Har ikke brukt dette kortet siden.
 Samtidig påpekte jeg at huslånet, som var på ca. kr 250 000 
med en salgstakst på huset fra 1996 på ca. kr 4 000 000 ga meget 
god sikkerhet og at jeg burde få lavere rente. Svar: Nei, men hvis 
jeg lånt kr 2 000 000 ville jeg få lavere rente. Grunn: Da tjente 
banken mer. 
 Så at vi med nedbetalte hus, penger på sparekonto og ingen 
betalingsanmerkninger er gullkunder, har ikke jeg erfart. Forøvrig 
er rente- og avdragsfrie eldrelån en uting, rentes rente er drepen.

Rolf Martinussen

Arveavgiftens bitre ettersmak

Pensjonister og lån

Med Trim Mosefjerner er det lett å få 
en vakker, sterk og grønn plen uten mose. 

Enkel å spre uten støv.

Bli kvitt mosen
og gjødsle plenen 
samtidig

NYHET!

Finn din nærmeste 
butikk på
bayergarden.no

Fås i 3,5 kg og 8,75 kg 
sekk som rekker til hhv 

100 m2 og 250 m2
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Målere for salg av produkter skal ha regelmessig kontroll på at de vi-
ser riktig mål. Dette gjøres årlig på bensin- og dieselpumper, målere 
på tankbiler som leverer fyringsolje og vekter for salg av produkter 
etter vekt. Men - for målere som måler forbruk av elektrisitet og 
vann er det ingen krav til kontroll. Hvorfor skal ikke disse målerne 
også kontrolleres? Dette er jo målere som finnes i nesten alle hjem i 
landet. Skjønner at det kan være vanskelig å kontrollere disse, men 
som kunder har vi vel krav tl at det de måler er en riktig verdi!

Harald Martinussen, Drøbak

Kan vi stole på målerne?

Jeg hørte med interesse på Finansminister Siv Jensens tale til sine 
partivenner og landets borgere på Fremskrittspartiets landsmøte. 
Jeg hadde forventet at de BLÅ ved denne historiske anledningen 
ville vært mere kreative og kommet opp med tiltak spesielt rettet 
mot unge førstegangsetablerere. Forslag som virkelig ville utgjøre 
en forandring. Alle tiltak som foreslås går mer eller mindre på spa-
ring. BSU og skattefritak for deltidsjobber og en liberal behandling 
av 15 %-egenkapitalkravet. Dette hjelper selvsagt på likviditeten, 
men vil den gå til sparing? For noen få kanskje. 
 Det eneste virkemidlet som vil gi boliger til ungdom som virke-
lig vil bety noe er: Etabler gjennom Husbanken 100% finansiering 
med 10 års avdragsfrihet for førstegangsetablerere. Historisk vet vi 
at den beste sparingen og den som har gjort norske menn og kvin-
ner velstående, er investering i egen bolig. 
 Hvorfor skal ungdom og/eller foreldre tvinges til 15 % egenka-
pitalinnsprøytning? Det i seg selv skaper forskjeller mellom fattig 
og rik og derved klasseskiller. Ved 100% finansiering til første-
gangsetablerere vil allikevel egenkapitalkravet være innarbeidet 
etter få år og vil bare øke år for år. Fordeler:
1. Mennesker i egen bolig er mer ansvarsbeviste og tar bedre vare 

på sine verdier og oppnår reell sparing.
2. Problemene med fattigdom og andre sosiale utfordringer, de-

presjoner, kriminalitet og selvmord vil bedre seg vesentlig.
3. Man kommer seg bort fra å være leietaker til å bli eier. Det vil 

bl.a medføre at man kan trekke i fra renter på inntekten og 
slippe å kaste penger ut av vinduet.

Ny boligpolitikk
debatt

4. I en studiesituasjon vil det kunne medføre at hele studielånet 
er opptjent gjennom studietiden og man kan starte ut voksen-
livet med mindre gjeld.  

Til pkt 3 er å si at betaling av leie ikke er noe annet enn betaling 
av renter til gårdeier. Leieutgifter må stilles på lik linje med renter 
for å bli fradragsberettigede så man ikke bidrar til ytterligere fattig-
domsøking. Sparing er praktisk talt umulig når man må betale leie 
av allerede beskattet lønn. 
 Nevnte tiltak vil skape et likt utgangspunkt for alle og like mu-
ligheter for alle. Uten en likestilling på dette området vil man bare 
fortsette å se at de fattige blir fattigere og de rike blir rikere. Hvis 
man virkelig mener alvor med å skaffe flere og rimeligere boliger 
og bekjempe fattigdom, så må det være et mål å bygge opp en mer 
velstående mellomklasse. Noen vil dessverre alltid falle utenfor, men 
denne gruppen vil bli vesentlig færre å betjene fra fellesskapets side.

Svein-Erik Stolpe

Refinansiere 
boliglån?
Tilbyr du god sikkerhet, 
tilbyr vi god rente* og inntil 
40 års nedbetaling.
*Lån må være innenfor 65% av verdi på selveiende bolig. 
Eks: nom.rente 3,80%, eff.rente 3,85%, lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 3.107.016,- pr 7.3.14.

 Sammenlign oss gjerne med 

andre! Send SMS “ta kontakt” 

til 404 98 887, kontakt oss på 

bolig@eiendomskreditt.no

tlf 55 33 27 00 eller på

www.eiendomskreditt.no
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Ett hjem, to drømmer.
Uansett hva det blir til – hos oss får du de dørene du vil ha.

Vi i Gilje er � eksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.
www.gilje.no

35169  G
EVIR

  Foto: Arild D
anielsen
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tema:

TILBAKELEIE: 
Leier du ut hytta til et 

tilknyttet hotell i de 
ukene av året hvor du 

uansett ikke bruker 
den, kan du tjene en 

god slump ekstra lom-
mepenger i året. Les om 

konseptet på side 80.

TENK MILJØ: 
Ubehandlet tre i 

kledningen sparer 
deg for skraping og 

maling. Velger du 
norsk furu eller 
gran sparer du 
også klimaet. 

Se side 85. 

HYTTE I SKOGEN: 
Paret fant drømme-
hytta på norsk side 

av grensen mot 
Sverige. 

Les historien om 
oppussinge på 

side 89.

IKKE FRITT FREM: 
Mange områder har 

strenge regler for 
hvordan hytta skal 

eller ikke skal se ut. 
Hvilke regler som 

finnes, og hvorfor de 
er der, kan du lese 

mer om på side 95. 

Foto: Thomas Raupach / NTB Scanpix

„

Selv om spennende utenlandsreiser til nye destinasjoner kan virke 
forlokkende, så er det noe eget med hytta. Med følelsen av å kunne 

senke skuldrene fullstendig. Antallet hytter i Norge har for lengst 
passert 400 000, og tar vi med helårsboliger som benyttes som fritids-

bolig nærmer tallet seg 450 000. Enten du har hytte, eller ønsker 
deg en, finner du nyttige tips og inspirasjon på de neste sidene. 

feriebolig
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feriebolig

«Salg og tilbakeleie» er et konsept som har vært i 
Norge siden begynnelsen av 2000-tallet. Konsep-
tet er som følger: Du kjøper en fritidsbolig, det 
være seg hytte eller leilighet, som er tilknyttet et 
hotell. I de fleste tilfellene er enheten seksjonert 
som en selveierbolig; det vil si at du blir dens ju-
ridiske og formelle eier. Men med på kjøpet føl-
ger en heftelse i form av en utleieklausul. Denne 
regulerer utleie av hytta til hotellet. Det kan for 
eksempel være slik at du får rett til å bruke hytta 
i juni, juli og august, mens hotellet skal leie den 
resten av året og bruke den til sine gjester. Eller 
at du får bruke hytta i alle skoleferier, men at den 
skal leies ut utenom disse. 

Inntjening i vintersesongen
I drøye ti år har Ole Eikeland og familien hatt 

TILBAKELEIE: 

Hytte med 
bonus

hytte i vannkanten på Holmsbu. Hytta er tilknyt-
tet det som nå er Quality spa- og resorthotell. 
Selv om Eikeland betalte i overkant av tre millio-
ner kroner for hytta, synes han ikke det gjør noe 
at han bare kan bruke den om sommeren og må 
overlate den til hotellet for utleie i ni av årets tolv 
måneder. For han tjener jo penger på det, rundt 
100 000 kroner årlig. 
 – En ubrukt hytte er som regel død kapital, 
men med tilbakeleie tjener vi penger når vi ikke 
bruker hytta selv, sier Eikeland. Og det er ikke 
slik at familien aldri kan være på hytta utenfor 
sin tilmålte tid. 
 – Vi kan alltids si ifra til hotellet dersom vi 
vil bruke hytta en helg utenom tiden «vår.» Hvis 
hytta er ledig, kan vi bruke den, men da mot be-
taling for vask, sier Eikeland. 

Har du lite tid til hytta utenom feriene? Da kan en fritidsbolig med 
avtale om utleie til et tilknyttet hotell kanskje være noe for deg.

