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10% rabatt på Super  
husforsikring bare fordi 

DU ER DEN DU ER
Siden du er medlem i HL får du nemlig 10 % rabatt på Super husforsikring  

fra If. Og det kan det være smart å benytte seg av. For de fleste av oss  
er huset den største investeringen vi gjør i løpet av livet. 

Med Super husforsikring får du de beste dekningene som finnes i markedet.  
Alle plutselige og uforutsette hendelser er dekket, og i tillegg hjelper vi deg å  
ta vare på huset ditt. Med Super husforsikring får du If Boligsjekk på kjøpet.

Vil du vite mer om Super husforsikring?
GÅ INN PÅ HUSEIERNE.NO, LES MER OG SE HVA FORSIKRINGEN VIL KOSTE DEG.
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Vi møter vår egen velferd i døra på en 
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Familien Mørland / Aadahl har flyttet fire ganger på fem år. 
Det har blitt dyrt. Foto: Thomas Haugersveen.

Den mystiske biedøden kloden 
over har vekket interessen for 
birøkt. Foto: Privat.

EDLE DRÅPER
1 600 flasker er det plass til i 
denne vinkjelleren i Fredrikstad. 
Innredningen er hjemmelaget. 
Foto: Nina Granlund Sæther
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Uenighet om hvem som 
skal betale for strømmen 
i borettslag og sameier 
kan fort skape trøbbel.
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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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I sommer kunne vi lese at NSBs eiendomsselskap, Rom 
Eiendom, hadde kjøpt skifer fra Kina til det nye taket på 
skysstasjonen i Oppdal. Og ifølge avisen “Opdalingen” 
hadde de også hengt et banner på bygget med teksten 
“Rom tar vare på kulturarven”. Det ble litt komisk, all 
den tid Oppdal er kjent som en av Norges største ski-
ferbygder. Gjennom århundrer har folk i fjellbygda sør 
i Trøndelag nyttigjort seg den lokale 
skiferen.
 Det var Olaf Skaslien som opp-
daget at man kunne risse og knekke 
oppdalsskifer som glass – og som 
med det la grunnlaget for skiferin-
dustrien i Oppdal. I 1915 ble han an-
satt som byggmester ved Dovreba-
nen, med ansvaret for all husbygging 
mellom Dombås og Støren. Skaslien 
mente noe av skiferen i Oppdal burde 
kunne utnyttes til bygningsmateriale. 
Men da måtte steinen kunne deles opp i mindre styk-
ker med jevne, rettvinklede kanter slik at den lettere 
kunne brukes til bygningsmateriale. Sammen med en 
av arbeidsformennene ved Dovrebanen prøvde han i 
1917 ut ulike metoder for å dele opp steinen.Og han 
fant løsningen: ”Så forsøkte vi på den måte, at vi med 
en skarp meisel hugg et spor etter delingslinjen, la ste-
nen med delingslinjen ned og enderne på underlag og 
slog rett over delingskanten med en hammer. Stenen 
delte sig efter linjen og med rettvinklede kanter, og 
problemet var løst.”
 Tonnevis av stein er blitt eksportert til store de-
ler av verden fra Oppdal. Fortsatt er skiferindustrien 
en viktig pilar i bygda. Det tunge, manuelle arbeidet 

som preget den tidligste fasen av skiferindustrien er 
erstattet av teknologiske løsninger som letter arbeids-
prosessen betraktelig. Kvaliteten på steinen er prima. 
Geologene garanterer en levetid på 120 år. 
 Det sies at den kinesiske skiferen knekker ved stor 
last. Mange er skeptiske til kvaliteten. Kanskje er det 
bare proteksjonisme som kommer til uttrykk. Rom Ei-

endom sier de valgte den steinen som 
var billigst. Pris er viktig, og vi har for-
ståelse for at kostnadene må holdes i 
sjakk. Men det er ikke til å komme fra 
at det er et dårlig miljøvalg å frakte 
skifer fra den andre siden av jordklo-
den for å kle et tak i Oppdal. Vi vet 
heller ikke hvilke krav som settes til 
helse, miljø og sikkerhet 7 000 kilo-
meter unna. 
 Dessverre er norsk 
natursteinsnæring 

en næring som sliter. Men vi har 
ikke råd til å kvitte oss med den 
kompetansen vi har opparbeidet 
gjennom de siste to hundreårene 
på dette området. Vi har for mye 
stein i Norge til det. Derfor er det 
svært synd at statlige og halvstat-
lige foretak bare ser på pris når de 
sammenligner tilbud.

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

Adresse: 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,- 

Medlem av Den Norske 
Fagpresses Forening
Utkommer med 6 nr. i 2014
ISSN 0333-3329

Opplag 1. halvår 2013: 224 388
Opplagskontrollert av 
Fagpressens mediekontroll

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

Redesign: Mediamania

Forsidefoto: 

Over bekken 
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en næring som 
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Thomas Haugersveen

  LEDER // NINA GRANLUND SÆTHER
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LØNNSOMT SKATTEFRADRAG
HL startet høstsesongen med å møte statssekretær 
Jørgen Næsje og rådgiver Andreas Tveitereid i Finans-
departementet. Vi presenterte et forslag om innføring 
av et skattefradrag for håndverkstjenester slik de har 
hatt det i Sverige i mange år. Vi vedtok nemlig på HLs 
landsmøte i juni å be regjeringen snarest å utrede et 
nytt skattefradrag av lønnskostnader for håndverks-
tjenester utført i eget hjem. Vi over-
leverte dokumentasjon som viste at 
ordningen har vært en suksess i Sve-
rige. Dette hadde vi mottatt fra vår 
søsterorganisasjon Villaägarna og 
Skatteverket.
 I Sverige kalles ordningen for 
ROT-fradrag (ROT= Rehabilitering, 
Ombygging og Tilbygg) og gir pri-
vatpersoner en skattereduksjon på 
50 prosent av arbeidskostnaden opp 
til 100 000 kroner hvert år. Den ut-
førende retter krav om utbetaling av 
resten fra Skatteverket. Det kan bare 
gjøres når arbeidet utføres hvitt. I 2013 var det 965 
000 svensker som benyttet ROT-fradraget. De fikk 
14,1 milliarder SEK i skattefradrag. Hver krone som 
staten tapte ga imidlertid mere tilbake til statskas-
sen fordi svart arbeid ble gjort skattepliktig og fordi 
ordningen ga økt aktivitet i håndverksfagene. Dette 
ga staten mere inntektsskatt, merverdiavgift og andre 
skatter fra bedriftene.

REDUSERER SVART ARBEID
40 prosent av utført arbeid i hjemmet ville ikke blitt 
utført uten fradrag, viser en undersøkelse fra Skat-

teverket i Sverige, og 83 prosent av eneboligeierne 
mente at etterspørselen etter svart arbeid ville øke om 
ROT-fradraget ble redusert.
 Under møtet i Finansdepartementet var vi opp-
tatt av at vi bør kommer i gang med en ROT-ordning 
også i Norge. Derfor signaliserte vi at man kanskje 
kan starte med en ordning knyttet til energisparing 
og energiomlegging i egen bolig. Da kan vi også inn-

fri viktige miljømål som er satt in-
ternasjonalt. Senere kan ordningen 
utvides til å omfatte hele skalaen slik 
som i Sverige.

ENORME AVGIFTSFORSKJELLER 
MELLOM KOMMUNENE
I  VG kunne vi noen dager senere 
lese om «Store forskjeller i kommu-
ne-Norge», og saken gjaldt de kom-
munale avgiftene på vann, kloakk, 
renovasjon og feiing. VG presenterte 
HLs årlige rapport om endringene i 
de kommunale avgiftene, som vi får 

utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Oversikten viser 
at avgiftene i gjennomsnitt er økt med 3,4 prosent fra 
året før. Det mest oppsiktsvekkende er de voldsomme 
forskjellene i avgiftene fra en kommune til en annen. 
I de billigste kommunene koster disse tjenestene litt 
over 6 000 kroner, mens andre kommuner tar over 
20 000 kroner for samme tjenester. Kommentarene 
til dette fra kommunalminister Jan Tore Sanner var at 
«det kan ligge en økonomisk gevinst for innbyggerne 
ved en kommunesammenslåing. Mer effektiv drift 
kan bidra til å kutte kostnadene og få ned avgiftene. 
Mange steder kan folk tjene på sammenslåing».

Vi overleverte 
dokumentasjon 

som viste at ROT-
ordningen har vært 
en suksess i Sverige

LØNNSOMT SKATTE  FRADRAG
  DIREKTØREN // HAR ORDET

Prisutvikling på gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing for en 
standard bolig på 120 kvm, samt inflasjon, for perioden 1991 – 2014.

I SVERIGE FIKK 
PRIVATPERSONER EN 
SKATTEREDUKSJON PÅ 
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LØNNSOMT SKATTE  FRADRAG
 Der hvor avgiftene er urimelig høye kan man 
forlange at kommunerevisjonen eller fylkesmannen 
graver seg inn i prisfastsettingen som kommunestyret 
har gjort. Dette gjør du ved å be en kommunestyre-
representant om å få gransket urimelige avgifter.

ANDERS TRANSPORT ER TINGEN
De fleste av oss flytter oftere enn før i tiden. En ny 
mote har blitt at de over 50 flytter fra enebolig til mo-
derne leilighet. Jeg har nettopp gjennomført denne 
prosessen i en alder av 60+. Da var det utrolig godt 
å ha et flyttebyrå med sterke, pålitelige og serviceori-
enterte karer. De utførte flyttejobben kjapt og effek-
tivt, og  i tillegg hjalp de til med å skru sammen nye 
møbler, få i gang TV-apparatet i min nye leilighet og 
annet. Dette satte jeg så stor pris på at jeg har valgt å 
gi dem litt reklame her i spalten. Anders Transport gir 
selvfølgelig rabatt til HL-medlemmer, men dessverre 
kan de bare ta på seg jobber i det sentrale østlands-
området.
 Ellers bør du følge med på HLs 
hjemmeside; www.huseierne.
no, hvor du finner andre gode 
medlemstilbud, kurstilbud og 
nyheter fra oss.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

Se www.facebook.com/huseierne 
og http://twitter.com/huseierne

Ros gir vi til forskerne Kim C. Astrup og Katja Johannessen i Norsk 
institutt for by- og regionforskning og Kristin Aarland i Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. I en kronikk i 
Aftenposten påpeker de farene ved at dagens boligpolitikk vil kunne 
føre til et «nytt klasseskille i boligmarkedet». Å skaffe seg egen 
bolig er i løpet av ganske kort tid blitt et stadig trangere nåløye for 
mange.
 Først påpeker de at omleggingen av Startlån øker risikoen for at 
unge ender opp i et dyrt og vanskelig leiemarked – samtidig som de 
sosiale forskjellene vokser. Ungdom skal ikke lenger være en uttalt 
del av målgruppen for Startlån, og ordningen skal først og fremst 
spisses mot varig vanskeligstilte. Tidligere gikk nær halvparten av 
Startlån til ungdom i etableringsfasen. I tillegg legger forskerne 
vekt på at Finanstilsynet innført egenkapitalkrav på 10 prosent i 
2010 og økte dette til 15 prosent i 2011. Dette har uheldige virk-
ninger for ungdom som skal kjøpe sin første bolig. Frp og Høyre og 
de andre borgerlige partiene gikk til valg på å fjerne eller redusere 
egenkapitalkravet for boligfinansiering. Ett år etter regjeringsskiftet 
har ingenting skjedd.
 De unge har i økende grad blitt avhengig av økonomisk hjelp. 
Når foreldrenes situasjon kan avgjøre hvem som får boliglån, bidrar 
boligfinansieringen til å bevare økonomiske forskjeller i samfunnet 
vårt, påpeker forskerne i kronikken. De får full støtte fra meg og HL!   

ROS fra BATTAROS fra BATTA

Ris går til rike kommuner som styres dårlig og som derfor havner i 
Robek-registeret. I en artikkel i Kommunal Rapport 19. juni påpeker 
fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane at kommuner 
med nøkterne inntekter i hennes fylke går i balanse, mens flere av 
de rikeste strever med økonomien
 I Sogn og Fjordane er alle Robek-kommunene kraftkommu-
ner med inntekter langt over gjennomsnittet. Vik og Bremanger 
har vært i Robek siden 2008 som følge av Terra-saken. Årdal ble 
innmeldt i 2013 fordi de ikke greide å dekke inn et stort underskudd 
i løpet av to år. Samme år ble Lærdal kommune meldt inn fordi 
politikerne hadde vedtatt en økonomiplan som ikke hadde dekning 
for alle utgiftene. Høyanger ble innmeldt i år av samme grunn.

       Fylkesmann Hamre påpeker at god kommuneøkonomi ikke 
bare dreier seg om penger, men også om god og langsik-

tig planlegging, kompetanse og ledelse. Det er mange 
lokalpolitikere som bør merke seg dette – gjerne før de 
maser om mer eiendomsskatt på bolig.

RIS fra BATTARIS fra BATTA

@huseierne  Aug 7

HL var i møte med Finansdepartementet 
og statssekretær Jørgen Næsje, om skatte-
fradrag for utbedringer i eget hjem. 

I London har 
boligprisene ifølge 
Nationwide steget 
med vanvittige 
25 prosent det 
siste året.

Peter Batta 
er adm. dir. 
i Huseiernes 
Landsforbund
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SLIK SIKRER DU 
VERDIENE DINE

Innbruddstyver velger først og fremst hus og boliger 
det er lett å komme inn i. Sunn fornuft kan 

hindre uønskede besøk.

MONTÉR SIKKERHETSLÅSER

Tyvene velger minste motstands vei, og første 
etasje er mest utsatt. Halvparten av alle tyverier 
skjer gjennom dører. Montér derfor forsikrings-
godkjente sikkerhetslåser på alle dører, også 
kjellerdører. Det sikreste er å ha to låser på 
hver dør.

HUSK EKSTRA LÅS PÅ 
TERRASSEDØRER

Terassedører er også 
svært utsatt for innbrudd. 

Dørene er ofte dårlig 
sikret og tyven kan operere 
usjenert. De fleste terrasse-

dører kan utstyres med 
sylinderlåser.

LEGG IKKE NØKKELEN 
I BLOMSTERPOTTEN

Det første stedet en tyv leter etter nøkkel 
er under matten, over døren, i blomster-
potten eller postkassen. Overlat heller 
reservenøkkelen til en god nabo. Foto: 
Mikahil Olykainen / Scanstockphoto.

LÅS DØREN NÅR DU ER HJEMME

Leilighet gjør tyv, og svært mange 
tyverier skjer fordi dører står åpne. 

Lett tilgjengelig i inngangspartiet ligger 
ofte lommebøker og håndvesker. Lås 
derfor døren selv om du er hjemme.

01  AKTUELT // SIKKERHET
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SIKRE VINDUENE

Mange vinduslister kan enkelt skrus ut fra 
utsiden. Bruker du sikringsbeslag og enveis-
skruer må tyven knuse vinduet for å komme 
inn. Vil du gjøre det tryggere å lufte, kan du 
også montere luftebeslag. Foto: Inger Anne 

Hulbækdal / Scanstockphoto.

UNNGÅ FULL POSTKASSE

Postkasser som tyter over av post og aviser 
forteller tyven at ingen er hjemme. Stopp 
eller omadresser posten hvis du skal reise 
bort. Foto: Nils Midtbøen / Posten Norge.

FJERN STIGEN

Stiger bør gjemmes, for eksempel i 
garasjen, eventuelt låses fast. La 

heller ikke verktøy som kan brukes 
til å komme inn ligge fremme.

STYR LYS OG LYD

En enkel klokkebryter kan slå av og på 
lys og kanskje en radio mens du er borte. 

Ikke trekk for gardinene. Foto: Kasper 
Nymann / Scanstockphoto.

MONTÉR ALARM

Hus med innbruddsalarm utset-
tes sjeldnere for innbrudd enn 
hus uten. Alarmen bør være 

tilknyttet en alarmsentral. Husk 
klistremerke som advarer tyven.

GJEM VERDIENE

Bruk ikke stuevinduet som 
utstillingsvindu for sølvtøy og 
andre lettomsettelige varer. 
Tyvene vet at de fleste av 
oss oppbevarer smykker på 
soverommet. Gjem dem derfor 
andre steder. Verdifulle gjen-
stander bør oppbevares i safe 
eller bankboks når du reiser 
bort. Foto: Andres Rodriguez / 
Scanstockphoto.



10 hus&bolig 4 2014



11

Innbyggerne i Søndre Land må ut med 
20 739 kroner til kommunen i årlige ge-
byrer for en bolig på 120 kvadratmeter. 
Det er mer enn tre ganger så mye som 
innbyggerne i Sola kommune. I nabo-
kommunen Gran koster det «bare» 11 225 
kroner for samme tjeneste.
 2014 er først gang man har regi-
strert kommunale gebyrer som oversti-
ger 20 000 kroner i året for en standard 
gjennomsnittsbolig i Norge. Det viser en 
undersøkelse Statistisk sentralbyrå har 
gjennomført på vegne av Huseiernes 
Landsforbund. 
 Etter noen få år med moderate øknin-
ger på begynnelsen av 2000-tallet, har ge-
byrene de siste årene begynt å øke igjen. 
Og de øker mye. Fra i fjor til i år er øknin-
gen på 3,6 prosent enda inflasjonen bare 
var på 2,3 prosent. 
 – En del av forklaringen på de reelle 
økningene er økt standard på vannforsy-
ning, avløpsanlegg og renovasjon som 
følge av økte myndighetskrav. Huseiernes 
Landsforbund er ikke misfornøyd med 
det, men det er grunn til å spørre om 
kommunene har for lav produktivitets-
utvikling, sier utredningssjef Dag Refling. 
Med de store utfordringene vann og av-
løpsbransjen står overfor de kommende 
årene med behov for både utskifting av 
mange eldre rørsystemer, modernisering 

Avgiftssprik

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

En stadig større del av husholdningsbudsjettene går 
med til å betale gebyrer til kommunene for de fleste av 

oss. Men forskjellene er store.

HIMMELHØYT: De kommu-
nale gebyrene for vann, avløp, 

renovasjon og feiing skyter i 
været mange steder. Foto: Per 

Mäkitalo / NTBScanpix.

 AKTUELT // KOMMUNALE AVGIFTER    

Med så mange 
småkommuner og 
så mange vann- og 
avløpsverk er det 

antagelig ikke mu-
lig å få kontroll med 

prisutviklingen.
DAG REFLING

UTREDNINGSSJEF I HL

av anleggene og oppfølging av stadig 
strengere myndighetskrav er det viktigere 
enn noensinne at kommunene får kon-
troll over prisutviklingen, mener han. 
 Rapporten viser at alle de dyreste 
kommunene er små, og at de store kom-
munene ofte er blant de rimeligste. 
 – Med så mange småkommuner og så 
mange vann- og avløpsverk er det antage-
lig ikke mulig å få kontroll med prisut-
viklingen, påpeker han. – De kommuner 
som ikke allerede driver en systematisk 
benchmarking for å finne frem til mest 
mulig kostnadseffektive løsninger 
må starte med det så raskt som 
mulig. I tillegg til å følge med 
på de tekniske utfordringene 
er det viktig å overvåke 
gebyrutviklingen og 
sikre innsyn i bereg-
ningsgrunnlaget for 
gebyrene. Det er 
tross alt en mono-
poltjeneste. ngs@
huseierne.no 

•  Innbyggerne i de ti dyreste 
kommunene betaler mellom 
18 245 kroner og 20 739 kroner 
pr. år. Søndre Land topper 
statistikken. 
 
•  I Sola betaler innbyggerne 
6 051 kroner pr. år i kommu-
nale avgifter. 
 
•  I de 22 årene Huseiernes 

Landsforbund har fulgt 
gebyrene for vann, avløp, 

renovasjon og feiing 
systematisk, har de 
økt vesentlig mer enn 
inflasjonen.

FAKTA //
KOMMUNALE 
GEBYRER 
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Regjeringen fritar flere bygg for søknadsplikt, blant an-
net garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter. Skå-
ret i gleden er at kommunaldepartementet har satt en 
grense for hvor høy Sanners drømmegarasje kan være. 
I forslaget skriver departementet «i dag må man søke 
kommunen om tillatelse dersom man vil bygge større 
enn 15 m2 eller nærmere nabogrensen enn 4,0 meter. 
Nå heves grensen til 50 m2 for garasjer og uthus, og 
det foreslås at disse byggene kan plasseres inntil 1,0 
meter fra nabogrense uten søknad eller samtykke fra 
nabo. For å redusere potensielle ulemper for nabo, 
foreslås høydebegrensninger slik at disse byggene ikke 
kan oppføres med en mønehøyde på mer enn 4,0 me-
ter og gesimshøyde på mer enn 3,0 meter.