TeksT: RIkke ÅseRuD

FULLT UTSTYRT: Kjøkkenet og hytta forøvrig er fullt utstyrt, og hotellet 
tar seg av vedlikeholdet. Foto: Bolig og eiendomsfoto/Foss&co.
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I VANNKANTEN: På 
Holtnes Brygge i Holms-
bu ligger hytter med 
tilbakeleie-avtale helt 
i vannkanten. Foto: 
Bolig og eiendomsfoto/
Foss&co.

Vanlig hyttesommer
 I juni, juli og august råder han 
imidlertid fullt over hytta. Når 
familien kommer ned på som-
meren, bruker de et par timer på 
å gjøre hytta hjemmekoselig. De 
tar frem personlige ting, som for 
eksempel bilder og pyntegjen-
stander de har låst inn i hyttas 
tilhørende bod. Når de drar for 
høsten, rydder de tilbake de per-
sonlige eiendelene og låser av 
boden. Hytta overleveres i den 
stand den mottas: 
 – Den første juni overtar vi 
hytta med alt, ned til korrekt an-
tall bestikk. Skulle vi komme til 

å miste en gaffel i løpet av som-
meren, erstatter vi den innen vi 
leverer hytta tilbake til hotellet 
for utlteiesesongen, forklarer 
Eikeland. Tilsvarende erstatter 
hotellet det, dersom noen av 
deres gjester skulle komme til å 
ødelegge noe. 

Vedlikehold
Det er én ting som skiller seg litt 
fra en vanlig, norsk hyttesom-
mer for familien Eikeland: De 
trenger ikke å bekymre seg for 
vegger som skal males, vinduer 
som må skiftes eller terrasse-
bord som må byttes. Ole Eikeland „
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Vi er nr. 1 på Telepriser.no og som 
HL-medlem kan du spare enda mer! 
Bytt til oss i dag :)

Spesialpris for   
HL-medlemmer

07900

homenet.no

*Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. Minste  
totalpris er kr 3 300,- per år. Har du ikke et aktivt fasttelefoni-

abonnement, vil linjeleie på kr 79,- per måned komme i tillegg.

275,-
per mnd.*

Opptil
20Mbit/s

Hva skjer ved hotellkonkurs?
Dersom hotellet går konkurs vil det normalt være 
en ny eier som kommer inn og tar over driften.  
I overgangsperioden risikerer hytteeierne dårlige 
utleieinntekter. Dersom ingen nye eiere ønsker å ta 
over driften, sitter du som hytteeier igjen med en 
hytte du kan bruke hele året, men uten leieinntekter, 
med mindre du selv ønsker å stå for utleie.

 – Det er kanskje det jeg liker best med konseptet: En viss 
andel av leieinntektene går til et vedlikeholdsfond for alle 
hyttene her, og så sørger hotellet for at alt blir holdt i orden. 
Det ene året er det kanskje min hytte som trenger å fikses 
opp, det neste er det naboens. Det er veldig godt å slippe å 
bruke ferien på slikt, sier Eikeland. Han legger til at det også 
er en trygghet å vite at hytta blir brukt om vinteren, så han 
slipper frosne vannrør eller andre skader. 

Lettere hyttehold
Eiendomsmegler Fred-Ivar Myrseth, som også er Huseiernes 
Landsforbunds distriktsleder i Buskerud Sør, har solgt mange 
«tilbakeleie»-hytter opp gjennom det siste tiåret. Han fortel-
ler at tanken på å slippe vedlikeholdsarbeidet er en av hoved-
grunnene til at folk kjøper slike hytter. Han legger til at man-
ge også liker den luksusen det byr på å ha en hotellresepsjon 
i tilknytning til hytta, selv om ekstraservice koster penger.
 – At du kan ringe resepsjonen og få en flaske chablis på 
døren og at noen kan rydde og vaske etter at du har dratt 

UTSIKT: Det er ikke lett å få bygd i strandsonen, men kom-
muner kan gjøre unntak for å holde liv i lokalt næringsliv. 
Kjøper du hytte tilknyttet et hotell, kan du i mange tilfeller 
komme nærmere vannet enn hva som ellers ville vært mulig.  
I tillegg kan du nyte mange av hotellets fasciliteter.   
Foto: Heidi B. Nilsen / NTB Scanpix,
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– dette er ting som etter hvert er 
blitt viktigere for kjøperne enn 
leieinntektene, sier eiendoms-
megleren. 

Usikker utleie
Myrseth er påpasselig med ikke 
å overselge utleiemulighetene 
når han selger denne typen hyt-
ter. Hvor mye man får leid ut, 
kommer an på hvor mye belegg 
hotellet har. Enkelte prosjekter 
har garantert tilbakeleie for ett, 
to eller tre år, men de fleste har 
ingen leiegaranti. Da konseptet 
var helt nytt, var det enkelte som 
håpet å tjene store penger på denne typen hytter. De gikk på en 
smell da finanskrisen satte inn i 2008.
 – Da finanskrisen kom i 2008 måtte enkelte, som kanskje 
hadde håpet på høye gevinster og som ikke klarte perioder uten 
utleie, selge unna. Nå ser vi at markedet har normalisert seg og at 
spekulantene er borte, sier Myrseth. 

Ikke avhengig av utleie
For hytteeier Eikeland er ikke familieøkonomien avhengig av at 
han får leid ut hytta. Inntektene varierer fra år til år. Finanskrisa 
var merkbar, men at konseptet overlevde den økonomiske turbu-
lensen viser at modellen er robust, mener han: 
 – Under finanskrisen slet hotellet med driften, noe som førte 
til at et nytt driftsselskap overtok i 2009. Det var ikke noe pro-
blem å få nye drivere. Dette viser at konseptet fungerer selv i van-
skelige økonomiske tider, sier Eikeland. raa@huseierne.no 

EKSEMPEL 1: 
Årlige utgifter / inntekter 
ved «tilbakeleie»-hytte
• Tilbakeleie: kr 70 000,- (Sterkt varierende mellom 
 ca. kr 30 000,- og 130 000,-)
• Fellesutgifter inkludert strøm, vedlikehold og 
 forsikring: kr 15 000,-
• Kommunale avgifter: 0,-
 
EKSEMPEL 2: 
Årlige utgifter 
ved vanlig hyttehold
• Inntekter dersom du ikke leier ut: kr 0,-
• Strøm: kr 20 000,- 
• Kommunale avgifter: kr 7 000,-
• Vedlikehold ute: kr 20 000,- 
• Vedlikehold av møbler og inventar: kr 10 000,- 
• Forsikring: kr 4 000,- 

Eiendomsmegler og distrikts-
leder Fred-Ivar Myrseth. 

Fibeon terrassebord og rekkverk består av trefiber og 
polyeten – slitesterkt og fargeekte. Kos deg i flere tiår 
på terrassen med kun bruk av såpe og vann for å holde 
den pen. Perfekt for deg som liker et enklere terrasseliv 
fremfor vedlikehold og kostnader. Fiberon har opp til 
25 års garanti.

Bygg terrassen din med Fiberon og Nivell justerbart 
bjelkesystem. Det er raskt og enkelt. Med skjult 
innfesting blir terrassen en designmessig nytelse. 

Se våre 12 lagerførte modeller og farger på fiberon.no. 
Finn din nærmeste forhandler eller kontakt 
Interplywood på tlf. 67 13 70 30 / e-post, firmapost@
interplywood.no

Varig, vakker 
og vedlikeholdsfri
terrasse

- godt å gå på, lett å trives med
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www.kjellsmarkiser.no
815 00 570

Totalleverandør av sol- og innsynsskjerming

Kjells markisers avtale som solskjermingsleverandør  
for Huseiernes Landsforbund gir deg følgende rabatter: 

- 20 % på alle produkter fra 01.10 - 31.03 og - 15 % resten av året

Se www.kjellsmarkiser.no for eventuelle andre tilbud.

Ring oss i dag for gratis besøk av konsulent og uforpliktende tilbud.
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Når vi er på hytta, vil vi helst gjøre morsomme 
og hyggelige ting. Ubehandlet tre er blitt 

mer og mer utbredt, både fordi man slipper 
å skrape og male, og fordi vi tenker at det er 
miljøvennlig. Det brukes jo ikke kjemiske mid-
ler til overflatebehandling. Sett over tid kan en 
ubehandlet trefasade også være et kostnadsef-
fektivt alternativ.
 I rapporten “Miljøanalyse av trefasader” fra 
Sintef Byggforsk, Treteknisk institutt og Insti-
tutt for skog og landskap, er det laget realistiske 
vedlikeholdsscenarier. De beste tilgjengelige le-
vetids- og miljødataene er tatt i bruk for å sam-
menligne miljøpåvirkningen til alternative løs-
ninger i et livsløpsperspektiv. 
 – Når man tenker miljø, må man se helhe-
ten fra vugge til grav. Fokuserer man bare på en 
ting, for eksempel levetid, blir det fort feil kon-
klusjon, sier seniorforsker Thale Plesser i Sintef 
Byggforsk. 

Bygg hytta 
klimavennlig

IKKE SÅ BRA SOM VI 
TRODDE: Sibirsk lerk har 

lenge blitt fremhevet 
som et vedlikeholdsfritt 
og miljøvennlig alterna-
tiv. Nå viser en ny rap-

port fra Sintef Byggforsk 
at lange transportavstan-
der fra Russland til Norge 

gir en betydelig negativ 
effekt på miljøegenska-
pene. Foto: Geir Olsen / 

NTB Scanpix.

Miljøgevinst ved kobberimpregnering
I områder med høy vannbelastning har impreg-
nert og modifisert trevirke lengre levetid enn 
ubehandlet trevirke. Kobberimpregnert tre har 
lang levetid sammenliknet med de fleste andre 
kledningstypene, og produksjonen medfører re-
lativt lave klimautslipp. Totalt sett får man en be-
tydelig miljøgevinst ved å bruke kobberimpreg-
nert tre i utsatte konstruksjoner. 
 – Den samme miljøgevinsten får man ikke 
med modifisert trevirke eller sibirsk lerk selv om 
disse har lengre levetid enn ubehandlet gran el-
ler furu.Dette skyldes at produksjon og transport 
er forbundet med høye klimautslipp, sier Plesser. 
Modifisert trevirke vil si at treet er varmebehand-
let eller for eksempel impregnert med furfurylal-
kohol som Kebony.
  
Unngå høye utslipp 
Dersom du bruker maling eller beis som over-
flatebehandling, fører det til relativt høyt kli-
magassutslipp. Selv om overflatebehandlingen 
kun utgjør et tynt sjikt, er det likevel i hovedsak 
denne som bestemmer miljøegenskapene til tre-
kledningen. 
 Resultatene av undersøkelsen viser at bruk av 
norsk furu og gran med eller uten kopperimpreg-
nering, men uten overflatebehandling, medfører 
de laveste utslippene av klimagasser gjennom le-
vetiden. Lange transportavstander, for eksempel 
fra Russland til Norge, gir en betydelig negativ 
effekt på miljøegenskapene.
 – Dersom en kledning skal overflatebehand-
les, bør det velges et produkt med lange vedlike-
holdsintervaller, råder Plesser. 

Ubehandlet tre er blitt mer og mer utbredt. Det sparer oss 
for vedlikehold. En studie utført av Sintef Byggforsk, viser 
at norsk furu og gran med eller uten kopperimpregnering, 
men uten overflatebehandling, er det mest miljøvennlige. 

TeksT: JaSMin SEyED-HEJaz

feriebolig
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«Men vi kan jo bruke den på hytta!» Noen som kjenner igjen 
dette utsagnet – om ting som er for gode til å kastes, men for 
dårlige til å ha hjemme? Og som har erfart at fritidsboligen på 

denne måten fylles opp med gammelt ræl? Tips: Du trenger ikke 
å kaste læresetningen på båten. Ta den med deg i butikken i 

stedet! Vi har sett på hva som finnes der ute for de som vil friske 
opp fritidsboligen med noen splitter nye, ubrukte godsaker. 

TeksT: Rikke ÅseRuD  FoTo: PRODuseNTeNe / fORhaNDleRNe

Ingen tvil
I fall det skulle være noen tvil 
– enten det gjelder familiens lille 
håpefulle, eller den ihuga Birken-
fantasten – kan det være lurt å 
ha en påminnelse i sofaen om 
hva slags utstyr vedkommende 
kom til verden med. Puten 
er fra Palma, kr 539,-

Vinfin
Pappvin på hytta? Nei, takk! 
Hvor skulle vi da gjort av 
disse gull-, sølv- og 
kobberkorkene? 
Vinkorkene 
er fra Palma, 
kr 119,- per stykk.

Til alt
Problemet for alle som ikke 

klarer å holde det ryddig 
er at de mangler steder å 

gjøre av ting. Disse hyllene 
kan brukes til alt fra ved 

til vin til håndklær til bla-
der til .. ja, dere skjønner. 
Slik kan selv rot bli deko-

rativt. Manhattan Cabinet, 
kr 3 730-3 950,- (avhengig 

av farge) på Tannum. 

For kakemonsen
”Bake me a cake” heter denne lampen 
fra Northern Lightning. La den stå på 
hytta som en evig påminnelse om at det 
er lov å kose seg innimellom. Kr 2 690,- 
(Designbelysning.)

Nytt til hytta

feriebolig
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Er dørstokkmila lang? 
Den kan bli enda noen hakk lenger med denne 
honningfargete lammeskinnsstolen. Leserne er 
hermed advart. Delta Adventure i fåreskinn 
honning er fra Brunstad, kr 18 440,- for 
stol og skammel.

Mot kalde 
føtter

På hytta skal man ikke ha 
kalde føtter. Har du det, kan 
du surre dette deilige pled-

det rundt dem, så skal 
du se det går over. 
Pleddet Twin er fra 

Åhlens, kr 399,-Opp som 
en rein...
... Ned som en skinnfell. Og så inn i 
hytta. Passer like godt i solveggen, 
som på benken rundt spisebordet 
eller som veggdekorasjon i stua. 
Reinsdyrskinn fra Skeidar kr 899,-

Tøysekopper
Hytta fortjener bedre enn de gamle stjernetegn- og 
navnet-ditt-betyr-koppene fra 1980-tallet, eller hva? 
Disse er fra danske Kähler og nærmest lukter av vår 
og sukkertøy. Manu cups, Kähler, kr 129,-

Eggende
Påsken nærmer seg, og 
høytiden er vel ikke kom-
plett uten et eggetre? 
La det stå på hytta og ta 
det frem hver påske, til 
glede for store og små. 
Indiska, kr 399,-

Ingen røyk... 
... Men ild vil vi ha på hytta! En 

rentbrennende ovn fra Dovre sørger 
for både kos, varme, miljøvennlighet 

og et stilig interiør. Det er faktisk fire 
ting, det, enda mer enn et kinder-

egg! Dovre Sonata, kr 17 500,-
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VÅRDUGNAD
RABATTER FOR MEDLEMMER

Kjøp i vår NETTBUTIKK! 
butikk.ragnsells.no

Etter suksess tilbyr vi igjen 12 % rabatt fast pris på container med restavfall. 
Prisen inkl. transport, avfall og leie inntil 4 dager.  (veil. er 3 dager)

Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. 

EE-pakke: 
Sekk for elektrisk og 
elektronisk avfall. 

20m3 container

10m3 container

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

www.ragnsells.no
08899

™



Paret ønsket seg et lite retrettsted ikke langt 
unna hjemmet. Et sted de kunne nå på kort 

tid, hvor roen og skuldrene kunne senke seg. Et 
sted de kunne høre fuglene kvitre om morgenen. 
Et sted uten nett-tilkobling.
 På den norske siden av grensen, ikke langt fra 
Skotterud i Eidskog kommune hvor de bor, fant 
de drømmestedet. Det gamle huset var nedslitt 
og trengte et malingsstrøk eller flere, men poten-
sialet var der. Bilder fra Emil i Lønnebergets Katt-
hult gled over netthinnen da de var på visning, 
og dermed så de et lys levende Katthult rett foran 
seg. Riktignok gjenstod mange arbeidstimer.

Rødmalt idyll i skogen
Det rødmalte huset fra 1928 ligger uendelig vakkert til i solskinnet.

Få kilometer fra svenskegrensen, på norsk side, ligger en 
drøm av et rødmalt hus og et sjarmerende, hvitt lysthus.

TeksT: Heidi Westerlund sTyling: siW rambøl FoTo: einar aslaksen

„
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Hus med historie
Det rødmalte huset fra 1928 er på totalt 80 kva-
dratmeter med en tomt på 4 mål. Første etasje 
består av inngangsparti, trappegang opp til an-
nen etasje, stue og kjøkken, samt gang og to so-
verom i annen etasje.  
 Da huset var nytt, bodde det en familie med 
fem barn her. De hadde et lite småbruk med fjøs 
og flere kuer. 
 – Det gir en god følelse å lukke øynene og 
tenke på at så mange mennesker bodde i det lille 
huset vårt, sier paret. – Det gir en trygghet, og 

det er godt å kjenne husets historie. Ut fra dette 
bestemte vi oss for å forsøke å bevare, i stedet 
for å endre, da vi skulle i gang med oppussin-
gen. Huset er gammelt, og slik skal det fremdeles 
fremstå.  

Hardt arbeid ga resultater
Paret begynte oppussingen med fasaden, og mal-
te huset i den opprinnelige rødfargen. Deretter 
satte de i gang inne. Alle veggene i huset ble malt 
hvite, med unntak av kjøkkenet hvor paret rev 
det gamle panelet og fant de opprinnelige tøm-

En sittegruppe fra Planta-
sjen med puter og teppe 
fra Damplass Blomster er 
plassert tett ved sjøen. 
Her inntas måltider, og 
her er det godt å sitte og 
se sola gå ned kveldstid.
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merveggene intakt. Kjøkkengulvet var så slitt at 
det måtte legges nytt. Gulvet i stua derimot ble 
slipt og lakket med matt lakk. I trappen og i an-
nen etasje ble gulvene malt sandfargede.
 – Det var mye arbeid å få huset opp til den 
standarden det holder i dag, men det var utrolig 
gøy å se hvordan rommene endret karakter for 
hvert malingsstrøk de fikk. Det var ikke få mus 
som hadde besøkt huset vinterstid så vi tettet 
mulige smutthull, og sakte men sikkert tok huset 
form, forteller eierne. 
 Da huset endelig stod ferdig gjenstod en an-

nen drøm: Et lysthus i hagen; med gamle fløyels-
møbler, et eget lite skattkammer hvor gjester kan 
serveres kaffe, kaker og likør. 
 – Vi kjøpte elementene ferdige fra Ida Idé 
Lysthus & Hytter, og satte i gang med å montere. 
Det var litt av en jobb, og det var heller ikke få 
malingsstrøk som skulle til, men det var verdt 
alt arbeidet for vi koser oss så inderlig der inne, 
både sammen med gjester og alene.