Misnøye med nye   regler

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Som et ledd i å myke opp byggeregler la 
regjeringen ved Jan Tore Sanner i sommer frem 

flere tiltak som skal smøre systemet. Slik ble 
«Sannergarasjen» født – muligens litt for tidlig.

 – Er mønehøyden på garasjen høyere enn fire me-
ter, så må du søke kommunen om lov. Så da spørs 
det om kommunalministerens forenkling er blitt en 
halvsannhet som egentlig skaper mer byråkrati. Vi le-
verer 2 000 garasjer i året. Seks av de ti garasjene vi 
solgte i fjor, er høyere enn fire meter. Det er nesten 
umulig å bygge en dobbeltgarasje, som de fleste vil 
ha, med under fire meters mønehøyde, sa daglig leder 
Dag Erik Heier i Igland Industrier – som er markeds-
leder i Norge på garasjebyggesett – til VG i juli.
 Kommunaldepartementet ønsker ikke å uttale seg 
om denne saken før høringsfristen er gått ut 1. sep-
tember. 

Naboforholdet er viktig
– Hensynet til omgivelsene må tillegges nødvendig 
vekt ved plassering av så store byggverk som 50 m2. 
For å få til dette bør naboen få uttale seg om tiltaket, 
og bygningsmyndighetene bør vurdere opplysninge-
ne som gis og fatte et begrunnet vedtak i saken. Nabo-
en skal selvsagt ikke ha noen «vetorett», men blir ikke 
hensynet til omgivelsene godt nok ivaretatt gjennom 
en betryggende prosess der det er mulig å klage, er vi 
redd for at mange av sakene ender i domstolene, sier 

SNILL GUTT:  
Kommunalminister 

Jan Tore Sanner 
vil myke opp bygge-
reglene. Foto: Eivind 

Griffith Brende / 
NTBScanpix

 AKTUELT // SØKNADSPLIKT    
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Misnøye med nye   regler

FØLGER MED: Ad-
vokat Per Kristian 
Nordahl i Huseier-
nes Landsforbund 
vil følge nøye med 
dersom de nye 
reglene trer i kraft.

advokat Per Kristian Nordahl i Huseiernes Landsfor-
bund. 
 Administrerende direktør Peter Batta er også 
skeptisk til de nye reglene. Han mener regjeringen 
har tatt i for hardt.
 – HL er på generelt grunnlag fornøyde med at 
det gjøres forsøk på å forenkle byggereglene. Dess-
verre tror vi at regjeringen har tatt i for hardt når de 
tillater så store bygg kun en meter fra tomtegren-
sen, uten søknadsplikt. Problemet er at de går fra 
ett ytterpunkt til et annet. Vi frykter flere nabofeider 
fra naboer som synes dette blir for prangende, sier 
Batta. dek@huseierne.no 

Med SeniorLån kan du frigjøre sparepengene dine

Da kan du f.eks. pusse opp huset, reise mer, gi barnebarna 
forskudd på arv, innfri eksisterende lån eller bare få mer å 
rutte med i hverdagen. Med SeniorLån betaler du ikke 
renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. SeniorLån 
kan utbetales som et engangsbeløp og/eller månedlige 
utbetalinger. Du bruker pengene til hva du vil.

SeniorLån 
- et smart lån for deg over 60 år

Hva er SeniorLån:

• Du får en utbetaling med pant i boligen.
•  Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det 
 BN Bank som dekker tapet.
• Du kan når som helst foreta innbetalinger eller avslutte lånet.
• Du får hvert år trukket fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen.
•  Størrelsen på utbetalingen avhenger av din alder, samt 
 boligens verdi og beliggenhet.

Les mer på www.bnbank.no eller du kan besøke 
oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5. 
Ring gjerne for avtale 95 00 57 94.

Låneeksempel:  Nom. rente 5,20 %,  eff . 5,33 %, 
kr. 1 000 000, over 15 år, totalt kr. 2 179 121

Ring oss i dag!

08020

Ring oss i dag!

08020
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Bergen Vestlandshallen 29.08 - 31.08 
Førde Førdehuset 05.09 - 07.09
Ålesund Sparebanken Møre Arena 12.09 - 14.09 
Oslo/Bærum Telenor Arena 19.09 - 21.09 
Arendal Sør Amfi 03.10 - 05.10 
Skien Skien Fritidspark 10.10 - 12.10 
Drammen Drammenshallen  24.10 - 26.10 
Molde Træffhuset 31.10 - 02.11 
Tromsø Fløyahallen 07.11 - 09.11 
Trondheim Trondheim Spektrum 14.11 - 16.11 
Mosjøen Mosjøhallen 21.11 - 23.11

pusse opp? besøk norges største

boligmesse

premier for 2,5 mill MØT OTTO

følg oss på facebook      
boligmesse.no 

ALT til din bolig på ett sted:
NYHETER / INSPIRASJON / EKSPERTHJELP / MESSETILBUD / INTERIØR   

KJØKKEN / BAD / VARME / HUS / BYGGEVARER / UTEMILJØ / BARNEPARK ++

vi ønsker alle velkommen høsten 2014:
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VIN: Trives 
best mørkt 

og svalt

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Vinstativ på kjøkkenveggen, eget vinskap eller et mørkt 
og fuktig kjellerrom? Mulighetene er mange når vin 

skal oppbevares, men god vin kan også lett ødelegges. 
Du bør velge bevisst hvis vinen skal nå sitt potensial.

Rett før jul i fjor ble Steinar Hensmo i 
Fredrikstad ferdig med vinkjelleren han 
hadde drømt om i mange år. 600 flasker 
vin er behørig sortert etter geografi og år-
ganger, og han har plass til enda 1 000 
flasker.
 – Jeg har alltid vært levende opptatt av 
vin, helt siden jeg lovlig kunne drikke den 
og jeg 20 år gammel fikk aksjer i et fransk 
vinslott, men det er vanskelig å utfolde seg 
når man ikke har plass, sier 40-åringen. 
Da han og Ingrid Andersen kjøpte bolig 
sammen i 2011, håpet han det skulle by 
seg en anledning, men paret trengte areal 
til barnerom. Først i fjor så han en mulig-
het – mellom to boder i kjelleren. 
 Rommet måler kun to ganger to meter, 
men er innredet etter alle kunstens regler.
 – Jeg hadde ikke lyst til å kjøpe vin-
skap. Synes det er litt stusselig. Og så må 
man opp i pris for å få et skikkelig skap 
som ikke vibrerer. En gammel kjeller er 
dessuten genialt for vin, sier Hensmo. 
Den eldste delen av huset er ei lita tøm-
merstue fra 1872. Kjelleren ble laget 

FRANKOFIL: – Jeg liker 
selvfølgelig italiensk vin, 

men samler først og 
fremst på franske rød-

viner, sier Steinar Hensmo 
som har bygget sin egen 

vinkjeller. Basis i sam-
lingen er flasker fra 

Chateu Haux, et vin-
slott i Bordeaux han 

har aksjer i.

 AKTUELT // VINKJELLER
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på 50-tallet da huset ble utvidet.
 – Her holder temperaturen seg kon-
stant på 14 grader ved hjelp av et lite ag-
gregat, det er mørkt og luftfuktigheten lig-
ger på ca. 60 prosent, forteller han. 

Plank fra OBS
Vinelskeren hadde sett et bilde av en vin-
kjeller han kunne tenke seg. 
 – Den var sikkert eid av en millionær, 
sier han med et smil.
 Mindre enn 20 000 kroner har det 
kostet å lage en vinkjeller som ligner. Teg-
ninger ble laget med programvaren Auto-

Kan fort ødelegges
– Man trenger ikke vinkjeller selv om man 
har vin som hobby. Men all vin, også den 
som skal drikkes i løpet av kort tid, bør 
ligge mørkt og kjølig uten for store tem-
peratursvingninger, sier Anniken England. 
Hun er utdannet vinkelner fra Kulinarisk 
Akademi i Oslo og er levende opptatt av 
foredlede druer. Hun har jobbet flere år i 
restaurantbransjen og på Vinmonopolet 
i Bergen, men nå studerer hun økonomi. 
Selv bruker hun klesskapet på soverom-
met til dyrebare dråper – hvis det ikke 
er for varmt ute. Vinstativ på kjøkkenet 

HJEMMELAGET: 
Vinkjelleren har 
Steinar Hensmo 
bygget selv. Den 

måler kun to gan-
ger to meter, men 

er stilfullt innredet 
med interiør i eik 

og har plass til 
1 600 flasker.

Se flere bilder på 
hus-bolig.no
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cad. Målene måtte være nøyaktige. Også 
alt snekkerarbeidet har Steinar Hensmo 
gjort selv. Benker og hyller er laget av eike-
plank fra OBS. Vinreolene reiste paret til 
Danmark for å få. De er av merket «Trend» 
og var langt billigere der.
 – Nå koser’n seg, tenkte jeg, da han 
nesten var ferdig med arbeidet og stod og 
oljet eikeplankene, sier Ingrid Andersen.
 – Ja, det var gode timer, og veldig gøy, 
medgir samboeren. Skulle han kjøpt alt 
ferdig, antar han at det ville kostet ca. 
120 000 kroner. Nå har han lovet et par 
venner å hjelpe dem å bygge tilsvarende.

– Vinsamling 
kan fort bli en 

dyr sport!
VINENTUSIAST OG SOMMELIER 

ANNIKEN ENGLAND
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vil hun ikke anbefale selv om det kan se 
kjekt ut. En ukes oppbevaring på et lyst og 
varmt rom er nok til å få innholdet i en 
vinflaske til å endre karakter.
 – Høy temperatur, svingninger i tem-
peraturen og lys påvirker innholdet i flas-
ken på en negativ måte. Vinen vil modnes 
raskere hvis temperaturen er for høy. Blir 
vinen liggende lyst og varmt for lenge, kan 
også det som kalles madeirisering inntref-
fe. Det er en uønsket oksidasjonsprosess 
som gir bismak og dårlig farge, forklarer 
hun. Hvitvin og rosévin er spesielt utsatt 
for dette. Rødvin tåler mer og den er bedre 

beskyttet fordi flasken gjerne er mørkere, 
men flasken beskytter ikke mot direkte 
sollys. Det er særlig ultrafiolett lys som 
kan være skadelig for vinen. 
 Det er ulike teorier om hva som er ide-
ell temperatur og hva som er best. Tallene 
varierer fra 7 til 18 grader, men de fleste 
anbefaler mellom 10 og 13 grader. Du kan 
godt legge vinen, både rød og hvit, i kjøle-
skapet, men et vinskap er bedre hvis du vil 
lagre den over lengre tid. 
 – Et vanlig kjøleskap kan bli litt kjø-
lig hvis du også har mat der, og rister ofte 
noe når kompressoren slår seg av og 

5
GODE RÅD OM

LAGRING AV VIN 
De fleste viner som selges i dag er drik-

keklare, men de tåler som regel oppbevar-
ing i ett til to år. Når man lagrer vin over 
lengre tid, er målet å bedre kvaliteten. 

1
Vin bør oppbevares mørkt, 

beskyttet mot ultrafiolett lys.

2

3

Vin bør oppbevares svalt ved 
jevn temperatur mellom 7 og 

18 grader. 10 – 13 grader 
regnes som ideelt.

Luftfuktigheten bør ligge 
mellom 60 og 70 prosent.

4

5

Flasker med naturkork bør 
ligge. Flasker med skrukork 
og Champagne kan lagres 
stående. Madeira MÅ stå. 

Vibrasjoner er uheldig.
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på. Vin må behandles som en baby. Den 
trenger rolige og stabile omgivelser. Vibra-
sjoner kan være uheldig. Blir vinen utsatt 
for gjentatte vibrasjoner forstyrres vinens 
biokjemiske utviklingsprosess. Det er ofte 
vibrasjoner som er synderen når de beste 
og fineste vinene ikke når sitt høydepunkt, 
forklarer England.
 Med mindre flaskene har skrukork, 
bør de ligge.
 – Hvis korken tørker, vil det komme 
oksygen til i flasken. Bakterier vil da om-
danne vinen til eddiksyre. Sur vin er ingen 
behagelig opplevelse. Det vet alle som har 
fått servert dårlig vin, sier hun. 
 Ideell luftfuktighet i rom hvor vin skal 
lagres, er 60 – 70 prosent. Gamle kjellere 
er derfor svært godt egnet. Er man så hel-
dig å bo i et eldre hus, trenger man bare 
noen hyller. Det finnes mye å velge mel-
lom på markedet, men man kan like gjer-
ne være kreativ og snekre selv.
 – Bare pass på at hyllene er solide. De 
må tåle vekten av flaskene! Og så må ikke 
flaskene rulle. 
 Det siste kan enkelt løses med et lite 
knep. Surrer du litt plastfolie rundt flas-
kene kan de stables både i bredden og 
høyden.

Én ut, to inn
Vin blir ikke nødvendigvis bedre hvis den 
lagres. Beaujolais er en vintype som drik-
kes umiddelbart, mens den er helt ung. 
Andre typer, som for eksempel viner fra 
Bordeaux, er ofte svært lagringsdyktige. 
Det meste som selges på Vinmonopolet 
kan drikkes med en gang.
 – Poenget med lagring er å utvikle aro-
maen og få frem de bløtere garvestoffene 
i vinen, forteller England. Enkelte kvali-
tetsviner trenger å ligge i ro for å modnes, 
for å «åpne seg», som man sier. De trenger 
lagring for å oppnå potensialet sitt. 

 Hos Steinar Hensmo har hver eneste 
flaskekork fått en etikett med årstall på 
korken.
 – Det har jeg gjort for lettere å ha over-
sikt, forklarer han. På noen flasker står det 
2014. De må drikkes i år. Andre er merket 
med 2015 eller 2018. Noen flasker skal få 
ligge helt til 2033. Da er han 59 år.
 – De flaskene er det bare Ingrid og jeg 
som skal dele, sier han og blunker til kjæ-
resten.
 Har han flere flasker av samme type 
vin, kan han smake seg frem til hvor lenge 
vinen bør ligge. Har han kun én, må han 
lese hva andre mener.
 Hensmo er opptatt av mat og gode 
smaker. Derfor samler han ikke bare for å 

 HUTTETU: 
En ukes lagring 

på et lyst og 
varmt rom kan 

få innholdet i en 
vinflaske til å 

endre karakter.  
Vinstativ på 

kjøkkenet an-
befales ikke.

DRUEFIN: – Man trenger ikke dyre vinskap eller en stor vinkjeller for å oppbevare vin, 
men edle dråper bør lagres svalt og mørkt, sier vinkelner Anniken England.
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samle. Vinen skal drikkes. Men han prak-
tiserer regelen «en ut, to inn».
 – Drikker du én, kjøper du to nye! Da 
kan det jo bli dyrt å ha fest, men vi liker å 
invitere på vin og god mat. Poenget med 
en kjeller er å ha flere årskull og litt å rutte 
med, påpeker han. 

Viktig å systematisere
Anniken England forteller at mange som 
søker råd hos henne gjerne vil samle, men 
de har sjelden noen idé om hva de skal 
kjøpe. Hun påpeker at det er smart å være 
systematisk. 
 – Vinsamling kan fort bli en dyr sport! 
Det kan være lurt å konsentrere seg om 
ett område til å begynne med. Bli kjent 
med produsenter, årganger, vær, klima og 
jordsmonn, råder hun. Man bør også ha 
en formening om hva slags prisklasse man 
vil operere i.
 Og så er det viktig å holde oversikt 
over hva man har og når vinen skal drik-
kes. Det finnes flere dataprogrammer for 
dette formålet, men et vanlig Excel-ark 
kan også være til god hjelp. Her kan man 
skrive opp land, region, årstall, produsent 
osv.
 – Det vil jo være ergerlig å glemme en 
vin man kanskje har betalt mange kroner 
for! ngs@huseierne.no 



Har du sikret hjemmet ditt mot lynnedslag?
Dagens elektroniske utstyr blir mer og mer ”fintfølende” og det er derfor viktig å beskytte disse mot farlige 
overspenninger. Er du uheldig kan både TV, høyttalere og PC’er bli ødelagt hvis lynet slår ned i boligen din. 

Sikringen-elektrikeren kan hjelpe deg med å installere produkter som på en rimelig og trygg måte sikrer 
deg mot skader ved lynnedslag og andre kortvarige overspenninger. Gå inn på www.sikringen.no og finn en 
elektriker i ditt område.

Som medlem hos Huseiernes Landsforbund har du rabatt på elektrisk materiell og tjenester, husk å oppgi ditt medlemskap ved bestilling 

hos installatør.

Beskytt 
hjemmet ditt mot lynnedslag!

www.sikringen.no
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LAVBUD-
SJETT:

SKAP(T) FOR VIN
Investerer du i et vinskap, kan dyre dråper lagres 

på liten plass under optimale forhold. 

Skal du bare oppbe-
vare noen få vinflasker, 
er vinskapet Sand-
strøm SWC6B13E fra 
Elkjøp et av de minste 
og rimeligste på mar-
kedet. Skapet har tre 
trådhyller og plass til 
seks flasker. Pris: 799 
kroner. www.elkjop.no

FOR MODNING:
Satser du på langtidslagring av viner 
anbefales skap konstruert for dette. 
Før du bestemmer deg bør du sjekke 
om glassdøren slipper inn lys, hva slags 
temperatur skapet kan stilles inn på, om 
det har én eller flere temperatursoner, 
luftfuktighet og om det vibrerer. 
www.vinskap.no

STORT: 
Whirlpool WW1600 har plass til 101 
flasker. Skapet har et moderne design 
med aluminiumsoverflate og glassdør. 
Vinflaskene plasseres på eikehyller. 
Luftfuktigheten ligger konstant mellom 
50 og 70 prosent i dette skapet. 
Pris: 8 990 kroner. www.komplett.no 

INNEBYGD:
Avintage AV93, som er beregnet for innbygging i 
høyskap, leveres med karm i sort eller børstet alu-
minium. Betegnelsen refererer til kapasitet, altså 
93 flasker, men det er viktig å vite at kapasitet 
oppgis i antall Bordeuax-flasker, opplyser Info-
Compagniet. Andre flasker kan stjele mer plass. 
Pris: 17 200 kroner. www.vinskap.no

MINIMALISTISK: 
Temptech WCR46D er et lite skap med plass 
til 46 flasker. Leveres frittstående og for inn-
bygging. Skapet har to temperatursoner. Den 
øvre delen, som har plass til 14 flasker, er fra 
5 – 12 grader. Den nederste delen av skapet 
kan reguleres fra 12 – 18 grader.  Pris: 6 890 
kroner. www.komplett.no

  AKTUELT // VINSKAP

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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LETTBETJENT: 

FOR SAMLEREN: 
I skapet Diva fra Vinlagringskompaniet  får du plass til hele 264 
flasker. Dette franske oppbevaringsskapet fungerer stort sett som 
en vinkjeller, og kan brukes til modning av vin. Et slikt skap gir 
konstant temperatur mellom 8 og 18 grader, det er  vibrasjonsfritt 
med vibrasjonsfri kompressor, har lystett dør og passende fuktig-
het. Pris: 18 895 kroner. Kan også fåes som multifunksjonsskap. 
Da kan temperaturen deles i tre klimasoner, for eksempel 8, 13 og 
18 grader, og prisen stiger til 20 695 kroner. NB: Tenk på vekten 
når du plasserer skapet. www.vinlagringskompaniet.no 

Norcool Cave 40 er en frittstående  mo-
dell fra Norcool med heltre eikehyller og 
sotet glassdør – med plass til 40 flasker. 
Skapet er utstyrt med utvendig elektro-
nisk termostat, og et digitalt display viser 
til enhver tid temperaturen i skapet. 
Pris: 9 195 kroner. www.elkjop.no

EKSKLUSIVT:
Ønsker du å viser frem vinsamlingen 
din, kan du plassere skapet i stuen. 
Info-Compagniet leverer Avintage 
innbyggingsskap i flere størrelser, 
for eksempel AV45, AV53, AV80 og 
AV93. Pris fra 12 400 kroner til 
17 200 kroner. www.vinskap.no

AVANSERT:
Avintage 51 er en innfellbar vinkjøler fra 
Vinlagringskompaniet. Skapet kan plas-
seres under kjøkkenbenken, og her er det 
plass til 50 flasker. Én temperatursone 
hvor temperaturen kan justeres mellom 
5 og 18 grader. Antivibrasjonssystem og 
vannbeholder for korrekt luftfuktighet. 
Pris: 11 795 kroner. 
www.vinlagringskompaniet.no
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ler Tangen. Hun er blitt svært fascinert av 
bienes liv og organisering.
 – Visste du for eksempel at biene for-
teller hverandre gjennom dans akkurat 
hvor det finnes pollen og hvor mye det er 
der? De er så avanserte skapninger at det 
er nesten ikke til å tro!