Interiør i samsvar med husets alder og stil
Det har vært viktig for eierne å lete seg frem til 

Kjøkkeninnredningen har 
eierne malt hvit. Hyllene 
er fylt med gamle ting 
funnet på antikkmarkeder 
eller samlet fra venner og 
kjente.

„
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ting som potensielt kunne ha stått i huset den 
gang det var nytt.
 – Vi trålte markeder og antikvitetshandlere 
både i Norge og Sverige, og fant mye fint. I tillegg 
fikk vi lov til å gjennomsøke loftene til familie 
og venner, og fant mye som passet godt inn der 
også. Vi tok med en del arvede ting hjemmefra 
som vi syntes passet enda bedre her på Katthult, 
som vi kaller huset. Til sist var huset ferdig mø-
blert. Nå føler paret at de har gjort huset til sitt 
samtidig som det bærer historien med seg. 
 – Vi har vært utrolig heldige, å tilbringe tid 

her er som å tre rett inn i eventyrland, vi går ned 
til stranden om morgenen og tar et forfriskende 
morgenbad, og spiser frokost i det grønne etter-
på. Har vi behov for å være helt alene setter vi oss 
i lysthuset og tenker, eller leser en bok. Den store 
hagen er herlig når det er skikkelig varmt ute, in-
genting er som å legge seg i hengekøyen og kikke 
opp på den blå himmelen og bare være her. Om 
kvelden tar vi ofte båten og ror en tur på sjøen 
mens vi ser sola går ned. Det er hva vi forbinder 
med det gode liv, avslutter hytteeierne.

I soverommet henger 
flott gammelt natt-tøy. 
Kommoden, vaskevanns-
fatet og muggen stod i 
huset da eierne kjøpte 
det, og skapet fant de 
i et gammelt uthus, 
pusset det opp og malte 
det. En sovende engel 
fra hviler vinger og 
legeme i vinduskarmen.
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Billig også på norsk side
Mange nordmenn har valgt å kjøpe røde stuer på svensk 
side av grensen.
 – Svenskene avfolker på grensen mot Norge. Derfor har 
det vært mye rimelig å få tak i, forteller eiendomsmegler 
Bjørn Engemobakken hos Krogsveen i Hedmark. Han gjør 
imidlertid oppmerksom på at det finnes en god del interes-
sante objekter også på norsk side.

 – Hvis man liker mørk skog og ikke er spesielt opptatt 
av anleggsmessige fasciliteter, er det relativt mye å velge 
mellom i prisklassen mellom en halv og én million, sier 
han.
 De fleste fritidsboligene i dette området blir tilgjenge-
lige i sommerhalvåret, mellom mai og oktober. Akkurat nå 
ligger det ikke så mange prospekter ute, men venter man 
et par måneders tid kan man lett finne noe interessant, 
mener han. ngs@huseierne.no 

Den staselige stua er møblert med en sofa som fulgte huset, 
og et bord som er arvet. Bildene av kong Haakon og dronning 
Maud, samt den gamle grammafonplatespilleren er kjøpt på 
auksjon. I vinduet blomstrer dronning Ingrid villig.
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Riktige maskiner selges bare av eksperter

VIKING iMow MI 632 (P)

- VIKING´s egenproduserte robotklipper endelig i salg! 

   Selges hos Felleskjøpet, Stihl-Butikken og Hagia

www.stihl.no

Et merke i STIHL gruppen.



Derfor spriker 
hyttereglene

VEGGLI 2014: Store deler av året kan hyttene knapt skimtes på grunn av store snømenger. Likevel har Rollag kommune 
detaljerte regler for blant annet parabolantenner og utendørs beslysning. Foto: Tor Richardsen / NTB Scanpix.

Byggereglene som gjelder i én kommune trenger ikke være like i nabokommunen. 
Enkelte kommuner ønsker å regulere hvor mye taket ditt skråner, en annen 

hvor parabolantennen skal plasseres. Hvorfor må det være slik?

TeksT: Dag Erik kongsliE

„
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Å bygge sin egen hytte er en drøm for mange. Men 
prosessen kan bli lang og det er ikke slik at alle 
drømmer kan oppfylles. Der én kommune kanskje 
tillater kjeller kan det være en annen kommune som 
ikke tillater at synlig grunnmur kan være høyere enn 
0,75 meter. Det utarbeides hvert år mellom 2 000 og 
3 000 nye reguleringsplaner i Norge. Da er det viktig 
å holde tungen rett i munn når du skal kjøpe tomt 
og bygge. 
 – Vi ser at det er et stort behov for kommunal 
egenkontroll i forhold til reguleringsplaner. 
Det kan være værforhold eller andre lo-
kale forhold som gjør at en byggeform 
som passer i en kommune, ikke passer i 
en annen. Dette er en viktig lokalpoli-
tisk selvråderett som vi synes fungerer 
meget godt, sier forskningsleder Cecilie 
Flyen Øyen ved Sintef Byggforsk.
 Fra regjeringshold er det varslet at det 
ikke kommer til å bli mindre selvstyre 
den nærmeste tiden.
 – Regjeringen har et 
klart mål om å styrke 
det lokale selvstyret. 
Veldig ofte melder lo-
kalpolitikere til oss at 
de blir overprøvd av 
for eksempel Fylkes-
mannen i saker som 

ikke handler om lovlighetkontroll, men om kommu-
nenes skjønnsutøvelse, sier Kommunal- og moderni-
seringsminister Jan Tore Sanner (H).
 Dermed sier Sanner at brede politiske vedtak lo-
kalt skal få større betydning. 
 – Innsigelser skal bare fremmes når det er helt 
nødvendig, skrev Sanner til kommunene.

Gavepakke til hyttebyggere?
Ordører John Paulsby (V) i Tydal kommune i Sør-

Trøndelag sier at muligheten for lokalt selvstyre 
og detaljstyring er viktig. Det sikrer at de som 

kjenner kommunen best kan ta avgjørelser 
som man mener er best for lokalmiljøet.
 – Jo mer sentralisert beslutningsta-
kerne sitter, jo mindre blir muligheten for 
å se lokale forskjeller. Dette mener jeg er 
ekstremt viktig, for eksempel når det kom-

mer til hyttebygging, sier ordføreren.
 Til tross for at Tydal kommune kan skilte 

med temmelig detaljerte krav til hvordan 
en hytte skal se ut, er det slik at 

kommunen også ønsker å komme 
de som ønsker å bygge hytte i 
kommunen i møte.
 – Vi ønsker hyttefolket vel-
kommen. Derfor ønsker vi også å 
være fleksible i løsninger. Det er 
ikke ønskelig med alle slags krea-

SELVSTYRE: Kommunalminister Jan Tore Sanner 
ønsker å gi kommunene stor selvråderett. 

Foto: Torbjørn Tandberg, KMD.

www.nexans.no/varme

Ta kontakt med din lokale 
elektroinstallatør for mer informasjon!

Lavtbyggende løsninger

Behagelig med varmekabler

MILLIMAT® - varmekabelmatte 
bygger kun 4,5 mm. 

Kan legges i alle typer gulv, enten 
dekket med avrettingsmasse eller 
rett i fliselim. Matten kan legges både 
på brennbart og på støpt 
gulv.

MILLICABLE/MILLICLICKTM - 
aluminiumsbelagt trinnlydsplate 
og varmekabel som totalt 
bygger kun 8 mm.

Her er det ikke behov for støping. 
En ideell løsning for parkett og 
laminatgulv, for bruk i både nybygg 
og rehabiliteringsprosjekter.
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tive hyttebygninger,  det tror jeg alle forstår. 
Derfor har vi et regelsett vi ønsker å følge, 
men vi vil også være forståelsesfulle i forhold 
til særskilte ønsker og dispensasjoner, sier 
Paulsby.
 I en undersøkelse utført av Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) på oppdrag fra 
Miljøverndepartementet har man foretatt en 
oppsummering og vurdering av ulike miljø- 
og samfunnsmessige aspekter ved hyttebyg-
ging i Norge. Der konkluderes det med at 
«dagens utforming og plassering av hytter har 
skapt konflikter og debatt i forhold til bygge-
skikk og stedstilpasning. Gjennom plan- og 
bygningsloven kan kommunene stille detal-
jerte krav til utforming og plassering, og dette 
gjøres også i stor grad. Likevel bygges det på 
måter som mange oppfatter som provoseren-
de.» 
 Ifølge instituttet er årsakene flere. For ek-
sempel tyder mye på at det er manglende el-
ler dårlige retningslinjer og bruk av dispensa-
sjoner, for å “tekkes” viktige og ressurssterke 
utbyggere. Byggeskikk og stedstilpasning må 
imidlertid være et lokalt ansvar som kommu-
nen selv styrer.