Nederst i hagen til Helle Tangen i Bærum, 
i delskygge under et tre, summer det ivrig 
rundt to hvite kuber. Akkurat denne da-
gen blåser det litt kaldt, og selv om solen 
skinner er draget i luften nok til at biene 
er litt urolige. 
 – De liker ikke nordavind eller torden. 
Da summer de rundt og er litt irritert, smi-

Summende liv 
i hagen

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: RIKKE ÅSERUD / PRIVAT

De blir irritert når det er nordavind, og når det regner holder de seg inne. Ellers 
jobber de, hele tiden, mange så hardt at de stuper. De høres kanskje litt kjedelige ut, 

men Helle Tangen har falt pladask for de nye leieboerne hun har fått seg i hagen.  

Nybegynner
Denne sommeren har vært Tangens første 
som birøkter på hobbybasis.
 – Jeg har alltid vært interessert i natu-
ren og alt den har å gi. Jeg bor i skogkan-
ten og høster det jeg kan fra nærområdet; 
bregneskudd, karvekål og ramsløk, for å 
nevne noe. Det er nok denne interes-

FORNØYD: Helle Tangen er strålende fornøyd med sin første sesong som hobbybirøkter. 

 AKTUELT // BIRØKT   
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sen som gjorde at jeg også fikk lyst til å 
prøve meg på birøkt, sier Tangen. 
 Hun legger til at hun bekymrer seg for 
den massive biedøden som har vært i USA 
og Mellom-Europa de siste årene. Biene er 
svært viktige for å beholde artsmangfoldet 
i naturen. Dør biene, dør også en rekke 
plantearter. I verste fall står vi overfor en 
global matkrise.   
 Tangen er imidlertid ikke alene om 
å ville bidra i positiv retning.  For birøkt 
som hobby har plutselig blitt ekstremt po-
pulært. Birøkterkurs fulltegnes nesten før 
de annonseres. Norges birøkterlag melder 
om et doblet antall nybegynnere på kurs i 
løpet av bare ett år, og Honningcentralen 
har problemer med å levere nok bikuber i 
høysesongen. Birøkt er rett og slett i skud-
det som aldri før. Derfor bør du begynne 
planleggingen allerede nå, dersom du vil 
ha bier i hagen neste sommer. Birøkter-
kurs holdes av Birøkterlagets lokallag om 
vinteren eller tidlig vår. Melder du din in-
teresse tidlig er sjansen større for at du får 
plass på kurset og rekker å skaffe deg de 
nødvendige tingene før neste års sommer-
sesong. 

Bienes liv
At biene fascinerer så mange er kanskje 
ikke så rart. Deres små samfunn er ytterst 
velorganiserte og arbeidsinnsatsen ikke så 
rent lite imponerende. Bifolket, som bi-
ene i en kube kalles, kan deles inn i tre 
grupper. Øverst på rangstigen er dronnin-
gen, som er den eneste som legger egg i 
kuben. Om sommeren kan hun legge 
opptil 3 000 egg i døgnet. Dette krever at 
hun blir stelt av et «hoff» av arbeidsbier 
som hele tiden står på pinne for henne; 
mater henne, steller og slikker henne ren. 
Arbeidsbiene er hunner uten fullt utvi-
klede eggstokker. De har en rekke opp-
gaver gjennom livet; renhold, barnepass, 
amming, bygging, vakthold og ikke minst 
matsanking. Den tredje gruppen i kuben 
er dronene. Det er hannbier hvis hoved-
oppgave er å pare seg med dronningen 
om sommeren. De kan ikke sanke sin 
egen mat. Når høsten kommer, er de ikke 
lenger til nytte. Hunnene kibber dem da 
ut av kuben og lukt i døden. 

Unngå sverming
Har du bikuber kan du ikke legge ut på 

GRØNNE OMGIVELSER: Huset ligger i skogkanten. Biene har gode muligheter for å finne nektar i nærområdet. 
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Det sies at for hvert 
bistikk man får, lever 
man ti dager lenger. 
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lang sommerferie; kubene krever tilsyn 
omtrent én gang i uken i den varme se-
songen, det vil si omtrent fra april til sep-
tember/oktober. Birøkterlaget opplyser at 
man kan regne rundt 10 – 15 timers ar-
beid per kube per år, men nybegynnere 
må regne med å bruke mye mer tid i opp-
startsfasen.
 I tillegg til å sanke honning utover 
sommeren, og se til at biene får nok mat, 
består birøkterens oppgaver stort sett i å 
passe på at alt går for seg som det skal i 
kuben. Det handler blant annet om å se til 
at biene lever og har det bra, og hindre at 
de begynner å sverme. Sverming er bienes 
måte å formere seg på. Når det blir mange 
bier i kuben om sommeren, vil arbeiderne 
lage en ny dronning. Rett før hun kryper 
ut av cellen sin flyr den gamle dronnin-
gen av gårde med halvparten av alle biene 
i kuben, og finner et nytt sted i nærheten 
hvor de etablerer seg. Dette må birøkteren 
forhindre.
 – Bier fra bikuber greier seg ikke godt 
ute i naturen, og dessuten vil man jo helst 
ikke ha bisvermer i hvert tre i hagen. Og 
naboen vil nok heller ikke ha noen. Der-

for bør man passe på så svermingen ikke 
begynner. Jeg oppdaget at de begynte å 
bygge dronningceller her i sommer, og 
da måtte jeg skjære dem bort for å unngå 
sverming, sier Tangen. 
 Tangen synes dette er noe av det van-
skeligste som nybegynner; å tolke hva 
som egentlig skjer der inne i kuben. Der-
for har hun god nytte av fadderen sin. 
 – Da jeg gikk på kurs i regi av birøk-
terlagets lokallag, fikk alle vi nybegynnere 
hver vår fadder.  Det er godt å ha en erfa-
ren birøkter i ryggen, sier Tangen. Hun har 
også en venninne med på laget. Selv om 
bikubene står i Tangens hage, er de to om 
arbeidet. 
 – Det er godt, ikke minst fordi arbei-
det byr på noen tunge løft. En honning-
tavle kan ta fra tre til seks kilo, og så har 
jeg ti tavler per kasse. I tillegg er det jo litt 
hyggeligere å være to, da, sier Tangen. 

Positive naboer
Bikubene i Tangens hage står et godt styk-
ke unna naboene. Likevel informerte hun 
alle i nærområdet om planene sine før 
hun satte i gang. 

Har du lyst til å starte med bier, 
kan det være lurt å starte plan-
leggingen allerede i høst.  

FAKTA //

•  Norges Birøkterlag har 120 lokallag 
og fylkeslag i alle fylker. De holder 
kurs for alle som vil starte med birøkt. 

•  Det er lovpålagt å melde ifra til 
Mattilsynet for alle som begynner med 
bier. 

•  Ta hensyn til naboene, husk nabo-
loven.

•  Sett deg inn i lovverket. Det finnes 
forskrifter om honning, emballering, 
hygiene, birøkt og om pærebrann, en 
plantesykdom som spres med bier. 

HVORDAN STARTE 
MED BIRØKT? 

HONNINGRAMME: Her har biene fylt en ramme med honning og forseglet cellene. 

SKRELLING: Forseglingen må skrelles 
av før honningen kan slynges ut av 
rammene. 

Les mer:  
Bienes hemmelige liv (roman) 
– Bazar forlag
Bier og birøkting i by og bygd 
– Kagge forlag
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 – De jeg ikke snakket med sendte jeg 
en e-post til. Jeg fikk bare positive tilbake-
meldinger, og flere svarte at de selv hadde 
lyst til å begynne med bier, sier Tangen. 
Hun legger til at bietypen hun har, er av 
det rolige slaget. De flyr ikke rundt med et 
mål om å stikke folk. 
 – Det sies dessuten at for hvert bistikk 
man får, lever man ti dager lenger, ler hun. 
Likevel bruker hun verneutstyr når hun 
jobber med kubene, det er nødvendig når 
man står midt oppe i bisvermen. 

Kostnader og gevinster
Som alle hobbyer koster det litt å starte 
opp med bier. Tangen har brukt ca. 12 
000 kroner på to bikuber, bifolk, utstyr og 
kurs. Men så får hun da også noe tilbake 
utover sommeren. 
 – Det kan bli noen fine julegaver av 
honning fra egen hage, for ikke å snakke 
om alle de deilige marinadene man kan 
lage til sommerens grillmat! Flere av oss 
nybegynnere her i området har dessuten 
gått sammen om å lage små glass med 
smaksprøver til hverandre. Det er spen-

 AKTUELT // BIRØKT

Foto: Norges Birøkterlag

Honningen må slynges
Å få honningen ut av rammene kan bli en seig affære.
Inni en bikube er det rammer der biene 
bygger celler. Honningen blir til ved at 
biene lagrer blomsternektar i cellene, lar 
vannet fordampe og tilsetter noen enzy-
mer. Når en celle er full legger biene et 
vokslag over som forsegler cellen. Birøkte-
ren må først skrape av dette vokslaget når 
hun skal høste honningen. Deretter set-
tes den honningtunge rammen ned i en 
tønneformet sentrifuge, som slynger hon-

ningen ut av rammen omtrent på samme 
måte som vaskemaskinsentrifugen slyn-
ger vann ut av klærne. Det finnes både 
håndslynger og helautomatiske slynger. I 
prinsippet skal honningen holde seg inne 
i slyngen, og honningsølet skal kunne be-
grenses. Slyngingen kan likevel bli en litt 
seig affære i begynnelsen, og mange hob-
byrøktere dekker kjøkkenet med plast når 
slyngingen pågår. 

TRAVLE: Det er et yrende liv i bikuben. 
Her har de ennå ikke begynt å fylle 
rammene med honning. 

nende å kjenne om honningen fra min 
hage smaker annerledes enn honningen 
fra andre hager, synes Tangen. 
 Ifølge Norges Birøkterlags statistikker 
får norske birøktere i snitt ca. 25 liter hon-
ning per kube, men variasjonene kan være 
store. Dronningens alder, været og trekk-
grunnlaget, altså hva slags planter som 
finnes i nærheten som biene kan hente 
nektar og pollen fra, er noen av faktorene 
som påvirker mengden honning i kuben.  
raa@huseierne.no  
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– Jeg unner ingen de problemene jeg har 
fått med tømmerhuset, og vil advare an-
dre som planlegger å bygge med tømmer: 
Pass på at tømmeret er av god nok kvali-
tet, at det er kjerneved og at den er tørr 
nok. Pass også på at de som bygger, vet 
hva de driver med, sier Henneberger. Hun 
bor i et hus hun elsker, men hun gleder 
seg til veggene tørker. 

Drømmestedet
Vi befinner oss på Bolsøya like utenfor 

 AKTUELT // BYGGESKIKK    

Tømmer 
– en 

utfordring

TEKST: RIKKE ÅSERUD   FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Fuktig tømmer og rød blomsterbukk setter Kari 
Hennebergers tålmodighet – og lommebok – på 

prøve. Hun er fast bestemt på å få bukt med 
problemene, men advarer: Å bygge hus eller 

hytte i tømmer er ikke for amatører. 

Molde. Eiendommen ligger naturskjønt 
til, med spektakulær utsikt: Fra veran-
daen til Henneberger kan man på klar-
værsdager se Romsdalshornet og mer 
enn hundre andre fjelltopper, man kan 
se sjøen koke av laks og sild, man kan se 
havørnen jakte og solen synke bak blå-
nene. Når det er jazzfestival i byen hører 
Henneberger musikken fra festivalbåten 
– uten at hun behøver reise seg fra ve-
randastolen. Eiendommen fant Henne-
berger og hennes ektemann etter flere års 

leting. På den tiden bodde de i Munchen. 
Men drømmen var å flytte til Norge, nær-
mere naturen, stillheten og den friske 
luften. 
 Da eiendommen var kjøpt, satte Karis 
ektemann, som var arkitekt, seg ved teg-
nebordet og utformet en storslagen tøm-
merbolig. Til å sette opp bygningen valgte 
de en lokal byggmester. Tømmeret fikk de 
fra Russland. I ettertid tror Henneberger at 
kvaliteten ikke var så god som de ble fore-
speilet. 

OPTIMIST: – Huset skal bli helt 
friskt igjen, sier Kari Henneber-
ger om boligen hun elsker. Det 
meste av oljebeisen er slipt av.
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Russisk tømmer
– Det er ikke bare Norge som har lange 
laftetradisjoner; det har jo også en rekke 
andre land, blant annet Russland. Vi stol-
te på informasjonen vi fikk om at det rus-
siske tømmeret var jevngodt med det nor-
ske, men selvfølgelig var det billigere. Det 
fikk vi imidlertid forklart med at arbeids-
kraften der borte var langt rimeligere. Og 
det hørtes jo tilforlatelig ut, sier hun. Da 
huset ble satt opp i 1998 bodde hun og 
mannen fortsatt i Tyskland. De fikk derfor 

ikke fulgt byggeprosessen på nært hold. 
Men de regnet med at alt gikk som det 
skulle. 
 Da huset sto ferdig dro de i fargehan-
delen for å få ekspertråd om hva de skulle 
bruke på veggene.
 – Vi ble anbefalt en oljebeis fra Jotun, 
og gikk i gang med tre strøk. Fargen ble 
mørkere enn vi trodde, nesten helt svart, 
men vi syntes det så fint ut, så vi tenkte 
ikke så mye over det, sier Henneberger.
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Godt hus
I 2005 bestemte Henneberger seg for å 
flytte permanent til Norge. Hun hadde da 
blitt enke, men selv om hun ble alene i det 
store huset, trivdes hun fra dag én.
 – Det er et godt hus å bo i. Mine ven-
ner som kommer på besøk hit fra Tysk-
land sier også det, at det er en helt spesiell 
og god atmosfære her, sier Henneberger. 
 Det var i vinter at problemene be-
gynte å vise seg. Hennebergers gode nabo, 
håndverkeren Jarle Bjørndal, skulle hjelpe 
henne og få skikk på et vindu på vestveg-
gen, som var lekk. 
 – Da han tok ut vindusomrammin-
gen, så vi det. Tømmeret var kliss vått, sier 
Henneberger. 

“I tømmerhus har man 
ikke damp-sperresjikt. 

Da vandrer fuktigheten 
fra innsiden av huset og 

inn i tømmeret.”

JON BOJER GODAL

 AKTUELT // BYGGESKIKK    

Fuktig
Ved nærmere undersøkelser viste det seg 
at det ikke bare var tømmeret ved vinduet 
som var vått. Også andre steder var tøm-
meret svært fuktig. Så fuktig at det lille in-
sektet rød blomsterbukk levde livets glade 
dager inne i noen av de massive stokkene. 
Går man helt tett inn på tømmeret på hu-
set til Henneberger, kan man se de små 
hulrommene insektene har laget seg. 
 – Jeg kan ikke skjønne annet enn at 
tømmeret må ha hatt for høy fuktighet 
da vi bygget. Vi fulgte ekspertrådene og 
lot huset stå umalt ett år, for at det skulle 
tørke skikkelig før vi beiset. Men det var 
vel ikke nok. Og så må beisen på et vis ha 
konservert fukten inne i tømmeret, sier 
Henneberger.  

MÅLER: Nabo Jarle Bjørndal følger nøye med på fuktigheten i veggene. Noen steder er det kliss vått, andre steder begynner det å tørke.
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BLOMSTERBUKK: Man kan se sporene etter insek-
tene som nå har flyttet ut av tømmerstokkene. 

PROBLEMOMRÅDE: Lafteknutene er blant tømmer-
husets svakeste punkter i forhold til fukt. 

TØMMEREKSPERTEN:   
Typisk for 90-talls tømmerbygg

Jon Bojer Godal er ekspert på tre og tømmer i bygninger. Han fortel-
ler at fuktproblemer er svært typisk for tømmerhus og –hytter bygd 
på 1990-tallet. 

– I et tømmerhus vil du som i alle andre hus ha overtrykk av fuktighet 
inne. I moderne bygg har man et dampsperresjikt som hindrer fukten i å 
trenge inn i veggene. I tømmerhus har man ikke dette sjiktet. Da vandrer 
fuktigheten fra innsiden av huset og inn i tømmeret. Dersom det i tillegg 
er brukt glava eller annen mineralull mellom stokkene virker dette om-
trent som en veke som drar til seg fuktighet og ikke slipper den. Legger 
du på en beis med alkydolje på utsiden får du et tett sjikt. Fukten som 
produseres på innsiden av huset, vandrer dermed in i veggen og blir der, 
forklarer eksperten. 
 Godal anbefaler derfor husmose mellom tømmerstokkene i laftehus. 
Den er sur, antiseptisk og tar ikke til seg fuktighet. I den grad man ønsker 
å behandle treverket på utsidene av veggene, må det være med noe som 
er helt diffusjonsåpent; tjære, tran eller diffusjonsåpne oljer. 
 – Å gjøre som de gjorde i gamle dager; kle inn de værutsatte sidene 
av huset vil også være smart i et klima som de har i Molde-traktene, sier 
Godal. 

ANTICIMEX: Ikke tørt nok
– Så vidt jeg kunne se på befaring var problemet med dette huset at tøm-
meret var fuktig da det ble beiset. Og så ble fukten kapslet inn. 
 Det sier Ronald Larsen i Anticimex, som har utarbeidet en rapport om 
skadene på tømmerhuset til Henneberger. Han tror tømmeret i utgangs-
punktet var fuktig, og ikke fikk tørket opp tilstrekkelig i nordvestlands-
klimaet før overflatebehandlingen ble påbegynt. Om skadedyrene fulgte 
med tømmeret fra Russland, eller tok bolig i det her i Norge, vet han 
ikke. Miljødirektoratet melder imidlertid om at det stadig oftere følger 
uønskede arter med tømmer som importeres til Norge.

Panel var tradisjon på Vestlandet
– På grunn av det fuktige klimaet på Vestlandet har det vært tradisjon å 
kle tømmerhus langs kysten med panel, sier president Ottar M. Skare i 
Norges Takseringsforbund. Han har selv erfaring som ingeniør og takst-
mann fra Volda og Ørsta gjennom ca. 20 år og kjenner godt til problemer 
som følger av mye nedbør og fuktig luft.
 Hvis veden er malmen kan det gå bra uten kled-
ning, påpeker han, men tømmerkvaliteten er ofte et 
problem. Den kan være fuktig, men sprekker i tøm-
meret er også en utfordring langs kysten. Vannet fin-
ner lett veien inn når treet står og gaper.
 – Vi finner også mye råte i lafteknutene, forteller 
han. Det skyldes at fukten trekker inn i endeveden. 
 Skare er av den oppfatning at man i dag tar for 
lite hensyn til lokale klimautfordringer og erfaringer 
fra stedegen byggeskikk. I dag er det ett felles regel-
verk for hele landet. Ottar M. Skare.

 
Tørkeprosessen
For å få bukt med fuktproblemet har 
Bjørndal nå slipt av det meste av beisen 
på huset. Tanken er å få fjernet filmen av 
beis som kan ha stengt fuktigheten inne, 
slik at veden kan tørke helt opp. 
 – Her sprutet vannet da jeg gikk løs på 
tømmeret med slipemaskinen, sier Bjørn-
dal og peker på et område av veggen der 
en konstruksjonsfeil ved takrennen hadde 
gjort at vannet som skulle ledes bort fra 
huset, i stedet hadde rent rett på veggen. 
 Tørkeprosessen er nå godt i gang, men 
det går langsomt. Noen steder er fukten 
en gjest som slett ikke vil gå, selv om fes-
ten for lengst er over. Problemene er sær-
lig store i to av lafteknutene, samt på 
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nord- og vestveggene, som ikke får samme 
opptørking som de to mer solvendte si-
dene av huset.  
 – Problemet med soppbefengt tre er at 
det virker som en svamp. Men får vi dette 
til å tørke, blir vi kvitt soppen som vokser 
inni stokkene, og når den forsvinner, vil 
også insektene som bor der bli borte, sier 
Bjørndal. De verst angrepne områdene 
har han behandlet med impregnerings-
middelet Boracol 10, og han har også for-
søkt med ren terpentin.
 – Kjerneveden er ikke angrepet. Men 
her er det dessverre ikke mye kjerneved, 
kommenterer snekkermester Otto Stornes 
i Dør og Vindusvern AS, som er ekspert på 
antikvarisk restaurering og bistår i proses-
sen. Han anbefaler å behandle treverket 
med linolje, som er et rent naturprodukt, 
når tømmeret har tørket. 
     – Vi ser det gang på gang når vi restau-
rerer gamle hus og bygninger: Det er de 
gamle teknikkene, og de rene naturpro-
duktene, som holder best, sier Stornes. 
Et alternativ kan også være å kle inn tøm-
merveggene i panel etter at de har tørket. 

Optimistisk
Henneberger håper at hennes historie 
kan vekke andre som planlegger å bygge 
med tømmer. Det krever god kompetanse, 
både om materialer og byggeskikk for at 
ting skal bli riktig, og for at bygningen 
skal bli holdbar og sunn. Å gi opp er imid-
lertid ikke på Hennebergers agenda. 
 – Hadde jeg visst det jeg gjør i dag, vil-
le jeg nok ikke valgt tømmerhus. Men det 
ligger ikke i min natur å sette meg ned og 
gråte. Vi får bare gjøre det som må til for å 
få huset tørt igjen. Men tørt, og friskt, skal 
det bli. Det har jeg bestemt, smiler hun.  
raa@huseierne.no  

GAMLE TEKNIKKER: - Det er de gamle 
teknikkene og de rene naturprodutkene 
som fungerer best, sier snekkermester 
Otto Stornes.

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,-

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,-

Beslag - figuramling 
for byggeplass

Beslagsløsninger for flate 
tak, skråtak og fasader 

Pris kr375,-
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•  Mye av dagens tømmer importeres fra utlandet. Treet er ikke tilstrekkelig tørt før det bygges. 
Tømmer bør ha en kjernefuktighet på 18 prosent (pluss/minus to prosent.) Dette hindrer tømmeret 
i å krympe for mye etter at huset/hytta er bygd, og begrenser uforholdsmessig stor oppsprekking. 

•  Svært lite av det tømmeret som omsettes i dag er malment. Trær som har vokst raskt har stor 
avstand mellom årringene. Dette gir bløt ved som egner seg dårlig til hus- og hyttebygging.

•  Tømmerhus mangler dampsperre som hindrer fukten innenfra i å trenge inn i veggene. 

•  Males tømmerveggene med alkydolje på utsiden, får man et tett sjikt som stenger fukten som 
kommer innenfra inne i veggen.

•  Ønske om å se de staselige tømmerstokkene gjør at man velger bort beskyttende panel på veggene.

•  Arkitektonisk krumspring og / eller dårlig håndverk kan også skape problemer. Regnvann blir for 
eksempel ikke ledet bort i tilstrekkelig grad.

•  Det tas for lite hensyn til lokale klimautfordringer.

Laft har vært den dominerende byggemåten i Norge fra 
vikingtiden og frem til midten av 1800-tallet. Men i dag lever 
vi svært annerledes enn før i tiden. Det påvirker tømmeret.

FAKTA //
ÅRSAKER TIL FUKT I LAFT

GIR UTSLAG: Med en fukt-
måler kan man se om 
veggene er tørre eller våte. 
Her viser måleren ekstremt 
høy fuktighet.

• Strøm til innkjøpspris

• Ingen bindingstid

• Vintertrygghet - unik mulighet 
 til å velge fastpris i utsatte perioder

• 12 mnd gratis Vintertrygghet for 
 deg som HL-medlem

• Prisgaranti hele året

• Ingen bindingstid

• SPAREPAKKEN - Ingen strømregning 
 dersom du blir sykemeldt eller arbeidsledig

Til deg som er medlem av 
Huseiernes Landsforbund tilbyr vi:

HL-SPOT m/ Vintertrygghet

TOPP 5-GARANTI

BESTILL I DAG! 
www.norgesenergi.no/hl eller ring 810 33 700

dersom du blir sykemeldt eller arbeidsledig

810 33 700
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Flere trekker mot byene. 
1. januar 2014 bodde 68 
prosent av befolkningen 
i de 150 mest sentrale 
kommunene her i landet. 
Kilde: SSB

Tilfeldigheter hindret storbrann i Risør på 
forsommeren. Løse søppeldunker i bevarings-
verdige trehusområder er et stort problem.
 – Vi har blitt mer miljøbevisst og det er 
bra, men det øker også brannfaren, sier leder 
for forebyggende avdeling i Østre Agder 
brannvesen, Petter Vinje Svendsen til NRK 
Sørlandet. – Det er en risiko som huseiere, 
kommuner og brannvesenet må ta enda mer 
på alvor. 
 En av løsningen kan være å grave ned av-
fallssorteringssystemer, en annen kan være å 
bygge egne søppelrom mener han.
     Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden sier 
de er klar over problemstillingen, men at de 
ikke kan løse problemet helt.
     – Vi har nettopp hatt en stor 
gjennomgang med bystyret og brannvesenet 
der vi har tatt for oss sikkerheten. Søppel 
langs husvegger er et problem.
     Han tror ikke kommunen får løst proble-
met, men håper de kan finne bedre løsninger 
enn de har i dag.

Studentene Alexander Gjørven 
og  Kristoffer Vik Nygård har laget 
nettsiden “hybelrating.no” der leiere 
kan gå inn å vurdere både hybel og 
utleier, skriver Sunnmørsposten. 
Gjørven tror tjenesten kan være 
med på å luke ut dem som utnytter 
studenter i et presset hybelmarked.
 Både leilighet, utleier, strømfor-

bruk og pris blir vurdert. Gjørven har 
hatt løpende dialog med Datatilsy-
net for å gjøre tjenesten er lovlig, 
men han innrømmer at det er en 
utfordring å sikre at ingen utnytter 
siden til å sverte naboen. Et kom-
mentarfelt der også utleiere kan 
komme til orde skal snart være på 
plass.

Sentralisering

SØPPELSORTERING 
ØKER BRANNFAREN

Straffer dårlige utleiere

Sementindustrien står 
for fire til fem prosent av 
verdens samlede klimaut-
slipp. Nå vil Norcem, som 
er Nord-Europas største 
sementprodusent, fortsette der måne-
landingen på Mongstad strandet, skriver 
Aftenposten. Sement er bindemiddelet i 
betong. Det lages av kalkstein som knuses 
og tilsettes mineraler før det varmes opp 
til svært høy temperatur og så kjøles raskt 
ned.

Vil fange CO2 Lite salg på  
sommeren

  AKTUELT // SMÅSTOFF

Prisene på eneboliger svinger 
mye, og det er nesten ingen 
som selger eneboliger i juli. 
– Det er barnefamilier som 
er målgruppen, og de er ofte 
bortreist og ikke på boligjakt i 
denne perioden, sier Christian 
Dreyer i Eiendom Norge til 
Budstikka. 

Økte boligpriser gir 
økt verdiskapning
Økte boligpriser vil løfte norsk 
økonomi, spår SSB. Før som-
meren la de frem oppdaterte 
prognoser for norsk økonomi. 
På kort sikt forventes en fortsatt 
nedgang i boliginvesteringene, men byrået spår en 
vekst på nær fire prosent neste år, økende til nær seks 
prosent i 2017. Beregninger viser at en varig økning i 
boligprisene gir økt forbruk, økte boliginvesteringer og 
økt verdiskapning. Dette skjer fordi økt aktivitet i bygge-
bransjen gir ringvirkninger videre ut i økonomien. 
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Eidsvollsbygningen er møysommelig 
restaurert, og stod klar til feiring i god tid 
før 17. mai. Veggene i rikssalen har fått 
tidsriktig maling. 
 Rikssalen ligger i byggets andre etasje. 
Da det grønne lerretet som hadde sittet på 
veggene siden 1850-årene ble fjernet, fant 
man hvitmalte vegger med stenkdekor i 

rustrødt, grått og sort. I 1814 var rommet 
ikke innredet, og det rustikke rupanelet 
var tenkt som underlag for stråmatter, 
puss og tapet. Før salen ble tatt i bruk, 
strøk man på hvit kalk. Bjørkeris ble dyp-
pet i maling og stenket mot veggen for å 
skape en dekorativ effekt. Hvite draperier 
og grønne grangirlandere ble hengt opp 

på veggene for å gi rommet et anstrøk av 
fest.
 Det er Statsbygg som har hatt ansvar-
et for restaureringen, og arbeidet er ledet 
av konservator Geir Thomas Risåsen. Fordi 
alle overflater ble lutet ned og sparklet i 
1914, har det vært en vanskelig oppgave. 
Foto: Svein Grønvold / NTBScanpix.

SPRUT PÅ VEGGENE

Tidligere var det mest vanlig å bytte 
til seg nye planter. Dagens utvalg 
av hageplanter er enormt, men med 
økende internasjonal handel øker 
også risikoen for spredning av alvor-
lige plantesykdommer. Dette skjer 
tross strengt regelverk og krav om 
sunnhetssertifikater på planter og 
jord. I tillegg til å ødelegge våre egne 

hageplanter, kan smitte spres ut i 
naturen, skriver Norsk Hagetidend. 
 Det kan være vanskelig å vite 
hva man skal gjøre med hageavfall 
man mistenker er smittet. Både 
kaldkompostering og fliskutting kan 
forsterke problemet, advarer bladet. 
Den mest effektive måten å fjerne 
smitte på, er brenning.

Smittefare

SSB-FORSKER TORBJØRN EIKA TIL DAGENS NÆRINGSLIV

”De aller fleste husholdninger eier 
minst én bolig. Når prisene stiger, øker 

formuen. Dermed øker konsumet.”

Nytt eller gammelt
Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og 
bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket 
ikke rives ned, regnes det som ombygging. Kilde: SSB

Bevar historien
– Det viktigste man kan gjøre 
i Trondheim er å bevare den 
klassiske bebyggelsen. De som 
lykkes med bysentrum i verden, 
er de som tar vare på det histo-
riske. Det sier førsteamanuensis 
Erling Dokk Holm ved Markeds-
høyskolen til Adresseavisen. 
 Dokk Holm mener det må 
være litt av alt i sentrum, også H&M, ikke bare en samling av 
eksklusive butikker. Og kafeene er en bærebjelke for økt om-
setning.

Omtrent 15 prosent av 
brannvesenets utryk-
ninger gjelder branner. 
Snaut 30 prosent går 
til unødige eller falske 
alarmer. Hoveddelen av 
utrykninger skjer til trafikk-
ulykker, brannhindrende tiltak, medisinsk 
bistand og vannskader eller oversvømmelser. 
Kilde: DSB

Utrykninger
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Du finner alltid noe nytt, spennende 
og prisgunstig på wee.no!

Wee Trading har ett hovedmål:  
Å gi kundene våre mest for 
pengene. Det gjør vi ved å hente 
kvalitetsprodukter rett fra fabrikk – 
uten fordyrende mellomledd. 

Vi har over 1500 produkter innen 
kategoriene miljøvennlig energi, 
landbruk, industri, anlegg, hus, hage, 
hall/telt og elektriske hjelpemidler. Vår 
smarte webshop gjør handelen enkel 
– og vi sender varene direkte til deg!  
Se vårt store utvalg på wee.no

På eco-wee.no  
får du mest  
for pengene!

 gjør det 
enkelt å komme seg ut

WeeCar er en helt ny serie elek triske 
kjøretøy spesialutviklet for alle med 
bevegelsesutfordringer.
Uansett om du skal til butikken, bare 
besøke venner eller gjøre en lenger 
utf lukt – WeeCar har en modell for 
nett opp dine behov.

Våre kjøretøy er både åpne og lukkede, 
har toppfart opp til 10 km/t og tilbyr en 
kjøredistanse fra 20 til 60 km per batt
erilading. Ingen av modellene krever 
sertifikat eller registrering. 

Les mer om nyhetene på weecar.no, 
eller kontakt oss direkte på 982 18 123.

8.745,-

49.995,-

27.495,-

22.495,-

NYHET!

– vi gir deg mest for pengene!
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KRIGEN MOT 
TRAPPENE
Jeg har en påstand. Den er som føl-
ger: Jo større du bor, desto latere 
blir du. I hvert fall så leter du aktivt 
etter alle mulige hjelpemidler og 
løsninger som kan begrense flying 
huset rundt. Da vi, min famlie og 
jeg, bodde på 100 kvadrat på én flate 
tenkte jeg aldri over avstander. Trapper 
var et ikke-eksisterende problem før jeg 
fikk fire etasjer. Effektivt bor vi nok kun på 
tre. Loftstuen brukes omtrent ikke, men 
akkurat nok til at den er irriterende mye brukt. 
 Trappemessig er morgenen et sårbart tidspunkt på døgnet, 
for min del. Morgenstunden angriper et utpreget b-menneske 
som meg. Jeg er opptatt av rutiner, jeg er frøsen, jeg dusjer len-
ge, sliter om det kommer uforutsette hendelser. Og på toppen 
av det hele skal jeg levere en toåring og en femåring i barneha-
gen. De er alltid gode venner, bare ikke med meg. De er alltid 
enige, men ikke med meg. Derfor har jeg kokt sammen en 
snedig plan for hvordan dette kan gjennomføres så greit som 
mulig. Med to bad – ett i første og ett i tredje – er det en kamp 
å pusse tenner, stelle og kle på barn, og seg selv. Hvor skal sla-

get stå? Løsningen er enkel – jeg må ha 
to sett av alt. Til to bad kreves to sett av 
alt. To sett tannbørster, to tannkremer, 
masse vaskekluter, to bleiekasser, flere 
sett med klær og to sett med toalettsa-
ker for meg selv. Jeg har håndklær på 
begge bad slik at det er irrelevant hvil-
ken etasje jeg kriger i. Jeg har gått inn 
i en tilstand hvor jeg systematisk leter 
etter alle mulige løsninger som kan 
gjøre morgenen og hverdagen enklest 
mulig. Det vil si mest mulig fri for ver-
tikal bevegelse i huset. Derfor har jeg i 
tillegg strategisk plassert et ekstra sett 

bilnøkler, ekstra husnøkler, flere sett treningstøy, vanlige klær, 
telefonladere og nettbrettladere rundt om kring i huset. Alt for 
å slippe å danse jenka opp og ned etasjene. 
 En ting har jeg i hvert fall lært meg. Nå trenger jeg ikke len-
ger på død og liv slå av alarmen på vaskemaskinen og tørke-
trommelen når den piper. Ligger jeg godt ankret opp i sofaen 
klarer jeg for første gang i mitt liv å vente til pipingen stopper. 
Takket være latskapen.

 AKTUELT // PETI T 

Trapper 
var et ikke-

eksisterende 
problem før 
jeg fikk fire 

etasjer.

Journalist Dag Erik Kongslie
dek@huseierne.no

-

jeg, bodde på 100 kvadrat på én flate 
tenkte jeg aldri over avstander. Trapper 

JOURNALIST
DAG ERIK 
KONGSLIE

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 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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Cathrine Mørland bærer kasse etter kasse fra bilen og inn i sitt 
nye hjem. Det 150 år gamle huset i Asker var den første skole-
bygningen på Drengsrud og er fullt av sjel. Mørland og samboer, 
Arnt Olav Aardal, som for fjerde gang på kort tid kjøper bolig, 
føler de endelig har kommet dit de regner med å bo i lang tid 
fremover.
 – Vi har hatt en trøblete etableringsfase etter at vi forlot byen 
i 2009. Ting ble ikke akkurat som vi ventet oss. Det ble noen flere 
mellomstasjoner enn planlagt, men nå er vi fullstendig ferdige. 
Neste gang jeg flytter blir det til ei kiste, seks fot under jorda, sier 
Mørland som innser at selv det å flytte til sitt siste hvilested også 
er en dyr affære.
 Familien på fire med barna Maria (10) og Elias (5) har de 
siste fem årene flyttet hele fire ganger. Fra Oslo flyttet de til en 
leilighet i Asker, før de fant drømmehuset i Drammen. At dette 
huset skulle starte en spiral som skulle koste flere hundre tusen 
kroner hadde de ikke drømt om.
 – Vi tenkte at det ville bli fint å pendle inn til jobb fra Dram-
men. På den tiden jobbet jeg i Asker og reiseveien ville blitt gan-
ske fin. Vi var jo helt sikre på at det var der vi skulle bli boende, 
sier Aardal. 

Et folk på flyttefot
Tilværelsen i Drammen ble imidlertid ikke slik de hadde sett 

Flytting
koster
Å investere i bolig har tradisjonelt sett 

vært en god måte å plassere penger på. 
Men flytt ikke for ofte. Det er en dyr 
omstilling som spiser av gevinsten.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE
FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN

  AKTUELT // FLYTTEKOSTNADER
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SISTE GANG: Arnt Olav Aardal og Cathrine Mørland har nesten bare flyttet kassene fra hus til hus. Dette er fjerde gangen de flytter.
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MØBLERING: Det 
må romsteres før 

man finner den 
beste løsningen.

for seg. Drømmehuset var ikke det allike-
vel, og paret ønsket å finne veien tilbake 
til Asker igjen. Dermed ble det nok en flyt-
terunde.
 – Man treffer ikke alltid blink, og her 
bommet vi ganske kraftig. Derfor søkte vi 
oss tilbake til Asker og havnet på Drengs-
rud i et rekkehus. Men dette var kun på 
drøye 100 kvadrat, så vi skjønte at vi kom 
til å måtte flytte en eller annen gang. Det 
skjedde kanskje litt tidligere enn plan-
langt, men man må ta mulighetene når de 
dukker opp. Derfor svingte vi oss rundt og 
kjøpte dette huset i nærheten når vi så at 
det var ledig, sier Aardal.
 Oppholdet i Drammen ble faktisk så 
kort at paret var nødt til å betale skatt på 
inntekt fra boligsalget. Etter fratrekk ble 
skattekostnaden på hele 100 000 kroner, 
ettersom boligen hadde steget i verdi med 
500 000 bare i løpet av det snaue året.
 – Jeg vil nesten ikke se tallene på hva 
denne flytteaktiviteten har kostet oss to-
talt. Men at det har kostet mye er vi veldig 
klar over. Vi får være fornøyde med at vi 
kommer til å bli lykkelige her i vårt nye 
hus.
 Aardal og Mørland er ikke alene om å 
flytte i Norge. Nordmenn er faktisk stadig 
på flyttefot. Vi flytter innenfor kommune-

grensen, vi bytter kommune 
og noen bytter fylke. Ifølge 
tall fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB) ble det i 2013 gjen-
nomført i underkant av 
800 000 flyttinger i Norge. 
Dette er en økning på ca. 
150 000 siden 2003. Av 
disse flyttet ca. 450 000 
innenfor kommunen, mens 
omlag 250 000 flyttet ut av 
kommunen. De siste tallene 
fordeler seg på inn- og utflyt-
tinger av Kongeriket Norge. 
Flytteaktiviteten i Norge er 
sterkt økende ettersom be-
folkningsveksten er positiv. I 
2003 flyttet en av åtte nordmenn. I 2013 
flyttet en av syv.
 – Selv om flyttestatistikken er økende 
er den også et resultat av befolkningsvekst 
og i stor grad av innvandring. Nordmenn 
flyttet nesten like mye før, som de gjør nå. 
Men vi ser at flyttetakten også følger opp- 
og nedgangstider i økonomien. Vi flytter 
mer når boligprisene stiger og optimismen 
i økonomien er høy. Drar økonomien i 
negativ retning ser vi at flyttingen stopper 
opp, forteller forsker Kjetil Sørlie i Norsk 
institutt for by- og regionforskning (NIBR).

 Ifølge NIBRs egne be-
regninger flytter nordmenn i 
snitt mellom syv og åtte gan-
ger i løpet av et livsløp. Flyt-
ting over kommunegrensen 
gjør vi mellom tre og fire 
ganger i løpet av livet. Tal-
lene er basert på flyttemel-
dinger.
 – Flytteaktiviteten er 
definitivt størst i alderen 
mellom 20 og 35 år. Det å få 
barn er det som stopper flyt-
teaktiveten hos nordmenn. 
Men vi ser også at det er be-
vegelse i tallene. Stadig færre 
vokser opp i bygd, og folk 

bor lenger i de store byene, sier Sørlie.