Artige detaljer
“Det skal benyttes torv på tak. Farge på byg-

Disse reglene kan du møte på når du bygger hytte:

• “Bebyggelsen skal være mest mulig i samsvar med naturpreget i området 
med en enkel og god utforming, material og fargevirkning”. Tydal kommune

• “Gjerder kan tillates oppført når særlige forhold tilsier det.” Tydal kommune

• “Det tillates kun lave flaggstenger for vimpler. Skal disse males, bør 
det være i samme farge som hytta.» Tydal kommune

• “Det skal være stengsel eller hindring mot at sau og andre beitedyr kan 
sette seg fast under bygninger”. Rollag kommune

• “Parabolantenne monteres på vegg og må ha samme farge som veg-
gen.” Rollag kommune

• “Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten.” Rollag kommune

• “Bebyggelsen skal ha materialbruk og naturfarger som ikke reflekterer 
lys.” Molde kommune

• “Vindusarealets dagslysflate skal ikke overstige 3 prosent av hovedpla-
net sitt bruksareal (BRA).” Molde kommune

* “Det tillates utvendig boblebad / badestamp på enhetene, forutsatt 
at denne kan plasseres skjermet mot innsyn fra naboeiendommene.” 
Larvik kommune

* “Det skal avsettes plass for parkering av 2 biler på hver hyttetomt. 
Plassen tillates ikke asfaltert eller hellelagt.” Larvik kommune

 Vi i Byggforvaltning har gjennom en  
årrekke bistått våre kunder med  
eiendomsforvaltning og regnskapsførsel.

- La oss gjøre hverdagen enklere for deg!

Trenger du ny forretnings- /regnskapsfører?

Vi bistår Boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og næringseiendommer
med Eiendomsforvaltning / forretningsførsel • Regnskapsførsel og Rådgiving.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!  Telefon 22 13 52 20. Mail firmapost@byggforvaltning.no
For mer informasjon: www.byggforvaltning.no

Ann hus og bolig.indd   1 17.03.14   13:12
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ninger skal være mørke eller i tjæ-
rebrune nyanser og skal framgå av 
byggesøknad. Hvite og lyse farger 
vil ikke bli godkjent”. Dette kan 
man lese om reguleringsplanen 
for et hyttefelt i Rollag kommune i 
Buskerud. I mange reguleringspla-
ner kan man finne svært så mor-
somme eksempler på detaljstyring. 
I Tydal kommune er det viktig at 
“tak fortrinnsvis skal utføres som 
saltak, med takvinkel mellom 
22 og 30 grader, tilpasset husets 
form”.  I tillegg heter det at “høy-
den på grunnmuren skal holdes så 
lav som mulig, slik at uheldig sil-
huett unngås”.
 – Hva er uheldig silhuett?
 – Ja, det er vanskelig å gi et godt svar på det akkurat her og 
nå, men det som er ment er at man ikke ønsker å stenge for an-
dres utsikt og at hytta ikke skal ruve i terrenget. Dette punktet 
er også litt generelt beskrevet ettersom det skal være mulig å få 
dispensasjon dersom man har god dokumentasjon på at noe 
annet er en bra og tilfredsstillende løsning, sier ordfører John 
Paulsby.
 Paulsby mener allikevel at det er en myte at kommunene 
er strenge. Han mener ofte at Fylkesmannenen kan være vel så 
streng som de lokale beslutningstakerne, som gjerne ønsker å 
være imøtekommende og rundhåndede.
 – Vi føler at beslutninger blir mye smidigere behandlet om 
kommunene selv får bestemme det meste. Jeg kan selv se at det 
er gitt dispensasjoner når jeg ferdes i kommunen. Det bør ikke 
være noe i veien for dette så lenge det ikke er til sjenanse for 
naturen eller for naboer, sier han. dek@huseierne.no

STRENGT: I Tydal ønsker kommunen at bebyggelsen skal gå 
mest mulig i ett med terrenget. Derfor har de strenge regler 
som blant annet sier at “uheldig silhuett skal unngås”. 
Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix.

LOKALKUNNSKAP: Ordfører 
John Paulsby (V) i Tydal 
mener at lokalpolikere selv 
vet hva som er best i sin 
kommune. Foto: Andreas 
Reitan.

Sparedusj?
Det er mange måter å spare strøm på. Og noen er  
mer behagelige enn andre. Nye Titanium Pro 250 L 
har 30 % større varmtvannskapasitet og bruker  
25 % mindre strøm, sammenliknet med din gamle  
bereder*. Bytt nå – så kan du dusje alene med  
verdens beste samvittighet.

NYHET!
Titanium Pro 250 L

250-liters bereder
tilpasset 4–5 personer 

Be om introduksjons- 
pris hos din  
rørlegger

Høiax har levert norsk- 
produserte varmtvanns- 
beredere siden 1927.  
Selges kun gjennom  
autoriserte rørleggere.  
12 års garanti på trykktanken.
www.hoiax.no

 *
 S

am
m

en
lik

ne
t 

m
ed

 e
n 

st
an

da
rd

 2
00

 li
te

rs
 v

ar
m

tv
an

ns
be

re
de

r 
fr

a 
fø

r 
19

94
  

   
TE

LL
 R

ek
la

m
eb

yr
å 

 F
ot

o:
 F

M
V

98 hus&bolig 2-2014

feriebolig



Derfor er det viktig at vi sammen gjør en innsats 
for å holde nærmiljøet vårt fri for forsøpling.

Snart går årets ruskenaksjoner av stabelen 
og du kan være med på å gjøre en forskjell.

Les mer på www.rusken.no

Rent nærmiljø
skaper  trivsel
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ZANDA – 500 000 nordmenn kan 
ikke ta feil!
Ønsker du en stabil takstein som gir deg et holdbart og vakkert tak? 
Zanda er Norges sterkeste takstein og beskytter �ere enn 500 000 norske 
husstander. Den kommer i �ere utførelser med ulike egenskaper. Finn din 
favoritt på monier.no 

Enkleste veien til et nytt tak 
Vi har alt du behøver for et komplett og sikkert tak. Våre produkter 
gjennomgår tø�e klimatester som gjør at vi kan garantere at de holder. 
På monier.no hjelper vi deg å komme i kontakt med en av våre anbefalte 
takleggere. Enkelt, ikke sant?

Zanda betongtakstein gir  
deg et sterkt og vakkert tak.

monier.no

*30 års garanti på frostbestandighet, styrke og tetthet i h.h.t. NS-EN 490-491

ZANDA_NO_185x260 HusogBolig.indd   1 05.03.2014   10:28:11
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Småbarnsforeldre setter på støvsuge-
ren, triller vognen rundt i stua, bæ-
rer og bysser, synger og ber – alt for 
å få minstemann til å sove. Med en 
hengeseng kan kanskje leggingen gå 
litt lettere. Barnesengen Flexi Crib er 
en seng som henges i taket og som 
dermed vugger lett. Plassbesparende 
og våkenatt-besparende, om vi skal 
tro reklamen. www.flexicrib.com 

Gult er kult
Påsken står for døren. 
Kanskje det er på tide å 
bytte ut noen av påske-
kyllingene? Påfugler er 
jo litt fjongere, i hvert 
fall om du spør Ari Behn. 
Hennes&Mauritz har gjort 
som ham og latt seg 
inspirere av den fargerike 
fuglen. Her pryder den en 
av kjedens nye påske-
duker. www.hm.com 

Hengeseng mot 
lakenskrekk

Stadig mer avansert vitenskap ligger bak 
design av vinglass, der det tilbakevennende 

spørsmålet er: Hvilken form får best frem 
smaken? Nå har glassprodusenten Riedel over-

ført spørsmålet til verdens mest kjente brus. 
Riedels nye serie colaglass skal visstnok yte 

den brune sukkervæsken størst mulig rett-
ferdighet ikke bare smaksmessig, men også 

boble- og brusmessig. Vi gleder oss til avisene 
kaster seg på bølgen og innfører cola-spalter 
med anmeldelser og omtaler. www.riedel.com 

For colaholikere

Nye bobler
Finn Schjøll har hatt stor suk-
sess med sine blomstervaser i 
serien Boble. Nå kommer boblene 
hans også i metall-variasjoner; 
håndmalt i både heldekkende og 
gjennomskinnelig gull, sølv og 
kobber. Den kjente blomsterdeko-
ratøren skal ha vært inspirert av 
vanndråpene som ligger i maria-
kåpens blader etter regnvær da 
han designet vasene, som blant 
annet er yndede bryllupsgaver. 
www.magnor.no 

Gull og grønne plener
«For glamorøse personer med møkk un-
der neglene» - slik markedsfører svenske 
Gardenglory sine hageslanger. At det er 
husets frue de frir til med hageslanger i 
gull, rosa og lekkert sort er det liten tvil 
om. Men så skulle det jo bare mangle 
at ikke hageslangen og neglelakken 
matcher, da. www.gardenglory.se 

Kjøp det du ikke har bruk for, og snart 
vil du måtte selge det du trenger.