Tallenes tale
For Aardal og Mørland har flyttingen 
medført meglerkostnader, dokumentav-
gift og i tillegg skatt på gevinst fra salget i 
Drammen. Godt hjulpet av hyggelig pris-
stigning i boligmarkedet har ikke familien 
i Asker tapt penger på flyttingen. Men ut-
giftene ved prosessen er betydelige, spesi-
elt når de gjøres ofte. Norges Takserings-
forbund (NTF) har regnet ut at dersom 
du skal selge en bolig med verdi på 2,5 
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Administrerende direktør 
Are Andenæs Huser i Nor-

ges Takseringsforbund.
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FERDIG: Når navneskiltet er oppe, er 
flytteprosessen ferdig.

FERDIG FLYTTET: Arnt Olav Aardal og Cathrine Mørland med barna Maria (10) og Elias 
(5) håper at dette er endestasjonen.

I 2013 flyttet nesten 800 000. Dette 
er en økning på ca. 150 000 på ti år.

FAKTA //
FLYTTING I NORGE

millioner kroner, må du ut med nærmere 
100 000 kroner i rene salgsutgifter. Når du 
i tillegg skal kjøpe en selveierbolig, må du 
ut med dokumentavgift på 2,5 prosent i 
tillegg. For en bolig på 3 millioner kroner 
utgjør det hele 75 000 kroner. For sambo-
erparet har de fire flyttingene pluss skat-
tekostnadene falt ned på 731 000 kroner 
totalt, dersom vi tar utgangspunkt i NTF 

sine tall.
 – Vanlige kostnader i forbindelse med 
boligsalg er blant annet oppgjørsgebyr, 
meglerprovisjon, nettannonsering, an-
nonsering i avis eller annen presse, fo-
tografering og takst/boligsalgsrapport. I 
tillegg velger mange å tegne eierskiftefor-
sikring. På toppen av dette kommer me-
glerens merverdiavgift, sier administre-
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forbindelse med flytting er for dyrt.
 – Jeg mener helt klart at det er legitimt 
å spørre om flytting er for dyrt. Når man 
bestemmer seg for å selge er man nødt til 
å tenke over om man trenger alle tillegge-
ne som meglerpakkene tilbyr. Det er ikke 
sikkert man trenger avisannonser, eller at 

annonsen må være ekstra stor. 
Kanskje trenger man heller 
ikke boligstylist. Dette er vur-
deringer selger selv må gjøre. 
Megler redegjør for hvilke mu-
ligheter man har, men som alle 
andre produkter man handler 
må man gjøre en vurdering på 
hva man egentlig trenger, sier 
styreleder Tormod Boldvik i 
Norges Eiendomsmeglerfor-
bund.
 Mange av kostnadene 
i meglerpakkene er valgfrie. 
Boldvik opplever allikevel at 
folk oppfatter salgskostnadene 

rende direktør Are Andenæs Huser i NTF.
 Han mener ikke det er hans oppgave å 
kommentere prisnivået. Det viktigste for 
forbundet er å jobbe for at boligtransak-
sjonen skal foregå tryggest mulig, ikke bil-
ligst mulig.
 – Hensikten med beregningene vi har 
gjort er å vise hvordan møn-
steret egentlig ser ut, og hvor 
pengene tar veien. Da ser man 
fort at det er mange involverte 
i prosessen. Det er allerede et 
prispress i markedet. De fleste 
som flytter er flinke til å hente 
inn anbud og da er det lett å 
sammenlikne priser. Det er 
viktig at prispresset ikke går 
på bekostning av kvaliteten i 
arbeidet som skal gjøres, og ti-
mene som skal legges ned, sier 
Huser.
 Meglerbransjen selv har et 
todelt syn på om kostnadene i 

som mer nødvendige enn dyre.
 – Ser man på rene kostnader som er 
forbundet med meglerens jobb så ligger 
ikke honorarene over det som er normale 
konsulentkostnader ellers i samfunnet. 
Det vi opplever er at folk synes det er bed-
re å bruke 90 000 kroner på et godt bo-
ligsalg fremfor 50 000 kroner på et spare-
salg. Folk ønsker ikke å lure på om salget 
kunne vært bedre om de hadde lagt i litt 
ekstra kroner. Man vil være på den sikre 
siden.
 Siden starten av 90-tallet har vi hatt 
vedvarende boligprisvekst, påpeker han. 
En kraftig en sådan. 
 – Da kan det være at folk ønsker å 
bruke noen tusen ekstra i salgsutgifter for 
å sikre seg at man kanskje får med den ene 
kjøperen som presser din egen salgspris 
100 000 kroner opp, sier Boldvik.

Blir ikke billigere
Fra nyttår vil det bli obligatorisk med bo-

  AKTUELT // FLYTTEKOSTNADER

Rekkehus

2 200 000Pris

155 000Utgifter

2 900 000Solgt for
3 000 000Pris

3 500 000Solgt for
3 550 000Pris

3 860 000 Ikke solgtSolgt for
4 500 000Pris

55 000Dokumentavgift

100 000Meglerhonorar med mer

Skatt*

275 000

75 000

100 000

100 000 00

188 750

88 750

100 000

0

0

112 500 = 731 250

112 500

Firemannsbolig Rekkehus Enebolig
Asker, 2009 Drammen, 2010 Asker, 2011 Asker, 2014

Totale
utgifter

Familien som flyttet fire ganger på  
fem år har til sammen betalte over 
700 000 kroner for å skifte bolig. 
Dokumentavgift på 2,5 prosent av 
kjøpesummen, den såkalte flytteskatten, 
utgjør sammen med tinglysningsgebyr, 
annonseutgifter og honorar til eiendoms-
megler de største utgiftene når man 
selger og kjøper bolig. Denne familien 
måtte også betale skatt på gevinst av 
salget fordi de bodde mindre enn ett år 
på samme sted.

DYRT

+ + +

Styreleder Tormod 
Boldvik i Norges 

Eiendomsmegler-
forbund.

* Fra inntekståret 2014 skattlegges gevinst ved salg av bolig med en sats på 27 prosent (tidligere 28). Det er forskjellen mellom det 
du i sin tid kjøpte boligen for, og salgssummen, som utgjør gevinsten. Eventuelle påkostninger en har gjort på boligen, salgskostnader, 
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ligsalgsrapport. Denne skal være mer om-
fattende enn hva som har vært tidligere.
 – Dette er et ledd i ambisjonene fra 
takstbransjen og meglerbransjen om å 
gjøre boligsalget tryggere og enklere. Vi 
ønsker mer informasjon til kjøper om bo-
ligen. Da blir det forhåpentligvis mindre 
konflikter i etterkant, sier Boldvik.
 Hva en slik rapport vil koste er det 
foreløpig ingen som vet, men den kom-
mer ikke til å bli billigere enn det som har 
vært til nå.
 – Jeg tror ikke folk vil reagere nevne-
verdig på at dette fordyrer salget. Rappor-
ten som skal utarbeides ved boligsalget 
vil være mer omfattende og da må den 
naturligvis bli litt dyrere. Det vil uansett 
være billigere enn om man havner i en 
rettslig tvist. Det vi derimot legger merke 
til er at den jevne kjøper er mer opptatt av 
dokumentavgiften. Denne er nok til langt 
større irritasjon enn det som tidligere er 
nevnt, sier Huser i NTF. LEKENT: Det 150 år gamle huset blir en fin en lekeplass for Elias og Maria.
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dokumentavgift med mer kan trekkes i fra før skatten beregnes. Skatten betales etter at en har mottatt skatteoppgjøret for det 
aktuelle året. Selger man i 2014, leverer man altså selvangivelsen og mottar skatteoppgjøret i 2015. Skatten må da betales i 2015.
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Eksempelet tar utgangspunkt i en
salgssum på 2,5 millioner kroner.

FAKTA //

Boligsalgsrapport   7 000 kr
Fotografering 2 400 kr
Annonsering avis 12 000 kr
Nettannonsering   4 000 kr
Meglerprovisjon 40 000 kr
Oppgjørsgebyr   2 000 kr
Eierskifteforsikring 11 250 kr
Merverdiavgift 19 662 kr
Salgskostnader 98 312 kr

Dokumentavgift ved kjøp 62 500 kr
Sum boligtransaksjon 160 812 kr

Kilde: Norges Takseringsforbund

DETTE KOSTER EN 
BOLIGTRANSAKSJON

i henhold til revidert nasjo-
nalbudsjett for 2011, skatten 
omtrent 5,4 milliarder kroner, 
sier utredningssjef Dag Refling 
i Huseiernes Landsforbund. 
 Dersom du kjøper en selv-
eierbolig kommer 2,5 prosent 
i dokumentavgift i utgifter i til-
legg til kjøpesum. Da kommer 
salgs- og kjøpskostnadene opp 
i store summer. Borettslagsbo-
liger er fritatt for dokumentav-
gift. Dersom du setter opp en 
ny bolig betaler du kun doku-
mentavgift for tomteverdien.
 – I Huseiernes Landsfor-
bund forstår vi ikke begrun-

Den forhatte skatten
Det er viktig å ta med i bereg-
ningen at de aller fleste som 
selger en bolig faktisk også skal 
kjøpe en bolig. Dokument-
avgiften, eller «flytteskatten», 
avløste stempelavgiften – som 
ble innført i 1676 – i 1976. 
 – Avgiften er fiskalt be-
grunnet. Det betyr at den kun 
har til hensikt å skaffe staten 
inntekter. Altså er størrelsen 
på avgiften derfor ikke ment 
å dekke statens kostnader ved 
tinglysing. Disse kostnadene 
dekkes allerede av tinglysings-
gebyret. Bare i 2010 innbragte, 
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OPPUSSING: For å få 
sitt eget preg på hu-
set må oppussingen 

planlegges nøye.

Utredingssjef 
Dag Refling i 
Huseiernes 

Landsforbund.

nelsen med å fordyre eller skattlegge bo-
ligbytte. Det fordyrer kjøpet for kjøper 
med 2,5 prosent, og det stjeler egenkapital 
fra selger med samme sum, sier Refling.

Flyttefradrag
Samtidig som politikerne snakker om 
«flytteskatt» finnes det faktisk noe som 
kan kalles flyttefradrag. Dersom du er på 
flyttefot i forbindelse med bytte av jobb 
kan du få uventet hjelp fra skatteetaten. 
Du kan nemlig ha krav på skattefradrag 
for flytting. 
 – Det kan du i aller høyeste grad, men 
kun hvis det er i forbindelse med bytte av 
jobb. Det er naturligvis en hake til og det 
er at dette fradraget inngår i minstefradra-



49

I Huseiernes Lands-
forbund forstår vi 
ikke begrunnelsen 
med å fordyre eller 

skattlegge bolig-
bytte. 

DAG REFLING

get. Det var i 2014 på 43 prosent av løn-
nen, eller maksimalt 84 150 kroner. Det 
betyr at du må ha en flyttekostnad som 
overstiger dette dersom du skal kunne 
benytte deg av fradraget, sier fagsjef Rolf 
Lothe i Skattebetalerforeningen.
 Reisekostnader, kostnader til flytting 
av innbo og løsøre, kostnader til pakking, 
emballasje, nødvendig lagerleie, særskilt 
forsikring, renholds- og oppryddingskost-
nader, karantenekostnader for kjæledyr, 
kostnader til montering av oppvaskmas-
kin osv. i den nye boligen kan være fra-
dragsberettiget. 
 – For lønnstakere inngår som sagt sli-
ke kostnader i minstefradraget. Da vil det 
være mer gunstig å få ny arbeidsgiver til å 

dekke slike utgifter skattefritt. Mange som 
flytter over lengre distanser flytter gjerne 
fordi det er nødvendig overgang til ny 
jobb. Har man i bakhodet at arbeidsgiver 
kan dekke flyttingen skattefritt bør man 
vurdere å ta det med i forhandlingene, 
tipser Lothe.
 Det finnes ingen regler som sier hvor 
langt man må flytte for å kunne få slike 
fradrag. 
 – Skattemyndighetene gjør en egen 
vurdering på din sak, hvor de vurderer hva 
som var formålet med flyttingen. Så lenge 
du legger frem relevante opplysninger om 
din situasjon risikerer du ikke annet enn 
at skattemyndighetene er uenig, sier han.

Strevsom, men god butikk
Cathrine Mørland har allerede rukket å 
ordne uteplass i solen foran huset. Det 
er tungt arbeid å flytte og foreløpig peker 
denne uteplassen seg ut som ekstra god 
for de fire arbeidsmaurene i familien. Til 
tross for den hyppige flyttingen til famili-
en Aardal / Mørland var det egentlig aldri 
noe tema å benytte seg av flyttebyrå. 
 – Fra Asker til Drammen sjekket vi 
hva prisene på flyttebyrå ville koste. Det 
lå på mellom 1 000 og 1 500 kroner per 
time, litt avhengig av hvor store biler og 
hvor mange folk man ønsket. Det fantes 
billigere alternativer, men de følte vi var 
uaktuelle uansett. Vi fryktet at det kunne 
bli dyrt og syntes det var greit å gjøre den 
jobben selv, sier Mørland.
 Skal man flytte over større avstander 
måler byråene jobben i kubikkmeter. En 
leilighet på rundt 100 kvadrat ligger på 
mellom 35 og 40 kubikkmeter, får vi opp-
lyst. Å flytte et slikt lass fra for eksempel 
Molde til Oslo ligger i bransjen på mel-
lom 25 000 og 35 000 kroner. 
 Siden familien har vært nøkterne når 
de har flyttet ved å gjøre flyttejobben selv, 
sitter de igjen med en følelse av at det har 
vært dyrt, men nødvendig. 
 – Vi har vært heldige som har flyttet i 
en periode hvor boligprisveksten har vært 
høy. Vi har jo følt at det har vært dyrt nok. 
Når vi ser tallenes tale så føles det jo helt 
ok å sitte igjen med en fortjeneste på 640 
000 kroner, som sprøytes direkte inn som 
egenkapital. Skulle vi jobbet og spart had-
de vi brukt vesentlig lenger tid på å bygge 
opp denne egenkapitalen. Vi kunne jo ha 
flyttet i en tid preget av nedgang. Da ville 
regnestykket vært stygt, sier Olav Aardal 
som nå endelig håper å nyte flere år med 
solskinn på uteplassen foran huset. dek@
huseierne.no  
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Din stil, din dør.
Uansett hva du liker – hos oss får du de dørene du vil ha.
Vi i Gilje er fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

www.gilje.no

35669  G
EVIR

  Foto: Arild D
anielsen
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De aller fleste husholdninger eier 
minst én bolig. Når prisene stiger, øker 

formuen. Dermed øker konsumet.
SSB-FORSKER TORBJØRN EIKA TIL DAGENS NÆRINGSLIV

  SETT & HØRT // SEPTEMBER 2014

Gigantmølle

Slutt for Norges 
siste teglverk

40 prosent av ekteskapene 
oppløses ved skilsmisse. 
I 2013 ble det inngått 
23 400 ekteskap, 10 900 par tok ut separasjon 
og 9 700 par blet skilt, viser tall fra SSB. 
For dem som skilte seg i 2013, hadde ekte-
skapet i gjennomsnitt vart 12,9 år. 

Tidligere i vår kappet en mann fra Nesøya i Asker naboens hus i to. Nå risikerer mannen å få sitt 
eget hus tvangssolgt i forbindelse med en strid han har gående med sin tidligere arbeidsgiver, 
skriver Budstikka. Det var Asker og Bærum tingrett som i sommer begjærte Nesøya-mannens 
eiendom tvangssolgt etter at han har gått på flere nederlag i engelsk rett etter strid om lønn, 
pensjon, bonus og saksomkostninger. Nå har han tapt i Borgarting lagmannsrett og må vurdere 
om han skal ta saken til Høyesterett eller betale kravene. Foto: Mattis Sandblad / NTBScanpix.

Statkraft møter kritikk fra flere hold når 
de nå ønsker å sette opp en gigantisk 
vindturbin på Smøla, skriver Teknisk 
Ukeblad. Estimert tårnhøyde er 120 
meter. Det er tre meter høyere enn 
Oslo Plaza. Inkludert rotorbladene kan 
totalhøyden komme opp mot 220 meter. 
Norsk ornitologisk forening mener det er 
et fatalt feilgrep som særlig vil gå ut over 
havørnbestanden. Foto: Statkraft.

Wienerbergers fabrikk i Lunde 
i Telemark legges ned etter 
119 års drift.
 – En mangeårig nedgang 
i bruken av murstein i norsk 
byggenæring har presset 
kapasitetsutnyttelsen ved den 
moderne fabrikken lenger og 
lenger ned. Den var 60 prosent 
i 2012, 50 prosent i 2013 og vil 
bli på rundt 40 prosent i år, sier 
adm. dir. Lars Strand til Bygge-
industrien. 

Møt opp
Du har størst sjanse for å 
påvirke bankens lånevilje om 
du møter fysisk i et lånemøte, 
påpeker forbrukerøkonom 
Hallgeir Kvadsheim.
 – Vær forberedt og vis at du 
er ansvarlig og bevisst rundt 
egen økonomi og forbruk. Ta 
gjerne med deg kontoutskrifter 
som viser hva du faktisk bruker 
penger på, sier Luksusfellen-
programlederen til Dine Pen-
ger. Det gjelder å overbevise 
banken om at forbruket ditt er 
under normalen.

Mindre innvandring
Folketallet økte med 13 300 i 2. kvartal 
2014. Dermed er nå folketallet i Norge 
nær 5 138 000 innbyggere. 13 800 per-
soner flyttet fra utlandet til Norge. Det 
er 2 300 færre enn i 2. kvartal i fjor, viser 
fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

KAN FÅ HUSET TVANGSSOLGT

Gjør din plikt
- Det er slik at det er en 

plikt å rapportere inntekter, 
og det er udiskutabelt at 

den plikten har skatteyter, 
påpeker skattedirektør Hans 

Christian Holte overfor 
Dagens Næringsliv.

4 av 10 skilles
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– Foreldrene er så ivrige at de kjører 
til Bergen, kjøper leilighet samme dag 
og kjører hjem igjen. Det er som om de 

skulle ha vært en tur på butikken.

MOT STRØMMEN

EIENDOMSMEGLER HANS PETTER MIDBRØD 
I EIENDOMSMEGLER VEST TIL BERGENS TIDENDE.

  SETT & HØRT // SEPTEMBER 2014

Rydd klesskapet
Dessverre gjør vi alle kjøp som ikke er like 
vellykket, og som gjerne blir hengende lite 

brukt i klesskapet. Eller de krymper. Da er 
det synd at de skal henge bortgjemt 

og støve ned. På bazar.no kan du 
selge de klærene du ikke bruker. 
På denne måten får du ryddet 

opp, og kanskje får du også noen 
ekstra lommepenger. 

Røyk dreper
Den vanligste brannårsaken 
ved dødsbranner i Norge, 
er «bar ild». Røyking er den 
største enkeltårsaken til 
dødsbrannere, skriver DSF 
i en rapport. Nord-Norge 
er overrepresentert ved 
omkomne i brann.

Mens nordmenn flest flytter fra distriktene og til byene er det en-
kelte som gjør motsatt. Tv-fjeset Sturla Berg Johansen (46) kjøp-
te i fjor Wisløffs camping i Alta. Prisen på eiendommen var 9,1 mil-
lioner kroner. Til Altaposten har Berg Johansen tidligere fortalt, 
at han i løpet av to uker solgte både bil, båt og hjem for å skrape 
sammen nok kapital til å finansiere drømmen. Han planlegger å 
flytte permanent til Alta. – Jeg elsker å være ute i naturen. Jeg 
ser mange muligheter i Alta. Jeg hadde også behov for å gjøre 
noe annet, noe som ikke er teater og TV, men som er mer basert 
på min hobby, fastholder programlederen overfor nettstedet. Foto: 
Ahnjo / Wikipedia.

Sur og sunn 
Sitronens høye innhold av syre gjør frukten svært 
godt egnet som rengjøringsmiddel i hjemmet, 
skriver Klikk.no. Frukten har også en svært 
effektiv antibakteriell effekt. Bland fire 
spiseskjeer sitronjuice i vaskebøtten 
når du skal vaske vinduer for eksem-
pel, og du har en effektiv vindusvask 
– helt kjemikaliefri. Foto: Wikipedia. 

Eneboligens død
Der villabeboere for bare 20 år siden hadde gjen-
nomgående høyt kunnskapsnivå om hageplanter, 
hekker og rododendron, er nå kombinasjonen av 
tuja, terrasse og gassgrill – og gjerne en stor rusten 
trampoline – blitt den nye standarden, skriver 
Erling Dokk Holm i Dagbladet. Han mener at den 
obligatoriske terrassen i trykkimpregnert furu 
forsøker å gjøre eneboligen til leilighet.

Boligprisene er for lengst for 
høye for den jevne brite. I 2013 
ble ifølge avisen The Guardian 
85 prosent av alle nybygde 
boliger i London solgt til kjøpere 
utenfor Storbrittania.

For dyrt
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Løft blikket

Oppdatert Trend for tak!Oppdatert Trend for tak!

Nærprodusert tak f
ra Plannja

Plannja Trend
Produkt:

Beskrivelse:
Plannja Trend er en populær takprofil i nordisk design som den 

hendige klarer legge selv. Nytt for sesongen er at vi har gitt taket 

enda bedre klikkfalser - pluss penere finish på detaljer og beslag. 

Dessuten selges Plannja Trend også med det miljøvennlige beleg-

get Plannja Green Coat.

Les mer på plannja.no

plannja.no

Opprinnelse: 

Naturlig råvare, 100 % resirkulerbar.

Produsert i Järnforsen, Sverige.

Penere detaljer Bedre klikkfunksjon
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En solfylt sommer er over. Hva brukte du ferien til? 
– Jeg ferierte for både i år og neste år, for til neste år er 
det kommunevalg og da blir det ingen ferie.  Jeg var 
klimavennlig ved at jeg stort sett seilte i Oslofjorden. 
Været var jo helt fabelaktig, men det var litt lite vind. 
Så den gamle forurensende dieselmotoren måtte 
dessverre tas i bruk litt oftere enn jeg hadde håpet.  

Hvordan kan vi som ikke har seilbåt planlegge klima-
vennlige ferier?
– For det første: Stem på partier som gjør det lettere 
å leve klimavennlig i Norge. 
For det andre: Ferier i Norge. 
Det er ikke bare klimavenn-
lig, men helt fabelaktig, for vi 
bor jo verdens fineste land! 
I tillegg vil jeg si: Reis gjerne 
og besøk andre kulturer og 
fjernere land, men gjør det litt 
sjeldnere! Og når du først gjør 
det; vær borte litt lenger. Det er 
mye bedre å besøke Thailand 
eller Uruguay i to-tre måneder 
hvert tredje eller fjerde år, enn 
én uke to ganger i året. Det er bedre for sjelen, for 
kulturen, klimaet og lommeboka. 

Hvordan bor du?
– Jeg bor i et 110 år gammelt tømmerhus i marka som 
jeg leier, ikke eier. Grunnen til at jeg leier er rett og 
slett at han som eier huset ikke vil selge, og det kan 
jeg skjønne, for det er veldig fint. Hadde vi eid det 
hadde vi kanskje hatt litt solceller og slikt, men slik 
det er nå bor vi helt tradisjonelt og fyrer med ved om 
vinteren. Om sommeren nyter vi godt av den inne-

bygde airconditionen i form av luftige og glisne tøm-
mervegger. Det er fascinerende å se hvor effektivt et så 
gammelt hus holder seg svalt i sommervarmen. 

Hvor og hvordan har du bodd tidligere?
– Jeg vokste opp i en dønn alminnelig leiegård i et 
dønn alminnelig område i Oslo. Jeg kan anbefale å 
bo i blokk i byen, det er fin boform. Og så har jeg 
bodd ett år i Australia, i en typisk forstadsbolig uten-
for Melbourne. Det var fascinerende å se husene i sli-
ke varme land; enkle murvegger og blikkplater på ta-

ket. Og det holder i slikt klima. 

I dag står boliger og nærings-
bygg utenom industri for rundt 
en tredel av norsk energibruk. 
Hvordan skal vi få ned dette?
– Det er jo egentlig overhodet 
ingen energimangel i verden, 
og det kommer heller ikke til 
å bli det. Solen bombarderer 
oss med større energimengde 
hver dag enn vi noen sinne vil 
klare å bruke. Utfordringen er 

å fange energien uten å ødelegge miljøet. Svaret er 
solenergi, dernest vind og vann og andre former. På 
lang sikt tror jeg folk kan lage akkurat hva slags hus 
de har lyst til, bare vi løser energispørsmålet. I Tysk-
land og Danmark subsidierer myndighetene sol- og 
vindenergi til privathus og legger til rette for at priva-
te huseiere kan levere strøm til nettet når de selv har 
overskudd. I Tyskland har snart et par millioner men-
nesker fått seg slike plussenergihus som til dels leve-
rer energi. Antallet husstander som er selvdrevne på 
energi vokser raskt, og dermed er ikke spørsmålet 

TEKST: RIKKE ÅSERUD  ILLUSTRASJON: HERBJØRN SKOGSTAD

 HUS&BOLIG SPØR // STORTINGSREPRESENTANT RASMUS HANSSON  

Å bo i blokk i byen er en strålende boform, mener Miljøpartiet De 
Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Særlig hvis byene 

blir litt grønnere og litt blåere. Men selv bor miljøforkjemperen 
i et gammelt tømmerhus i marka. 

 Jeg vokste opp i en dønn 
alminnelig leiegård i 
et dønn alminnelig 

område i Oslo.

Ønsker grønne 
og blå byer



55

•  59 år, eneste representant for 
Miljøpartiet De Grønne (MDG) på 
Stortinget

•  Leier tømmerboligen han bor i 
fordi han som eier ikke vil selge

•  Mener Norge må få et større 
leiemarked

FAKTA // 
RASMUS HANSSON
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om hvordan vi bør varme opp, eller kjøle ned boligen, noe 
problem. I Norge er det i første omgang fornuftig å bygge slik 
at man får ned fyringskostnadene, det vil si god isolasjon og 
smarte, energieffektive løsninger. Det finnes en masse løsnin-
ger innen vann, varme og ventilasjon som kan få energibru-
ken i norske boliger kraftig ned, og som det bør legges bedre 
til rette for at folk kan bruke. Men det å fikse på boligen for 
å få gode miljøløsninger er i dag komplisert, innviklet, dyrt 
og ustandardisert. Skrekkeksempelet er solenergi: Ingenting er 
standardisert, og husstander kan ikke levere overskuddsstrøm 
til nettet. Så det å sette opp solcelleutstyr for å lage strøm, eller 
solfangere for å få varmtvann, er i dag fryktelig klønete og dyrt 
i Norge. Det er en av tingene Miljøpartiet De Grønne går inn 
for: Å gjøre energiteknologi til boliger enklere tilgjengelig, slik 
at vi får opp et bedre marked for disse tingene.

Huseierne har vært blant pådriverne for å få i gang et lovet, 
men fortsatt ikke gjennomført, ROT-fradrag for energieffektivi-
serende tiltak på boliger. Hva synes du om dette virkemiddelet?
– Et fornuftig virkemiddel. Så lenge retningslinjene blir stren-
ge nok til at ordningen ikke kan misbrukes. Vi vil ikke gi folk 
gratis lunsj. Vi vil ha effektive løsninger. 

Nesten årlig setter vi nye avfallsrekorder i norske husholdnin-
ger. Er det mulig å snu trenden?
– Absolutt. Jeg tror på informasjon, og på debatt. Debatten 
om matavfall er til en viss grad allerede i gang: Det er mange 
husholdninger som allerede nå tenker seg om før de kaster 
brukbar mat. Så er det selvfølgelig et reelt problem at folk flest 
i Norge har så høy kjøpekraft at det ikke merkes om de hiver 
en halv pakke roastbeef i søpla. Vi i MDG mener ikke at folk 
skal bli fattige. Men vi møter vår egen velferd i døra på en ube-
hagelig måte når vi ser avfallsfjellet vårt – ikke bare størrelsen, 
men også innholdet. Det finnes imidlertid gode løsninger på 

dette. Den ene er resirku-
lering og gjenbruk. I løpet 
av de siste 20-30 årene har 
norsk resirkulering hatt en 
veldig god utvikling. I be-
gynnelsen gren folk på ne-
sen, mente det ble mye rot 
og søl. I dag føler de fleste 
av oss vemmelse hvis noen 
putter matavfall i posen 
med plast. Den andre løs-
ningen er å få miljøkostna-
den inn i prisen på en vare. 
Da blir noen ting dyrere, 
men folk vil også tenke seg 
om en gang til før de kaster 
det. Matprisene er et godt 
eksempel. For lave priser 

fører til at vi får et respektløst forhold til det viktigste i verden, 
maten vår. 

Hvis du skulle planlegge en helt ny by – hvordan ville den sett 
ut? 
– Jeg ville gi arealet tilbake til menneskene. I dag eier bilene 
mye av byenes areal. Fordi de skal stå stille eller røre på seg, 

Å sette opp 
solcelleutstyr for 
å lage strøm, eller 
solfangere for å få 
varmtvann, er i dag 

fryktelig klønete 
og dyrt i Norge.

FÅ GRATIS

BREDBÅND
UT 2014!

Husk å oppgi at du er HL-medlem  
når du kontakter oss :)

07900

* Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. Ved avtaletegning  
 før 1. september, vil minste totalpris være kr 2 200,- per år. Har du ikke  
 et aktivt fasttelefoniabonnement, vil linjeleie på kr 79,- per måned  
 komme i tillegg. 

Nå kr 0,-
per mnd.
ut 2014 *

Før 275,-
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og menneskene må tilpasse seg. Moderne byer må planlegge 
arealet utfra at mennesker skal ha en god hverdag, det vil si at 
de må være tette i betydningen nære, ikke klamme. Viktige tje-
nester som sykehus, bibliotek, kulturinstitusjoner, kommune-
tjenester og butikker må tilbake til byen, og ikke legges på en 
ås fire mil unna. Da får du et hyggelig, åpent og nært bomiljø 
der folk treffes, noe som gir høy livskvalitet, lavt energiforbruk 
og lave miljøkostnader. 
 Byene og tettstedene bør være grønne og blå. Det betyr 
plass til parsellhager, grønne tak og ikke minst må vannet 
frem igjen i byene. Flere bekker og dammer gjør byene bedre 
rustet til det vi ser stadig mer av – harde og voldsomme ned-
børsmengder. Bekker, dammer og grønne tak ville sånn sett 
kunne ta av for mye av det regnværet som i dag skaper enorm 
skade. 
 Byplanlegging blir viktig i årene fremover, og jeg mener 
det er avgjørende å tenke byplanlegging langs transportårene. 
Distansen Oslo – Lillestrøm – Eidsvoll er et eksempel på en 
viktig toglinje vi må planlegge ut ifra. Vi må bort fra den ty-
piske planleggingen der boligområder og kjøpesentre legges 
midt uti hutti heitta ute noen form for kollektivtilbud. 

Rundt 2030 skal vi passere 6 millioner innbyggere i Norge, og 
veksten kommer særlig i Oslo, Akershus og Rogaland. Hvordan 
kan vi møte boligetterspørselen som er spådd for Oslo og andre 
større byer i Norge i årene fremover? 
– Boligbyggingen, og den offentlige støttede utbyggingen av 
leieboliger, må øke betydelig. Norge må få et større leiemar-
ked, noe som gir større fleksibilitet. Det er blitt et problem 
at alle over 25 år skal kunne ha 3,5 millioner og kjøpe seg 
leilighet – fordi stadig flere har ikke det. Det er blitt et bety-
delig problem som fører til segregering i Oslo og andre byer. 
Som blant annet skyldes at det ikke finnes et fungerende leie-
marked der folk uten kapital kan komme seg inn. I Sverige 
har de til en viss grad et funksjonelt leiemarked. Vi mener at 
det offentlige må stimulere til større boligbygging og at vi må 
bli mer nøkterne i forhold til arealkravene våre. Boarealet kan 
ikke fortsette å vokse og vokse. Det bør bygges flere boliger 
med nøktern standard og areal som folk kan klare seg i. Kom-
binert med by som er morsom å være ute i, er dette en god 
løsning. Så blir det en utfordring til arkitektene – å gjøre dette 
til hyggelige steder, ikke døde ghettoer. 

I partiprogrammet skriver MDG at dagens plan- og bygnings-
regelverk er for rigid og at «noen bestemmelser bidrar direkte til 
økt ressursbruk» - kan du gi noen eksempler på dette? 
– Der skal jeg være ærlig og si at jeg ikke kan gjøre helt rede for 
akkurat denne formuleringen. Men det vi mener er at kreative 
egenløsninger innenfor boligbygging stort sett blir umulig-
gjort av et regelverk som stiller steinharde krav til fullstendig 
standardisering av alt. Det studentparet med tynn lommebok 
som vil gjøre noe selv, får vanskeligheter når det kommer en 
kommuneingeniør med en halvmeter tjukk perm som sier 
hvordan de skal løse boligproblemet. Det er denne tanken 
som ligger bak vårt forslag om å opprette ”selvbygging” som 
en egen kategori i plan- og bygningsloven. Vi ønsker kreativi-
tet innenfor fornuftige, miljøvennlige rammer. Ikke alle pro-
blemer løses ved lover og reguleringer.  

Taksteinsløsninger

Modula takstein

Naturrød (600) Multiblend (875)

Matt skifergrå
engobert (703)

Nobel sort
engobert (745)

Tlf. 22 07 26 00
www.wienerberger.no

SUPERPRIS
Kontakt oss på 22 07 26 00
eller info@wienerberger.no

•  100% keramikk som varer i generasjoner
• Lett i vekt - fra ca 38 kg pr m2

•   50 mm justering av lekteavstand (320-370 mm)
•   Forbruk fra 9 stk pr m2

•  Like enkel å legge som betongtakstein
• 4 farger - samme pris
•   Falset dobbeltkrum for optimal tetthet og styrke
•  Sikre innfestingsløsninger gir trygge tak
•  Stort tilbehørsprogram
•  Ingen forvitring, mose eller trommelyder
•  30 års garanti
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Jan Arne Rødland har et innlegg i ”Hus & Bolig” nr. 3 om meg og 
eiendomsskatt. Rødland påstår at jeg som lokalpolitiker ”fikk fler-
tall for sitt forslag om eiendomsskatt i Søgne” og at jeg ” slipper 
unna eiendomskatten”.
 Det er god grunn til å spørre om innlegget har verdi utover det 
å stille undertegnende i et dårlig lys. Jeg tror leserne har minimal 
interesse av det.
 Foran kommunevalget i 2007 var Søgne ille ute økonomisk og 
var nær ved å komme på ”Robek-lista” (bli satt under Fylkesman-
nens administrasjon i økonomiske saker). Valget innebar et skifte 
fra Høyre- til Ap-ordfører i kommunen. Det lokalpolitiske grepet 
som reddet Søgne økonomisk, var i stor grad innføring av eien-
domsskatt fra nyttår 2009 som innebar en merinntekt på ca. 20 
mill. Forslaget ble fremmet av rådmannen og ble vedtatt med 
stemmene fra Ap / Venstre / Krf / SV og Pensjonistpartiet. I saks-
framstillingen fra rådmannen var det antydet muligheten for fri-
tak, helt eller delvis for eiendommer i Ny-Hellesund av ”historisk 
verde” slik loven gir åpning for. Dette ble avvist av kommunestyret. 
 Siden har det vært fremmet fire enkeltsøknader om fritak / re-
duksjon av eiendomsskatt i Ny-Hellesund etter § 7 – ”historisk ver-
de”, eiendommer som er noen av kommunens mest verneverdige 
kulturhistoriske bygninger. Alle søknadene ble enstemmig avvist 
av politikerne. Selv har jeg betalt ca. 135 000 kroner til kommu-
nen fra 2009 fram til i dag, med lovens laveste sats på 2 promille. 

DEBATT // BOLIG    

UETTERRETTELIG FRA RØDLAND

Sitter og leser siste utgave av Hus og 
Bolig. Det er flott at dere tar opp aktuel-
le temaer i bladene deres, men dere bør 
sjekke at opplysningene deres er riktige.
 Artikkelen “Hvem må gå og hvem får 
stå?” har en stor illustrasjon på side 47. 
Dere har et tannhjul med skoletannlege 
ut fra helsetjenestehjulet. 1) Det heter 
ikke skoletannlege og har ikke gjort det 
siden dagens lov om tannhelsetjenes-
ten kom i 1984 (vedtatt i 1983). Det har 
hett offentlig tannhelsetjeneste siden da. 2) Det er ikke kommu-
nene som driver tannhelsetjenesten, det er en fylkeskommunal 
tjeneste, og har vært det siden loven om tannhelsetjeneste kom.

Rigmor Moe 

IKKE LENGER SKOLETANNLEGE

Jeg har imidlertid alltid ment at eiendommer skal takseres utfra 
eiendommens formål, (bostedseiendom / fritidseiendom), og at 
eiendomsskatt ikke skal falle uheldig ut og bli en økonomisk be-
lastning. 
 Om vi har ting å meddele offentligheten, slik Rødland selv 
mener å ha, bør saken være etterrettelig.

Peder Johan Pedersen, Ny-Hellesund     
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TRENGER DU HJELP TIL TAKSERING?

  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
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  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
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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
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   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 O
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  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
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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 
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   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
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 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
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 Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

TAKSTMANN/MURMESTER TORE ANDRESEN
Boligsalgsrapporter-Verdi-Tilstand-
Skadetaksering og skjønn-Uavhengig kontroll.
Tar oppdrag i Oslo/Akershus/Vestfold. 

Hellerudsvingen 28, 0684 OSLO.
Tlf.: 22 26 93 62. Mob. 473 00 446.
E-post: torandr5@online.no   
www.toreandresen.no O
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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.

Vi har i år fått en eiendomsskatt på kr 6 292 for ei hytte i Mandal på 
100 kvm. Jeg har snakket med en del fastboende som har bolig på 
ca. 100 kvm, og det kommer da fram at de har fått en eiendoms-
skatt på ca. kr 2 000. Dette mener jeg er dypt urettferdig, og grun-
nen til denne urettferdige forskjellsbehandling 
er at det brukes to forskjellige verditakserings-
metoder for hytter og fast bolig.
 I informasjonsskriv fra Mandal kommune 
står det: ”Eiendommer der vi ikke får formues-
grunnlag fra skatteetaten, skal takseres i hen-
hold til eiendomsskatteloven”.
 Jeg går ut fra at alle som har hytter i Man-
dal har et formuesgrunnlag på selvangivelsen 
som Mandal kommune har adgang til, akkurat 
som for vanlig boligeiendom. Likevel velger 
Mandal kommune å taksere hytter på en annen 
måte enn fast bolig for på den måten få inn mer eiendomskatt fra 
hytteeiere enn de som eier fast bolig.
 Hvis formuesgrunnlaget fra selvangivelsen hadde blitt lagt til 
grunn for vår hytte, nemlig kr 346 349, ville vi fått en eiendoms-
skatt på kr 1 857, som også ville vært mer rettferdig i forhold til 
fast bolig. Vår hytteeiendom har ikke kommunal vei med belysning 
og snøbrøyting, heller ikke kommunalt vann eller kloakk. Vi har 
utedo og en sti fram til hytta som er nesten uframkommelig. Hyt-

URETTFERDIG EIENDOMSSKATT I MANDAL

teeiere som ikke er bosatt i Mandal er heller ikke brukere av skole, 
helsetjeneste som syke- / pleiehjem og barnehage, og bruker hytta 
bare 1-2 mnd. i året. Resten av året står den tom, men vi beta-
ler allikevel renovasjonsavgift og nettleie til LOS. Allikevel mener 

Mandal kommune at det er rett at vi skal betale 
ca. 4 000 kroner mer enn en bolig i eiendoms-
skatt.
   Neste år blir forskjellen enda større da promil-
lesatsen økes fra 2 til 3. Da vil vi betale kr 9 483, 
mens boligen med samme areal vil måtte betale 
ca. kr 3 000, altså en forskjell på over kr 6 000!
    Etter det jeg forstår har det vært veldig stille 
rundt dette med eiendomsskatt. Har hytteeiere 
skjønt denne urettferdige forskjellsbehandlin-
gen som skjer mellom fast bolig og hytteeien-
dom? Er det rettferdig at en hytte av samme 

størrelse som en bolig skal få tre ganger så høy eiendomsskatt? 
Jeg mener at alle hytteeiere som mener de har fått en alt for høy 
eiendomsskatt må protestere innen 8. august da frist for klage går 
ut.
 Jeg skal gjerne betale eiendomsskatt i Mandal, men da må den 
være rettferdig og stå i forhold til det fastboende betaler. Urettfer-
dighet er ikke greit!                                       

Tor Torkelsen, Stavanger

Har hytteeiere skjønt 
denne urettferdige 

forskjellsbehandlingen 
som skjer mellom fast 

bolig og hytteeiendom?
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verket og tilgjengeleg på Internett. 
 Arbeidet med adresseringa går ofte føre seg på den måten at 
den einskilde kommunen utarbeider framlegg til namn i samråd 
med lokale namnekomitear og organisasjonar. Lista med namn 
vert send til den regionale stadnamntenesta (administrert av 
Språkrådet). Namnekonsulentane går gjennom framlegga og 
sender sine tilrådingar attende til kommunen, som deretter gjer 
vedtak om namn og skrivemåte og melder vedtaka inn i Sentralt 
stadnamnregister i Kartverket. 
 I tillegg til sjølve adressenamnet kan eigaren av eit gardsbruk 
be om å få bruksnamnet innført som ein del av den offisielle 
adressa. Kommunen avgjer kva som kan nyttast som adressetil-
leggsnamn. Eit slikt namn skal vera brukt på staden og overlevert 

frå tidlegare generasjonar. 
  