Benjamin Franklin
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Tilbered knasende sprø pizzaer og perfekte 
brød på få minutter. Kanskje er ikke opp-

skriften på brød og pizza lik hos alle, men 
Morsø Forno er en førsteklasses utepeis, 

ovn og grill, som er produsert i solid emal-
jert støpejern. Komplettér gjerne med en 
rekke tilbehør. Med en bredde på hele 70 

cm sørger den stilige ovnen for både varme 
og glede til alle som sitter på terrassen. 

Pris fra 9 995. www.varmefag.no.

Strekker 
grenser

De nye hekksaksmodellene 536LiHD60X og 536LiHD70X 
er utviklet for å fylle krav og behov stilt oss av fagfolk som 
entreprenører og gartnere, sier Husquarna. Med denne lan-

seringen fortsetter de ifølge seg selv å strekke grenser for hva 
som kan forventes av profesjonelt batteridrevet utendørsutstyr. 

Dette er i hvert fall hekksaksen som gjør grensen til naboen 
litt lavere. Pris fra 6 990 kroner. www.husquarna.no

“Alt i ett”- peis

Fokusér på matlagingen – ikke på alt 
rundt! Hob2Hood er en automatisk 
styring av ventilatoren på kjøkkenet. 
Velg automatisk kontroll når du ønsker 
å fokusere 100 prosent på det som 
foregår på koketoppen. Dette er det 
perfekte hjelpemiddel for alle som lar 
seg stresse av å velge fart på viften 
fremfor å koke maten. Pris fra 9 000 
kroner. www.electrolux.no 

Den snakkende 
ventilator 

Smartbox
Den nye oppbevaringsboksen Smart-
Store Dry fra Orthex holder seg så tett 

at du kan spyle den med hage-
slange uten at det blir fuktig 
på innsiden. Boksen sørger for 
praktisk og sikker lagring, siden 
den er godkjent for oppbevaring 
av mat. Er du lysten på en boks 
skal du være klar over at den 
leveres med ti års garanti, men 
dog ikke på maten du kanskje 
vil  oppbevare i den. Pris fra 99 
kroner. www.Orthexgroup.com 

Superslange
Power Grip er navnet på Gardenas nye 
teknikk, som gjør at koblingen til ha-
geslangen sitter ordentlig fast. De nye 
slangene er fleksible og enkle i bruk, 
uten knuter og vridninger. Koblinger 
som glipper fra slangen og vann som 
ukontrollert spruter omkring, hører 
visstnok fortiden til ifølge produsentet 
selv. Takket være Gardenas nye profil 
Power Grip, dannes et optimalt feste 
mellom slanger og originale Gardena 
systemdeler. Priser fra 269 kroner. 
www.gardena.no

– Og når det gjelder den andre, som roper ut om diktatur, så 
tenker jeg at det er bedre å være diktator enn å være homofil.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko
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Montér Minde - Florvaag Bruk
Montér Askøy - Florvaag Bruk
Montér Stord
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Odda
Montér Knarvik

Montér Stormarked Sørlandsparken
Montér Søgne
Montér Vennesla
Montér Haugesund
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Karmøy

Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Suldal
Montér Stavanger
Montér Stormarked Forus

Montér Kvinesdal
Montér Mandal
Montér Lindesnes
Montér Farsund 
Montér Vanse
Montér Lyngdal
Montér Vågsbygd

Montér Hovden 
Montér Lillesand 
Montér Fevik Blom-Bakke
Montér Grimstad
Montér Tvedestrand
Montér Risør
Montér Flekkefjord

MEDLEMS-
TILBUD

KUN FOR MEDLEMMER AV 

HUSEIERNES LANDSFORBUND

YTTERDØRER 
FRA GILJE
Bestillingsvarer.

BESTILLINGS-
VINDUER OG 

BALKONGDØRER 
FRA GILJE

Kampanjeperiode 1. april – 30. juni 2014

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

÷25% 

÷45% 

KUN

 2290,-

  
PARKETT 
EIK 4-STAV
Flott eikeparkett til en 
god pris, 5. generasjons 
endelås, lett å legge.
13x209x2200 mm

  
OPTIFORM 
TØRRBETONG 
B20 25 KG H  

Pr. m2

179,-

KUN

299,-

LADY 
WONDERWALL
3 ltr. En vakker 
silkematt maling 
med helt unike 
robuste egenskaper. 
Tåler mer og holder 
seg vakker lenge. 
Ekstremt slitesterk 
og flekkavissende.YTTERDØR TREND, 

HVIT M/GLASS, 
HVITMALT KARM

KUN 

3490,-

KUNKUN

Medlemskort MÅ 

vises ved betaling. 

Kun kontant.

HØYTRYKKS VASKER 
E 130.2-9 PAD X-TRA
Nilfisk-Alto 130 bar høytrykksvasker, 
450-500 ltr, 9 m slange på trommel. 
Tilbehør inkl. i prisen: terrassevasker, 
kloakk/rørrenser og autobørste.

59,-
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Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. Frakt kommer i tillegg. Kampanjen gjelder til og 
med 30.4.2014. Besøk vår nettbutikk på www.hlbutikken.no 

Kundeservice: 95 48 13 81

HLBUTIKKEN.NO

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

www.hlbutikken.no

NYHET! Et lite drikkevannsfilter med 
utmerkede renseegenskaper, utviklet for å gi 
drikkevann fra  vannkilder med dårlig kvalitet.
Eco Easy har et meget effektivt 
keramikkmembranfilter, som fjerner bakterier 
og parasitter, samt vond lukt, dårlig smak og 
sjenerende farge.

Med Phillips wireless home 
monitor kan du enkelt holde 
øye med huset mens du er 
borte. Kameraet er lett å
installere og lar deg overvåke 
huset ditt fra en smarttelefon, 
pc eller tablet. Hvis kameraet 
registrerer en lyd eller  
bevegelse, vil du bli  varslet 
med en varselmelding. 

Baby monitor Standard

Art: HLBB120E

Art: HLBM120B

Art: HLBM100E

Art: 1025 Art: HLB163291

Art: HLBECOP

Art: HLBGP601090

HL Pris
Kr:

679,-

HL Pris
Kr:

890,-

HL Pris
Kr:

3899,-

Pris fra
Kr:

980,-

HD
720p

En fuglekasse i solid hardwood.
Fuglekassen har ett innebygd
kamera som kan kobles til pc 
(med tv kort /tuner) eller direkte
i din tv

En komfyrvakt øker tryggheten, enten det er i 
utleiehybelen, hjemme hos dine aldrende foreldre 
eller på ditt eget kjøkken som barna bruker når de 
kommer tidlig hjem fra skolen.

System 1 optiske røykvarslere er den vanligste
typen røykvarslere og de er raske til å varsle
ulmebranner med mye røyk.  Bruksområde: Hus,
fritidsbolig, leilighet, campingvogn og kontorer.

Overvåkningskamera
 - kobles til telefon, tablet eller pc

Fuglekasse med kamera Trådløs komfyrvakt

Optisk trådløs røykvarsler (2 pk)

Alltid rent drikkevann

HL Pris 
Kr:

1490,-
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medlemsnytt
Som medlem i Huseiernes Landsforbund har du en 
rekke fordeler og rabatter hos forhandlere av alt 
fra markiser til radonmålinger. En oversikt over alle 
medlemsfordelene finner du som vanlig bakerst i 
bladet. Det er imidlertid verdt å merke seg en god 
nyhet blant de mange fordelene, nemlig at Husei-
erne nå også kan tilby rabatter hos Glassfagkjeden. 
 Glassfagkjeden er Norges største glassmester-
kjede, med over hundre ansatte over store deler av 
landet. En døgnåpen vakttelefon gjør at dyktige 
fagfolk kan være på pletten raskt dersom uhellet er 
ute. Glassfagkjeden har en dekning på 97 prosent i 
Norge.
 Glassfagkjeden forhandler det kjente Pilking-
ton-glasset. Pilkington er i dag en av verdens 
største produsenter av glass til bygg- og bilindu-
strien. Merkenavnet stammer fra engelskmannen 
Sir Alistair Pilkington, som utviklet det første flate 
glasset for massemarkedet. I dag er produsenten 
ledende på blant annet selvrensende glass. 
 Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du 
20 prosent rabatt på alt av glass og speil, samt 
gratis befaring (ved større avstander tilkommer 
normale transportkostnader.) På glassmesterarbei-
der får du 10 prosent rabatt. Se www.huseierne.no/
medlemsfordeler for mer informasjon. 
raa@huseierne.no

Ny medlemsfordel: 

Glassfagkjeden

Hus & Boligs kjære annonseselger 
gjennom ca. 30 år, Unni Tomter 
Johansen, har gått bort i en alder av 
73 år. 
 Unni kunne ha gått av med pen-
sjon for flere år siden, men Hus & 
Bolig ville hun ikke slippe tak i. – Jeg 
vil gjerne holde på til jeg blir 80, sa 
hun for kort tid siden. – Jeg må jo 
ha noe å gjøre! Helt til hun måtte gi 
tapt for kreftsykdommen stod hun på. 
 Lesere på jakt etter en snekker 
eller maler ringte Unni. Telefonnum-
meret hennes stod jo oppført i bladet. 
Og hun hjalp dem gjerne. Hun hadde 
et tett og nært forhold til annonsør-
ene, alle håndverkerne som hadde 

rubrikkannonser under 
“Fagfolk til tjeneste” 
eller “Løp og kjøp”, 
alle HLs samarbeids-
advokater og mange 
av takstmennene. Hun 
visste hvem hun kunne 
anbefale. 
 Unni var stolt av å 
jobbe for Hus & Bolig, 
og hun lest med iver alt 
vi skrev. Mange ganger 
tipset hun oss om interessante saker. 
Hun var blant annet svært opptatt av 
kulturvern, og ville gjerne at vi skulle 
skrive om gamle hus. Men hun var 
også opptatt av solid og godt hånd-

verk, både innvendig og 
utvendig. Selv bodde 
hun i et stort ærverdig 
hus i Drøbak, og utenfor 
hadde hun en liten, men 
særdeles vakker rose-
hage. 
 Vi er stolte over at 
Unni jobbet for oss, og 
at vi lærte å kjenne hen-
ne. Vi takker for årene 
sammen og innsatsen 

hun gjorde for Huseiernes Landsfor-
bund. Vi vil huske de gode stundene, 
og lyser fred over Unnis minne. 