Byggjer på lokal namnetradisjon
I adresseringsarbeidet er det på lands-
basis tale om å namngje tusentals 
adresseeiningar, og det seier seg sjølv 
at mange namn skal førebuast. Same 
adressenamn kan nyttast berre éin 
gong i same kommunen, men eit nam-
neledd kan brukast som fyrsteledd i 
fleire namn, til dømes Bergsbakken, 
Bergslia, Bergsvegen. I prinsippa for 
namnsetjinga heiter det at ein skal fyl-
gja namneskikken på staden så langt 

I Hus & Bolig nr. 3/2014 har Nina Granlund Sæther ein 
leiar der ho kjem inn på gate- og vegnamn som ikkje er 
velkomne hjå dei som skal ha namna som adresse. Men 
er det eit mål at adressenamna skal ha ein «fin» klang? 
Ein treng ikkje ha St.Hanshaugen som adresse når ein 
bur i Iladalen.

Store oppgåver
Med grunnlag i den nye matrikkellova er kommunane pålagde å 
gje gate- og vegadresser til alle bustader, næringsføremål og of-
fentlege og private tiltak innan sine 
område, med frist til utgangen av 
2015. Mange kommunar nærmar 
seg fullføring av arbeidet, medan 
andre berre er i startgropa. Truleg 
treng mange kommunar meir tid. 
Dessutan fører pågåande regule-
ring og utbygging til at stadig nye 
adressenamn skal gjevast, så ei-
gentleg er det tale om ein kontinu-
erleg prosess. 
 Reglane for adressetildelinga 
finn ein i Adresseveilederen, eit do-
kument som er utarbeidd av Kart-

DEBATT // BOLIG    

STADNAMN SKJEMMER SJELDAN

10 års garanti

VINDUER        DØRER        VINTERHAGER        TAKVINDUER       

N
Y

E

??

Som de beste - bare billigere - siden 1968
WWW.KIPA.no kontakt@KIPA.no

KIPA VINDUER.NO 
DANSK VINDUES
VERIFIKATION

Høy kvalitet

Rimelig pris

Produksjon

etter dine ønsker

Faste eller 

utenpåliggende

sprosser

Få 3 lag glass for prisen av 2 lagTILBUD
Gjeller ikke lagervarer 

og kan ikke kombineres 

med andre rabatter
Beregn din pris på: www.kipa.no

VINDUERVINDUER

Som de beste - bare billigere - siden 1968 DANSK VINDUES
VERIFIKATION

og kan ikke kombineres 

med andre rabatter

10 års
garanti



61

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.

råd. Ofte finst det eksisterande namn som kan nyttast, til dømes 
Gutua, av gutu ‘krøterveg’ eller Verksvegen etter eit nedlagt verk. 
Nylaga namn bør tilpassast lokal namnetradisjon i området. På 
den måten vil adressenamna vera med å halda oppe den lokale 
identiteten. På heimesida til Språkrådet finn ein ein brosjyre som 
fortel meir utførleg om adresseringsarbeidet.

Skjemmande namn?
Eitt av prinsippa for namngjevinga seier at namnet ikkje bør verka 
støytande eller komisk. Kvar grensa går når det gjeld slike namn, 
er ikkje lett å avgjera. I det språklege mangfaldet som kjem til ut-
trykk i lokale stadnamn rundt om, vil det vera mange namn som 
for dagens språkbrukarar verkar pussige og «på kanten», men som 
er ein del av språket til dei som gav namna. Ein 
skal naturlegvis ikkje nytta namn som Marafitta 
( mara = ‘merr’), eller Rauva ‘rev, bakende’, der 
dei måtte finnast. Men ein skal heller ikkje ute-
lata namn for di dei kan gje ulike assosiasjonar. 
Eit namn som Feta eller Fita kjem av ordet fit 
‘frodig eng ved vatn’ og er vanleg mange stader 
i landet. Og Knulmyra, som er nemnd i leiaren, 
heng saman med ordet knul som tyder ‘vriden 
trekubbe’; namnet fortel altså om trevoksteren 
ved myra. I Bykle i Setesdal finst Knullen, og namnet er gjeve med 
bakgrunn i ein rundvoren fjellnakke på staden. Sideforma Knoll 
er stadnamn fleire stader i Akershus og Østfold og har omtrent 
same tyding. Slik kunne ein rekna opp hundrevis av namn som 

det på ein eller annan måte kan 
knytast ein vits eller fantasi til. 
Ofte er det innflyttarar som rea-
gerer på slike namn. Her er det 
viktig å ha respekt for dei spora 
tidlegare generasjonar har sett 
i omgiv-naden og heller sjå dei 
som språkleg variasjon. 

Lokal kunnskapsbank
Dersom brukarane veit meir om 
bakgrunnen for namnet, kan 
det hjelpa på respekten for det. 

S t a d n a m n -
tenesta for 
A u s t l a n d e t 
og Agderfylka har innført ein praksis der uklare 
stadnamn vert forklart i til-rådingane, noko som 
gjer at saksbehandlarane i kommunen kan svara 
når det kjem spørsmål om kva namnet tyder. 
Aller helst burde kommunane oppretta eit data-
basert gate- og vegleksikon på si eiga heimeside 
der kvart namn vert forklart, både språkleg og 

historisk, og dato for vedtaket som adressenamn. Ein del kommu-
nar har slike register tilgjengelege, til dels i bokform.

Botolv Helleland, 
namnekonsulent i Språkrådet

Ein skal naturlegvis 
ikkje nytta namn 

som Marafitta.

La en dyktig takstmann med serti�katene i orden gjøre en grundig 
vurdering av boligen. Be om Boligsalgsrapport. Når selger og kjøper har 
samme oppfatning av boligens tilstand, blir det sjelden bråk i etterkant.

BOLIGSALGSRAPPORTEN
- tryggere bolighandel

Norges TakseringsForbund er organisasjonen for takseringsforetak i Norge, 
og representerer de �este av landets takstmenn.

Finn 
takst-
mannen 

din på 

ntf.no
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LADER OPP TIL

STRØMKAOS
Flere og flere borettslag og sameier har beboere med elbil. 

Der det ikke er ladestasjoner lader ofte el-bileierne 
på fellesskapets bekostning. 

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // BOLIG     63-73SI
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Måtte flytte

 JUSS 

Ifølge Norsk Elbilforening er det mange boretts-
lag og sameier som nekter lading av elbiler i for 
eksempel felles parkeringsanlegg. 
 – Det er en velkjent problemstilling. Vi me-
ner det er et helt unødvendig problem. I stor 
grad bygger det på uvitenhet om hva elbiler 
trenger av strøm og hvordan borettslag enkelt 
kan tilrettelegge, sier generalsekretær i Norsk El-
bilforening Christina Bu. 
 En elbilist som for eksempel kjører 10 000 
km årlig betaler 2 000 kroner for dette hvis all 
lading foregår hjemme, ifølge forbundets egne 
tall. Lader man mye andre steder i tillegg blir 
det neppe mer enn 1 400 kroner. Det kan derfor 
være greit for elbilisten å betale en rund sum.
 – Årlig kostnad for hjemmelading er sjelden 

mer enn tilsvarende det å fylle et par bensintan-
ker, sier hun.

Har sagt nei
I Lundsløkka borettslag i Lillestrøm har styret 
sagt nei til å sette opp ladestasjoner. De har hel-
ler ikke lagt til rette for at man skal kunne lade 
på andre måter.
 – Vi bor i et borettslag fra 1964. Her er det 
overhodet ikke tatt høyde for å omstille til la-
destasjoner. Skal vi kunne ta i bruk lading for 
elbiler er vi nødt til bygge om store deler av 
strømnettet, forteller styremedlem og parke-
ringsansvarlig i borettslaget, Per 
Christian Babik .
 Diskusjonene rundt det å ha el-

“Det er ikke lenger 
en stående vits at 
du bare kan glem-
me å ringe politiet 
ved innbrudd, og i 

stedet kjøpe detek-
tivpulver selv.”

En tysk storrøyker (75) 
ble dømt til å flytte 
fra sin leilighet i Düs-
seldorf selv om han 
hadde bodd der i 40 
år. Naboene klaget 
over sjenerende lukt. 
Retten sier at det ikke 
var røykingen i seg selv 
som førte til utkastelse, 
men at mannen verken 
hadde tømt aske- 
begrene sine eller  
luftet tilstrekkelig.

Promilledom
I 2010 ble en mann fra 
Ørsta på Sunnmøre 
dømt for å ha kjørt en 
gressklipper i påvirket 
tilstand.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE   FOTO: NORSK ELBILFORENING

Elbilene som har størst kapasitet 
trenger 32A ladeuttak.

JOHN CHRISTIAN ELDEN
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“Alle som skaffer 
seg elbil må forstå 
at man ikke kan ta 
seg til rette med 
å lade gratis på 
fellesskapets
 bekostning.”

CHRISTINA BU 
NORSK ELBILFORENING

HJELPER TIL: Christina Bu i Norsk Elbilforening bistår gjerne borettslag og sameier som ønsker råd og veiledning om ladestasjoner. 

 JUSS // ELBILER   

eningen inntatt et standpunkt om at man 
bør være litt runde i anslagene. Beløpene 
blir uansett små. Dersom borettslaget ikke 
har eller ønsker å montere ladestasjoner 
deler de gjerne noen tips om hvordan en 
elbilist kan møte borettslaget sitt, for å 
unngå konflikt og konfrontasjon. 
 – Vær først og fremst ikke for spissfin-
dig eller krevende i samtalene med styret. 
Det vil uansett bli rimelig for deg. Regne-
stykket vårt viser at dette ikke er kostbart. 
Det finnes også mange muligheter for å 
bygge ladepunkter i eksisterende gara-
sjeanlegg. På våre hjemmesider finner 
man også en veileder som viser hvordan 
borettslag kan gå fram, sier Christina Bu.
 
Finnes spleiselag
Flere steder i landet har myndighetene 
også rettet incentiver mot å gjøre det en-
klere for elbilister. Blant annet har man 

bil har gått i borettslaget i lang tid, men 
da generalforsamlingen ble avholdt var 
det ikke den store entusiasmen.
 – Jeg tror nok de som tenkte på å an-
skaffe elbil ikke lenger har tanker om det. 
Vi har ikke hatt noe ønske om å være uvil-
lige, men vi ser at det er en del utfordringer 
som skal løses og det er en ekstra kostnad 
med å bygge ladestasjoner. Mange synes 
nok det er urettferdig at fellesskapet skal 
betale for noe kun enkelte kan dra nytte 
av, forteller han.

Bruk fornuft
Beregninger gjort av Elbilforeningen knu-
ser en del myter og fordommer om elbil 
og lading. Blant annet at det er vanskelig å 
etablere ladeplass for elbil og at strømfor-
bruket er høyt. I mange tilfeller kan man 
klare seg med en egen strømkurs og en en-
kel stikkontakt i veggen.  Samtidig har for-
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Å installere et enkelt ladepunkt kan koste 10 - 12 000 kroner,  
mens en ordentlig ladestasjon fort kan beløpe seg til en halv million. 
Etableringskostnadene øker jo høyere ladeeffekten skal være.

FAKTA //

•  Med en vanlig 16A-kurs vil ladeeffekten være maks 3,6 kW pr. time. Å full-
lade en bil kan ta ca. 26 timer. Med en 32A-kurs vil ladetiden kunne halveres. 
Med hurtigladning er det mulig å fylle batteripakken fra 0 - 80 prosent på 
ned til 20 minutter. Det finnes også andre alternativer som kan redusere 
ladetiden til 1 time.

•  De fleste elbilkundene kjøper hurtigladere, eller det som også kalles dob-
beltladere, når de kjøper elbil. Men flere strømselskaper er kritiske til slike 
hurtigladere. Årsaken er rett og slett at strømnettet ikke takler det høye, 
intensive strømforbruket. Gudbrandsdal Energi er blant dem som nekter 
elbilkundene å bruke hurtigladere. Dersom kundene omgår forbudet, må de 
selv ta regningen for å forsterke strømnettet. Og den kan bli på flere hundre 
tusen kroner hvis transformatorer må skiftes for å bedre kapasiteten.

LADING AV ELBILER

i både Oslo kommune, Akershus fylkes-
kommune og Hordaland fylkeskommune 
mulighet til å søke om tilskudd for å opp-
rette ladestasjoner.  Beløpet varierer, men 
på det meste kan man få dekket opp til 
75 prosent av kostnadene til å sette opp 
ladestasjoner.
 Fylkesordfører i Hordaland Mona 
Hellesnes sier at de har som ambisjon å 
vise vei i klimapolitikken. Da er elbil også 
en del av den viktige satsningen.
 – Vi har lagt oss på et høyt nivå når det 
gjelder tilskudd til ladestasjoner. Dette er 
helt bevisst. Skal vi vise vei, må vi gjøre 
det skikkelig, forteller hun.
 Fylkestinget har vedtatt at uslipp av 
klimagasser i Hordaland skal reduseres 
med 3,9 prosent innen 2020. 
 – Dette er en ambisiøs plan, men den 
er gjennomførbar. Borettslag og sameier 
kan søke om støtte til opptil 25 000 kr 
pr ladestasjon, maksimalt 75 prosent av 
kostnadene for å sette opp ladestasjoner, 
sier hun.
 For kommuner er det mulig å få støtte 
opptil 25 000 kr pr. ladestasjon med to la-
deuttak og to tilknyttede parkeringsplas-
ser.
 Babik i Lundsløkka borettslag har fått 
med seg at det finnes løsninger.
 – Vi har tenkt som så at hvis dette 
blir viktig for flere av beboerne så er de 
velkomne i styret. Vi har i tillegg plassut-
fordninger i vårt borettslag. Det er få par-
keringsplasser og disse gis ut etter ansien-
nitetsprinsippet. Det vil være trøblete å 
reservere plasser for enkelte, bare fordi de 
har kjøpt rett type bil, sier han. 
 – Da vi sjekket opp hvordan tilskudds-
ordningen kunne fungere for oss var 

LADESTASJON: Finner du dette merket, 
er plassen resvert for elbiler.
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•  Sjekk eksisterende anlegg. Ta kon-
takt med en lokal el-installatør og få 
en vurdering av eksisterende el-anlegg 
og beskrivelse av hva som må utføres 
av arbeid. Lag en kravspesifikasjon og 
be om pristilbud. Undersøk om kom-
mune eller fylkeskommunen gir  støtte

•  Det er opp til boligselskapet selv å 
bestemme om brukerne skal betale for 
etablering og drift av ladeplasser, eller 
om det skal inngå i fellesutgiftene. 
Elbilforeningen anbefaler brukerbe-
taling. Det enkleste er å bli enige om 
en fast månedlig sum for betaling av 
strømforbruk og vedlikehold. Med en 
undermåler på ladestasjonen kan man 
avregne det faktiske strømforbruket 
og eventuelt justere fast månedsbeløp. 
Krav om eget strømabonnement på et 
ladepunkt vil gi uforholdsmessig høye 
fastkostnader.

•  Oppdater vedtektene. Regler for 
fordeling av ladeplasser og betalings-
ordninger bør med.

TIPS TIL 
ETABLERING AV 
LADESTASJONER

 JUSS // ELBILER   

allikevel midlene brukt opp. Det er første-
mann til mølla i kommunene, men når 
det eventuelt blir aktuelt skal vi klare å 
få søkt til tidlig nok for å få tilskudd, sier 
han.

Lad ikke gratis
Norsk Elbilforening jobber for å bidra til 
at flere borettslag og sameier tilrettelegger 
for ladeplass til sine beboere. Bu er tydelig 
på at det ikke trenger å herske noen som 
helst konflikt i et borettslag eller sameie 
rundt lading av elbiler. Christina Bu me-
ner at elbileiere bør være tidlig ute med å 
tilby seg å betale.

TRENGER STRØM: Alle elbilister er avhengig av ladeplass for å kunne bruke elbilen 
i hverdagen. I borettslag og sameier er parkeringsplasser og parkeringshus felles 
eiendom, og beboerne kan ikke på egenhånd etablere ladeplass for sin elbil.

 – Det er for det første ikke et strøm-
sluk. Dessuten må alle som skaffer seg 
elbil også forstå at man ikke kan ta seg til 
rette med å lade gratis på fellesskapets be-
kostning. Elbilforeningen har utarbeidet 
et regnestykke som på en romslig måte 
gir en pekepinn på hva en elbileier kan 
betale i ekstra strømutgifter dersom la-
dingen for det meste foregår i hjemmet. 
Ta kontakt med styret ditt og si at du har 
elbil. Legg frem forslag om hva du skal be-
tale. Dialog hindrer irritasjon og konflikt, 
avslutter Bu. dek@huseierne.no 

UNIVERSALPRODUKT  
TIL FUGING, LIMING  

OG TETTING

R

TIL FUGING, LIMING 

Tenk kvalitet,  
økonomi og miljø

R

Tlf 22 66 04 00

Du finner         -produktene hos trelast,  
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.tec7.no    

N
Æ

RIN
GSMIDDEL

GODKJEN

T

90_x_60_TEC7_2014.indd   1 22.01.2014   10:29:36



67

 

  
 

 JUSS // RØYKING    

 I eierseksjonssameier kan imidlertid 
sameiermøtet fastsette ordensregler for 
eiendommen. Med ordinært flertall kan 
man forby røyking på fellesarealer innen-
dørs, i trappeoppganger, på loft og i kjel-
lere. Balkonger er imidlertid definert som 
fellesareal. Advokat Anders Leisner i Hus-
eiernes Landsforbund mener det må være 
tillatt å røyke her så lenge det ikke plager 
andre. I sommersesongen, når langt flere 

En rekke mennesker kan ikke bruke sin 
egen balkong lenger, fordi de har na-
boer som røyker. Noen kvier seg også for 
å lufte. Helsedirektoratet får stadig flere 
henvendelser om at folk plages av røyking 
utendørs. Men dette kan det være vanske-
lig å gjøre noe med. Den enkeltes frihet til 
normal bruk og livsutfoldelse skal balan-
seres mot hensynet til fellesskapet og de 
andre sameierne. 

Røyk må tåles

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Selv om det kan være plagsomt for naboer og forbipasserende, er det 
vanskelig å forby røyking på balkonger og ved inngangspartier.

bruker balkongene sine, bør adgangen til 
å røyke begrenses.
 Selv om røykeloven er svært streng, 
tror advokatkollega Yana Beate Totland 
det er vanskelig å gå til sak mot noen som 
røyker utendørs. Man kan velge å holde 
avstand. Men er røyking på nabobalkon-
gene plagsomt, anbefaler hun å få til en 
dialog med naboene om mengde og tids-
bruk. ngs@huseierne.no  
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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
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Så er den plutselig der: Dagen da huset er 
ferdig bygget. Du har kanskje vært gjen-
nom mange runder med forsinkelser, 
utsettelser, uoverensstemmelser og over-
raskelser – eller du har vært heldig, og 
byggeprosessen har gått knirkefritt hittil. 
Uansett: Ikke slapp av riktig ennå. Det er 
fortsatt ting å passe på. 
 Før overtagelsen skal det kalles inn til 
overtagelsesforretning. Det er vanligvis 
entreprenøren som innkaller, men der-
som det ikke skjer, kan du som byggherre 
gjøre det. Det må gis sju dagers varsel. 
Dette er viktig blant annet for at banken 
skal kunne forberede transaksjonen. Hvis 
entreprenøren ikke møter, kan du gjøre 
overtagelsesforretningen alene. Det langt 
vanligste er imidlertid at begge parter stil-
ler.