Nina Granlund Sæther, redaktør 

NYTT SAMARBEID: Kent Beresford, som er avdelingsleder for Pilkington i 
Oslo og leder av Glassfagkjeden, ser frem til samarbeidet med Huseiernes 
Landsforbund og Peter Batta. Foto: Nina Granlund Sæther.

Unni Tomter Johansen til minne
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Vant hjemmekinoanlegg 
Tretten år gamle Kevin Jordan var den heldige vinneren av «Hjem, kjære 
hjem»-konkurransen i 2013 og ble den fornøyde eier av et hjemmekinoanlegg 
fra Bose samt varer og tjenester til huset til en verdi av nesten 100 000 kroner. 
Det var på Gjør din bolig bedre-messen i Bergen i oktober i fjor at den unge 
gutten leverte inn vinnerkupongen, der han svarte riktig på sju 
spørsmål om Husiernes Landsforbunds medlemsfordeler. 
 Huseiernes Landsforbund har også i år en flott stand på 
Gjør din bolig bedre-messen som reiser rundt om i hele landet. 
Og i år er det en ny sjanse til å vinne varer og tjenester til en 
verdi av til sammen 150 000 kroner. TV og hjemmekinoanlegg 
fra Bose er inkludert. For øvrig kan den heldige vinner velge 
om han eller hun vil ta ut restbeløpet hos NorgesEnergi, Varme 
& Bad, If, Verisure eller Kjells Markiser. Eller om pengene skal 
brukes hos flere av disse. 
 Det er derfor ingen grunn til ikke å ta seg en tur på Gjør din 
bolig bedre-messen når den kommer til ditt område. Besøk Hus-
eiernes Landsforbunds stand, fyll ut konkurransekupongen og bli 
med i konkurransen, som varer i hele 2014. Vinneren trekkes når 
alle årets messer er over, og annonseres i Hus & Bolig i 2015.

STØYPROBLEM ?

www.romisolering.no

Vi tilbyr en rekke spesialprodukter som har 
egenskaper til sterk reduksjon av plager fra støy.
Du kan støyisolere mot støy fra naboer, som prat, 
musikk, trinnstøy, maskinstøy, og trafikkstøy.  
Bygg musikkrom/hjemmekino og støyisoler.
Spesielle takplater mot gjenklang i barnehager, 
skoler, møterom, arbeidsrom for flere. 
Støy og vibrasjoner i maskinhaller, båter.
Innkledning av maskiner og motorer.

BOLIG_Layout 1  15.03.14  13:16  Side 1

Spar tusenlapper med våre 
”gjør det selv” produkter 
mot alle typer skadedyr.

Tlf. 22 25 32 00     www.gardex.no

Bruk Ultralyd mot: Mus, rotter, 
katter, rådyr, jordrotter og 
flaggermus.

Bruk spray og røyk mot: 
Maur, kakerlakker, sølvkre, 
møll, fluer, skrukketroll, 
mel- og borebiller med flere.Vi har eget veggedyr konsept.
150.000 fornøyde kunder 
siden 1993. Tlf 22 66 04 00

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

EFFEKTIV 
RENGJØRING

– ekstra kraftig rengjøring  
av hender, verktøy  

og glatte flater

WIPES HD

90_x_60_101_WipesHD_2012.indd   1 20.12.2012   15:31:49
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Tør du bygge uten kunnskap?

www.sintefbok.no  |  salg.byggforsk@sintef.no  |  Tlf. 40 00 38 38
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Lag rom i kjelleren
Fuktsikre løsninger og 

andre gode råd 
Pris kr 349,-

Lag rom på loftet
Øk bruksmulighetene og 
salgs verdien av boligen 

din. Pris kr 349,-

Ekstra bolig i huset
Lage ny utleiedel – 

opp gradere utleiedel 
Pris kr 349,-

Miljøvennlig oppussing
Produkter, metoder, 

hensyn.
 Pris kr 349,-

Etterisolering
Energisparende tiltak 

i småhus. 
Pris kr 349,-

Lag hageanlegg
Fra støttemurer til trapper  

og belegningsstein. 
Pris kr 349,-

Boligkjøperboka
Undersøk boligen  

før du kjøper. 
Pris kr 349,-

Bedre inneklima i boligen
Hvordan få et sunnere hjem 

Pris kr 349,-

Alt om flislegging
Materialer, konstruksjoner, 

planlegging og utførelse
Pris kr 498,-

SINTEF Byggforsk

Trygg bolig
Hvordan sikre hus og hytte 

Pris kr 249,-

På visning
En visningsguide fra 

SINTEF Byggforsk
Pris kr 99,-

Trehus
Pris kr 790,-

Securitas Direct 
er blitt Verisure

medlemsnytt

HUSK GENERALFORSAMLING I HL OSLO 
OG AKERSHUS (HLOA) 29. APRIL 2014

Årets generalforsamling i Huseiernes Landsforbund,   
Oslo og Akershus (HLOA), tirsdag den 29. april kl.18.00.
Dagsorden i følge vedtektene.

Du kan bestille alle dokumenter til generalforsamlingen fra 
15. april ved henvendelse til administrasjonen: 
post@huseierne.no eller tlf: 22 47 75 00.

Velkommen!                               Jens Petter Bull, styreleder

Radon trakk fullt hus
Det gikk over alle forventninger da distriktsleder Ole Øyvind Moen 
i Østfold Sør inviterte medlemmer i distriktet til radonforedrag i 
slutten av februar i år. Stor pågang førte til at antallet plasser på 
forhånd måtte økes fra 60 til 120, men det var langt ifra nok; over 
160 personer møtte opp for å lære om radon og få råd om hvordan 
radonforekomsten i boligen kan reduseres. 
 – Utrolig morsomt, og en kjempeinteressert forsamling som sugde 
informasjonen inn, kommenterer distriktsleder Ole Øyvind Moen. 

Har du benyttet deg av Huseiernes gode medlemstilbud på 
boligalarm? Da har du kanskje lagt merke til at Securitas 
Direct har byttet navn til Verisure. For deg som er eksis-
terende kunde betyr det at kundebehandlerne nå svarer 
deg med «Verisure» på telefonen når du ringer, samt at 
serviceteknikerne er kledt i nye, blå klær, og har det nye 
navnet og logen på bilene. Det meste er imidlertid som 
før: Du trenger ikke å endre eller oppgradere alarmutstyret 
i boligen, og dersom du har avtalegiro eller e-faktura går 
fortsatt pengene inn til riktig konto. Alarmklistremerkene 
på vinduene og dørene beholder du foreløpig, men disse 
byttes etter hvert ut når du får ser-
viceteknikere på besøk for service 
eller vedlikehold av alarmen. 
 – Verisure er et ordspill på «sik-
ker verifisering», ikke på «veldig 
sikker», slik mange tolker det, 
opplyser administrerende direktør 
Tore Staveland. Spørsmål kan rettes 
til Verisure på telefon 06010. 

Bestill på 06010 eller les mer på verisure.no/huseierne

Slå på lyset 
i kinosalen 
Nå kan du skru lampene hjemme av og på, uansett hvor du er. Verisure er 
mer enn en vanlig boligalarm. Med Verisure App kan du overvåke og fjernstyre 
hjemmet med smarttelefonen. Skru alarmen av eller på, styr belysning og andre 
elektriske apparater, bli varslet når barna kommer hjem fra skolen og les av 
temperaturen. Velkommen til det tilkoblede, smarte hjemmet!

Bestiller du installasjon av vår alarmpakke Verisure Home, til 1290,-, får du som 
medlem av Huseiernes Landsforbund en SmartPlug til en verdi av 490,- med på 
kjøpet og -20,- i rabatt på månedsabonnement (normal pris 379,-/mnd)*.

* Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement.
   Tilbudet har noen geografiske begrensninger, og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Medlemstilbud!

SmartPlug  
på kjøpet
(Verdi 490,-)
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HL-butikken
Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til høyre, skriv navn og adresse på slippen 
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,-

Ung på boligmarkedet 59,- 99,-

En suksesshistorie - Huseiernes 75,- 125,-
Landsforbund 1989-2014

Samboerkontrakt 49,- 75,-

NY

NY

NY

NY

h&b-2-2014-HL-BUTIKKEN_HL-BUTIKKEN  3/21/14  10:59 AM  Page 2

medlemsnytt

Hva er dine viktigste oppgaver som distriktsleder i HL?
– Det viktigste er å fungere som et bindeledd mellom HL 
sentralt og ut i mitt distrikt. Samtidig er det min oppgave å 
markedsføre HL på best mulig måte og synliggjøre organisa-
sjonen. Jeg er også den personen som hjelper medlemmene 
videre med de sakene de trenger hjelp til via mitt nettverk av 
samarbeidspartnere.

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg er utdannet jurist og har jobbet innenfor dette i flere år, i 
blant annet statlige virksomheter og innen bank. Jeg har også 
jobbet med eiendomsmegling og drevet praksis som advokat.

 Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med?
– Mitt distrikt teller 44 kommuner og jeg har et tett nettverk 
med samarbeidspartnere som hjelper medlemmene rundt i 
hele disktriktet. Da hjelper vi for eksempel til med husleie-
tvister, reklamasjon på boligkjøp, nabotvister, skatte- og av-
giftsspørsmål og teknisk bistand. Jeg prøver også å gjennom-
føre to til fire kurs i året som tar for seg forskjellige temaer. 
Gjerne knyttet opp i mot “Farer og feller”.

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et medlem nylig fikk 
hjelp av deg?
– Nylig ga jeg råd i en sak om reklamasjon på bolikjøp og 
om hvordan man skal gå frem i en sånn sak. Jeg hjalp også et 
medlem med rådgivning i hvordan man kan inndrive husleie 
som ikke er blitt betalt. 

Hva er din viktigste lokale kampsak?
– Her lokalt er jeg også opptatt av de store spørsmålene: Vi 
kjemper mot innføring og forhøyning av eiendomsskatt og 
det gjør vi ved for eksempel å skrive innlegg i lokalaviser og 
bidra med god argumentasjon.

Hvordan kan folk i ditt distrikt kontakte deg?
– Meg får man tak i på mail på adressen nordland@husei-
erne.no eller man kan ringe på mitt telefonnummer som er 
928 062 84. Ønsker man et personlig møte kan man avtale 
dette gjennom en av disse kanalene.

Bli kjent med vår 
distriktsleder i Nordland

Navn: Arnstein Antonsen
Alder: 60
Bosted: Bodø
Har vært distriktsleder 
siden desember 2003.
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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 
6413 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
Postboks 281
7402 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor–trondelag@huseierne.no

NORD–TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Postboks 724 Moan 
7610 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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 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

GRAVEARBEID

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      

GLASSARBEID

GLASSMESTER
Besøk vår ”butikk” i butikken

i Brobekkveien 104b på Alnabru!
Salg av glass, speil, dusjløsninger, fester

og beslag m.m. Utstilling av vinduer, 
dører og rekkverk i glass/stål. 

Hyggelige priser til alle medlemmer! 

www.815glass.no

Ring 815 45277

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

fagfolk til tjeneste

 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

MILJØ- OG GJENVINNING

FASTPRIS PÅ CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

- ekstra rabatter for medlemmer!

 GJERDER OG GJERDEPORTER

Grorud Gjerde A/S
Peter Møllers vei 5 b, 0585 Oslo

Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

Grorud Gjerde A-S_Layout 1  6/11/12  11     
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fagfolk til tjeneste  ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ta kontakt med  Britt Fossum - 62 94 69 03 - bf@hsmedia.no

eller Kjetil Sagen - 62 94 10 36 - ks@hsmedia.no

 RØRLEGGERTJENESTER

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

SKORSTEINSARBEID

 SOPP OG SKADEDYR

Tlf. 46 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

 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       VANNTETTING AV GRUNNMUR

Bruk oss eller utfør prosessen selv! 10% rabatt til medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund. Husk rabattkoden hob når du handler i vår nettbutikk.   

Kontakt oss på www.vanntetting.no eller ring 40 06 80 28.

TANKRENS

Husk å melde 
adresseforandring til 
post@huseierne.no
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EN GOD 
INVESTERING

For deg som bor i et hus fra 60, 70 eller 80-tallet 
er noe av det mest lønnsomme du kan gjøre å 

etterisolere loftet. Etterisolerer du med 
20 cm GLAVA®,  får du igjen

investeringen etter 3 år.

KLIMA

BYGGESKIKK

LOKAL EKSPERTISE

KRAV / FORSKRIFTER

LOGISTIKK

Ekspert på norske forhold siden 1935
GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/
himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er 
utviklet og testet for norske forhold, norsk bygge-
skikk og norske forskrifter. Vi har kompetansen og 
logistikken som gjør oss til Norges ledende total-
leverandør i vår bransje. 

glava.no

LAST NED
GLAVA® APPEN 

Se hvor mye du kan spare 
på etterisolering av 

loftet ditt.

Tilgjengelig for iPhone
og Android. 

hus_bolig_185x260.indd   1 12.03.14   14:30



113hus&bolig 2-2014 113hus&bolig 4-2012 •

kryssord
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Hus og Bolig 2-2014
deadline 01.03.14

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: 
Hundre meter tujahekk står ikke
på ønskelisten til Christina
Vukicevic.

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

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

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

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

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

2-
20

14

Svaret på oppgaven i nr. 2 må vi ha senest 1. juni 2014. Vi trekker 
tre heldige vinnere som får hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på oppgaven 
i Hus & Bolig nr. 2 
blir publisert i nr. 4.

Send gjerne løsningen 
på epost til 
kryssord@huseierne.no

Skriv Kryssord nr. 2 
i emnefeltet.
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Gå inn på huseierne.no

Flotte 
vervepremier!

Medlemsfordeler
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 forsikringene dine
Som medlem får du:
• Super 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. 

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem 
i Huseiernes Landsforbund 1 stk. Smart Plug (verdi kr. 490,-) og  kr. 20,- 
i rabatt på månedsabonnementet. Alarmen er tilkoblet Verisure døgnet 
rundt, slik at du alltid kan føle deg trygg.

For mer informasjon og bestilling, se huseierne.no eller ring Verisure 
på tlf. 06010. Tilbudet gjelder nyinstallasjon og forutsetter tegning av 
månedsabonnement.

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.

Du får 15 % rabatt på varmepumper fra Bosch levert gjennom 
rørleggerkjeden Varme & Bad. Gå inn på vb.no eller ring 51 95 11 00.

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

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 2,35 ø/kWh 
Det er gratis og enkelt å bytte til NorgesEnergi! 
Bestill på huseierne.no, eller ring 810 33 700. 

Norges største og eneste landsdekkende glassmesterkjede.
Våre dyktige fagmenn hjelper deg med alt fra utskifting av vinduer, glass 
over kjøkkenbenk, elegante løsninger til baderom og stilfulle glass- 
rekkverk. Ring vår døgnåpne servicetelefon på  815 33 022, eller se 
glassfagkjeden.no for mer informasjon. Som HL-medlem får du:
•  20 % rabatt på alt av glass og speil
•  Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde 
     overstiger 15 km t/r, tilkommer normale transportkostnader).
•  10 % rabatt på ordinær timepris

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle 
medlemsfordelene. Oppgi medlemsnummer ved 

henvendelse til partnere.

Verv en venn
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Verv en venn

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlemsfordelene.  
Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

Spesialtilbud på telefoni til medlemmene
Med Ventelo kan du kan spare inntil 78% av medlemskontingenten bare ved 
å ha ett mobil abonnement hos Ventelo. Ventelos abonnement uten rabatt, er 
blant de med mest data og lavest pris i markedet i dag. Fri bruk til dine 
nærmeste gjennom Ventelo Familie, også for de minste abonnementene.
Se: huseierne.no/medlemsfordeler eller ring 03222 for mer info eller bestilling.

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 skade-
forsikringsselskap får kr 1500,- fratrukket ordinær egenandel ved skade.

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

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Gjelder i Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene
Se: huseierne.no/medlemsfordeler

Rabatt på radonmålinger
• 20% rabatt på sporfilm • 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 kontingenten 
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 containerleie
08899@ragnsells.no eller ragnsells.no

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 finner du på huseierne.no eller ring HLs sentralbord. 

Hus&Bolig-magasinet gratis
Som medlem får du tilsendt vårt egetmagasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

hlbutikken.no
Besøk vår nettbutikk, og se alle våre gode tilbud

Flere fordeler:

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. Se kjellsmarkiser.no.

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte 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 parafin og fyringsolje:
• 25 øre/liter som fratrekkes ved kjøpet. Ring 800 SHELL (800 74355).
Alle bonuser/rabatter er inkl.mva.

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

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 homenet.no.

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 autoriserte skadedyrbekjempere. 
Bolig- og Innemiljøsjekken utføres av våre kvalifiserte boliginspektører. 
For mer informasjon ring 815 48 250 eller gå inn på anticimex.no

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

Rabatt på vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. 
Polygon har landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.

Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og leie av utstyr  • 10 % på timepris
Kontakt oss på tlf. 22 28 31 10 eller firmapost@polygongroup.com

HLBUTIKKEN.NO

Tema Helse AS



Returadresse:
Huseiernes 
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