Mangler
På overtagelsen går dere gjennom det le-
verte huset for å se etter om alt er som 
det skal. Da gjelder det å sjekke huset fra 

Overtagelse 
av ny bolig

Når du skal overta din nybygde bolig bør du 
ha øynene med deg, og notatblokken parat. 

nok til at du kan nekte overtagelse før de er 
rettet. 

Holde igjen penger
Du har lov til å holde tilbake deler av kjø-
pesummen dersom du mener det foreligger 
mangler. Dette behøver du ikke å bli enig med 
entreprenøren om. Finner du mangler for ek-
sempel til rundt 200 000 kroner, holder du rett 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

 JUSS // BUSTADOPPFØRINGSLOVA    

topp til tå, i kriker og kroker. Finner du 
mangler, bør du notere dem fortløpende. 
Det er viktig å huske på at du og entre-
prenøren ikke nødvendigvis behøver å 
være enige; skriv uansett ned alt du mener 
mangler, uavhengig av hva entreprenøren 
måtte mene. Overtakelsesprotokollen vil i 
ettertid virke som bevismateriale.
 Hvis huset har vesentlige mangler kan 
du nekte overtagelse. 
 – Men dersom kjøkkenvasken ennå 
ikke er på plass, er det en for liten mangel 
til at du kan nekte å overta. Her blir det en 
skjønnsmessig vurdering av hvilke man-
gler som er store nok til å nekte overtagel-
se, og vanskelig å si akkurat hvor grensen 
går, sier Are Opdahl, advokat og distrikts-
leder for Huseiernes Landsforbund på 
Sunnmøre. 
 Viktige ting som strøm og vann, samt 
formelle ting som manglende ferdigat-
test, manglende midlertidig brukstilla-
telse, eller at firmaet ikke har ansvarsrett, 
er ting som i de fleste situasjoner er store 
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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

og slett tilbake dette beløpet. 
 – Det kan kanskje være vanskelig å 
anslå kroneverdien av manglene i en litt 
stresset situasjon på overtagelsen. Da er 
det lov å gjette, men det går også an å ta 
en telefon til en takstmann og få en litt 
mer kvalifisert gjetning, sier Opdahl. Se-
nere kan det være greit å få fagmannen til 
stedet for et mer nøyaktig overslag. 

 Ifølge advokaten er det mange som 
ikke er klar over denne rettigheten man 
har til å holde tilbake penger. Mange fryk-
ter at det er ensbetydende med mislighold 
av kontrakten, men det er det ikke – så 
lenge du har deponert det aktuelle belø-
pet i en bank. Du kan altså ikke bli sit-
tende med pengene på din egen konto. 
Sett dem inn på en depositumskonto i 

OVERTAGELSESFORRETNING: Når du overtar 
en nybygd bolig, skal du vanligvis sammen med 

entreprenøren gå nøye gjennom huset for å se 
etter om alt er som det skal. Da gjelder det å 
sjekke huset fra topp til tå, i kriker og kroker. 

Foto: Adam Haglund / NTBScanpix 3 
GODE RÅD NÅR DU SKAL 

BRUKE HÅNDVERKER

1
Sjekk referanser. Spør andre som 

hyret selskapet, og sjekk opp-
lysninger om firmaet i Brønnøy-

sundregisteret. 

2

3

Bruk alltid kontrakt. Som medlem 
i Huseiernes Landsforbund kan 
du laste ned gratis kontrakt fra 

forbundets nettsider. 

Unngå forskuddsbetaling. Dersom 
du betaler før jobben er gjort er 
det du som eventuelt må gå til 

rettslige skritt for å få jobben gjort 
eller pengene tilbake. 
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Vi er spesialister på sameieforvaltning. 
Vi er erfarne. Vi er fri og uavhengig.

www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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banken, der banken kun kan utbetale beløpet 
ved enighet mellom partene eller rettskraftig 
dom. Da har du ikke misligholdt kontrakten 
selv om entreprenøren ennå ikke har fått pen-
gene sine.
 Dersom entreprenøren ikke har stilt bank-
garanti kan du også holde tilbake penger til-
svarende dette beløpet. Pass derfor på at entre-
prenør kan dokumentere at slik bankgaranti er 
stilt før du betaler kjøpesummen. 

Retting
Entreprenøren skal gis mulighet til å rette 
manglene. Det er gjerne den billigste løsnin-
gen for vedkommende. Men at ting blir riktig 
ved første retteforsøk, er slett ingen selvfølge.  
 – Jeg hadde selv en sak med et bad der ting 
måtte rettes opp fire ganger. Til slutt måtte jeg 
få inn noen som kunne gå inn og forklare hvor-
dan de utførende skulle bygge badet så det ble 
riktig ifølge dagens regler og krav, sier Opdahl. 
Hvor mange rettingsforsøk entreprenøren skal 
få, blir til syvende og sist et skjønnsspørsmål, 
men det skal ikke være til vesentlig ulempe for 
forbruker, og det skal skje innen rimelig tid. 
 Hvis manglene ikke blir rettet kan du kre-
ve et avslag i prisen som tilsvarer summen det 
koster deg å få rettet manglene. Dersom man-
glene er vesentlige kan du heve kjøpet. Du kan 
også kreve erstatning for utlegg du har hatt. 

Ettårsbefaring
Etter ett år skal det foretas en ny befaring av 
boligen. På ettårsbefaringen kan du ta opp 
med entreprenøren mangler som er dukket 
opp i tiden fra overtagelsen og frem til nå. Men 
pass på: Ikke vent til ettårsbefaringen med å si 
ifra om problemer som dukker opp underveis 
det først året! 
 – Det er lett å tenke at nei, den der sprek-
ken i veggen vil jeg ikke plage entreprenøren 
med nå, den får vi ta på ettårsbefaringen. Men 
dersom du ikke sier ifra innen rimelig tid et-
ter at du oppdager en mangel, kan det bli for 
sent! Det er ikke all verdens som kreves; send 

Første del av denne artikkelen, 
“Oppføring av ny bolig: 
Sørg for en god kontrakt”, 
stod i Hus & Bolig nr. 3 2014.

for eksempel en kort e-post der du viderebrin-
ger det du finner. Du trenger ikke å trekke inn 
en takstmann for hver lille ting, sier Opdahl. 
 Ved å reklamere med én gang du finner en 
feil følger du bustadoppføringslovas krav om 
at reklamasjon må skje innen rimelig tid etter 
at forbrukeren har oppdaget den. Venter du, 
kan du miste retten til å gjøre mangelen gjel-
dende. Et annet poeng med å si ifra med en 
gang, er å gjøre entreprenøren oppmerksom, 
og gi muligheten til å hindre følgeskader, po-
engterer advokaten. 
 – Jeg hadde nylig et tilfelle der huskjøper-
ne syntes veggen på loftet bulte så merkelig på 
midten, men de ga ikke beskjed til entreprenø-
ren som hadde bygget det. Plutselig falt hele 
taket sammen. Problemet var en konstruk-
sjonsfeil. Hadde entreprenøren fått vite om 
veggen, hadde han antagelig kommet løpende 
med det samme for å rette opp feilen, sier Op-
dahl. 

Fem års garantitid
Bustadoppføringslova gir deg som husbygger 
en garanti på fem år. Det høres kanskje lite ut, 
for de fleste ønsker vel at huset de bor i skal 
holde lenger enn fem år. Samtidig er det slik 
at de fleste mangler vil vise seg før det har gått 
fem år. Dersom dusjnisjen har holdt tett i fem 
år, er sjansen liten for at den helt plutselig be-
gynner å lekke etter fem år og en dag.  Tvert 
imot er den antageligvis bygget riktig og hol-
der i minst fem år til.  
 Det er dessuten slik at dersom en feil opp-
dages etter at de fem årene er gått, og feilen 
skyldes grov uaktsomhet fra entreprenørens 
side, skal ikke du lide for det. 
 – Jeg hadde en sak for litt siden. Huseier 
kom hjem fra forretningsreise, og fant hagen 
sin nedi fjæresteinene etter et uvær. Det hadde 
gått fem og et halvt år siden huset var bygget. 
Entreprenør måtte ta ansvar for reparasjon av 
skadene, fordi det viste seg at forstøtningsmu-
ren på tomta ikke var satt opp i henhold til 
forskriftene. raa@huseierne.no 

Dersom kjøkken-
vasken ennå ikke er 
på plass, er det en 
for liten mangel til 

at du kan nekte 
å overta.

ADVOKAT ARE OPDAHL
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TRENGER DU ADVOKATBISTAND?
 Trenger du bistand utover den svar-tjenesten 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.

 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
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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
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  ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no

O
SL

O

 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
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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. 
fi rmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no O
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   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
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  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
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 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.: Arbeidergaten). 
Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 0114 Oslo. 
T: 22 91 00 50. F: 22 91 00 51. koe@advok.no www. O

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

   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
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   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 O
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  ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister 
ved kjøp og salg av eiendom, arv og genera-
sjonsskifte, arbeidsrett og alminnelig avtale og 
kontraktsrett.

Lillestrøm
Alexander Kiellandsgate 2B, 2001 Lillestrøm
Phone: +47 64 84 60 60, 
Fax: +47 64 84 60 89
E-mail: post@oklandco.no

Oslo
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Phone: +47 22 42 60 60
E-mail: oslo@oklandco.no

A
K

ER
SH

U
S 

  O
SL

O

  advokatfi rmaet KLOSE ans

Tone-Lise L. Klose     Wilhelm Klose
advokater med møterett for Høyesterett

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no

O
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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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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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 O
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   ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-
skifte, personskade, forretningssaker, bolig-
reklamasjoner.

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
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   ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, 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

O
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ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no
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  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
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   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, Pboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no
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  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

O
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 SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfi rma.
Fast eiendom og de fl este 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   
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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
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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 O
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 ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, 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.
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   ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no
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NYSTUEN | BØEN | WEFLING  advokatfi rma
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
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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
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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  

fi rmapost@advonico.no

www.advonico.no
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   ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafi kk, 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

O
SL

O

 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
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 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 advokatfi rmaet 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
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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  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. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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 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@fl oien.com   www.fl oien.com
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 ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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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
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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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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 ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  
Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   
www.adnor.no SØ
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 Ønsker du å annonsere på disse sidene, 
ring Britt Fossum, tlf. 62 94 69 03 

eller send en e-post til bf@hsmedia.no

ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no
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   WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no
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TRENGER DU ADVOKATBISTAND?
 Trenger du bistand utover den svar-tjenesten 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.

 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
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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
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  ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no
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 ADVOKATFIRMAET KRABBERØD
Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

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

VE
ST

-A
G

D
ER

   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. 
fi rmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no O
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   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
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  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
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 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.: Arbeidergaten). 
Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 0114 Oslo. 
T: 22 91 00 50. F: 22 91 00 51. koe@advok.no www. O
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   ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.

Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE
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   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 O
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  ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister 
ved kjøp og salg av eiendom, arv og genera-
sjonsskifte, arbeidsrett og alminnelig avtale og 
kontraktsrett.

Lillestrøm
Alexander Kiellandsgate 2B, 2001 Lillestrøm
Phone: +47 64 84 60 60, 
Fax: +47 64 84 60 89
E-mail: post@oklandco.no

Oslo
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Phone: +47 22 42 60 60
E-mail: oslo@oklandco.no
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  advokatfi rmaet KLOSE ans

Tone-Lise L. Klose     Wilhelm Klose
advokater med møterett for Høyesterett

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no
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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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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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 O
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   ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-
skifte, personskade, forretningssaker, bolig-
reklamasjoner.

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
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   ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, 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

O
SL

O

ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no
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  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
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   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, Pboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no

A
K

ER
SH

U
S

  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
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 SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfi rma.
Fast eiendom og de fl este 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   
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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
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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 O
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 ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, 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.
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   ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no
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NYSTUEN | BØEN | WEFLING  advokatfi rma
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
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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
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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  

fi rmapost@advonico.no

www.advonico.no
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   ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafi kk, 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
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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
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 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 advokatfi rmaet 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
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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  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. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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 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@fl oien.com   www.fl oien.com
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 ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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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
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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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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 ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  
Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   
www.adnor.no SØ
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 Ønsker du å annonsere på disse sidene, 
ring Britt Fossum, tlf. 62 94 69 03 

eller send en e-post til bf@hsmedia.no

ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no
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   WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no
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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,-) 

d1
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SMARTE LØSNINGER

PÅ KJØKKENET

Inspirasjon og nytte

 TEMA //KJØKKEN-BAD     75-87SI
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– Vi brukte nokså god tid på å planlegge; flytte 
om på benk, komfyr og så videre – på papiret, 
vel å merke. Det er nok også derfor vi har blitt 
så fornøyd med sluttresultatet, sier Linstad. I 
en middels stor leilighet på Sagene har hun og 
kjæresten lagt ned mange arbeidstimer i oppus-
singen av kjøkkenet. Nå fungerer det perfekt, 
med noen spesialtilpasninger.   

Kjøleskuffer
Skuffer i stedet for skaphyller har blitt svært po-
pulært de siste årene. Fordelen med skuffer er at 
det ofte er lettere å finne frem og holde orden. 
I leiligheten på Sagene valgte de kjøleskuffer i 
stedet for skap.
 – Vi ville ikke ha kjøleskapet i 
form av et høyskap, det ville ruvet 

Selv om bolig-
prisene har steget 
de siste årene, slår 

ikke dette ut på 
statistikker over 
når unge flytter 

hjemmefra.
CHRISTIAN SANDLIE 

VED NOVA

Velg glass
Til oppbevaring av 
mat bør du velge 
glass fremfor plast 
hvis det er mulig. 
Plast avgir generelt  
mer helse- og miljø-
skadelige stoffer. 

Skift slange
Vannslanger knyt-
tet til maskiner bør 
skiftes hvert 10 år. 
Slik kan du unngå 
lekkasjer og uhell. 

– Siden vi ikke har så stor plass måtte vi tenke litt 
alternativt da vi innredet kjøkkenet, sier Marianne Linstad. 

Med kreative løsninger har hun og samboeren fått det 
akkurat som de ønsket. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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FULL KLAFF: Ved siden av vasken kan 
kjøkkenbenken ved behov forlenges. Foto: 
Rikke Åserud. 

for mye. Derfor endte vi opp med kjøle-
skuffer under benken. Ikke bare plassmes-
sig fungerer det perfekt; det er også så mye 
lettere å holde oversikten. Nå har vi aldri 
matvarer som går i glemmeboka og blir 
liggende og mugne – i skuffene ser vi alt, 
sier Linstad. 

Smal oppvaskmaskin
Den integrerte oppvaskmaskinen i lei-
ligheten på Sagene er smalere enn stan-
darden. 45 centimeter i stedet for 60 
frigir verdifull oppbevaringsplass under 
benken, slik at de har fått plass til et lavt 
fryseskap ved siden av. I en leilighet der 
det uansett ikke vil være plass for en stor-
familie, er det en hensiktsmessig løsning 
å spare inn noen centimeter på oppvask-
maskinen. 
 – For oss som er to, trenger vi ikke noe 
større. Når vi har besøk og bruker mye 
kopper og kar er det bare å kjøre oppvask-
maskinen en gang ekstra, sier Linstad.  

Ekstra benkeplass
Skarpe kniver og benkeplass er ofte noe av 
det mesterkokkene trekker frem som mest 
essensielt på kjøkkenet. Så mye kjøkken-
benk som mulig var viktig å få til også for 
paret på Sagene. 
 – Vi har to fleksible klaffeløsninger 
som gir mer benkeplass. Den ene er en 
forlengelse av benken ved siden av vasken, 
den har vi sjelden stående oppe fordi den 
kommer litt foran døråpningen ut til gan-
gen. Men den er kjekk å bruke innimel-

lom. Den andre fungerer som en bardisk 
til daglig, hvor vi spiser frokost til hver-
dags, sier Linstad. 

Fleksibilitet
Slike fleksible løsninger er det mange som 
ønsker seg, sier leder for utdanning og 
utstilling hos kjøkkenleverandøren HTH, 
Kristine Bure. Derfor er det stadig nyheter 
på markedet som skal holde tritt med et-
terspørselen.
 – Noe av det nye vi har å tilby nå er 
et slags foldebord-system, der man kan 
trekke ut en skuffeseksjon som står inntil 
en vegg, og vips får man halvannen me-

SOKKEL: I sokkelen kan verdifull opp-
bevaringsplass frigjøres. Foto: HTH. 

I DET RETTE HJØRNET: Mange av de 
største kjøkkenleverandørene leverer 
smarte hjørneskuffer. Foto: Strai Kjøk-
ken. 

MODERNE: Det 
moderne kjøkken 
må selvsagt ha 
plass til Ipaden. 
Foto: Drømme-
kjøkkenet. 
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ter ekstra benkeplass, sier Bure. Dette er et 
godt alternativ for dem som ikke har plass 
til en bardiskløsning. Mobile enheter er i 
det hele tatt svært populært for tiden. 
 – En kjøkkenøy på hjul er et eksempel 
på en mobil enhet mange ønsker seg. Den 
gir mange muligheter; den kan brukes 
som arbeidsplass, til buffet, eller rett og 
slett flyttes unna dersom man skal dekke 
til langbord, sier Bure. 

Smart oppbevaring
Bure påpeker at et smart kjøkken også må 
ha smart oppbevaring. 
 – Smart oppbevaring handler om mest 

mulig hensiktsmessig innredning av skuf-
fer og skap. Derfor tilbyr vi blant annet 
kurvinnredning på innsiden av skapdø-
rene, slik at ting ikke forsvinner inn på de 
bakerste hyllene, og til gryteskapet har vi 
lokkholdere som sørger for orden. Hjør-
nekaruseller man kan trekke helt ut er 
også med på å gi oversikt, sier Bure. 
 HTH og en rekke andre kjøkkenle-
verandører tilbyr også sokkelskuffer og 
hjørneskuffer for optimal utnyttelse av 
plassen. Det finnes også et utall skuffe-
innredninger som skal sørge for orden; 
alt fra tallerkenholdere, til ulike 
bestikkinndelere og holdere for 

KJØLESKUFF: Det er lett å holde oversikten i kjøleskuffene, synes Marianne Linstad. 
Foto: Rikke Åserud.

RYDDIG: Smarte kjøkkenløsninger 
handler blant annet om smart innred-
ning som hjelper deg å holde orden. 
Foto: Drømmekjøkkenet. 

SPISKAMMERS: Det innerste hjørnet 
av kjøkkenbenken brukes kanskje ikke 
så mye – hva med å plassere et mat-
skap der? Foto: Drømmekjøkkenet.
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NORGES MEST ØKONOMISKE
LUFT/VANN VARMEPUMPE

2007-2013
Tlf 674 95 500  
www.energysave.no
Leveres og monteres 
av din lokale rørlegger. Kort leveringstid.

Svenske Energimyndigheten har testet!
Nå kan de som har el-, ved-, pellets- eller oljekjele

Spare opp til

15.000 kWt/år

med en 9kW luft/vann varmepumpe fra E|S

Ved kjøp av AW9-V5 får du 
• Raskest tilbakebetalingstid 
• Mest spart energi per investert krone
• Profesjonell installasjon av fagmann
• 5 års kompressorgaranti
• System tilpasset Nordisk kaldt klima

ENOVA
Få refundert 20% av kostnaden for varmepumpe og 
montering fra ENOVA. Se www.enova.no for søknad.
*Inntil kr. 10.000 ved kjøp installasjon av varmepumpe og inntil kr. 25.000 
ved å sanere eksisterende oljekjele. 

KAMPANJEPRIS
9 kW: 32.900,- (AW9-V5)

11 kW: 39.900,- (AW11-V5)
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plastuttrekk, så vi skal slippe å kjempe med klebrig plastfolie i en 
fillete pappbeholder med slapp avrivningskant. 

Bruk kneet
Skuffer og skap som åpnes med et lett puff er også populært, 
melder regionsjef Øystein Nergård i Drømmekjøkkenet Norge. 
 – Vi får en masse positive tilbakemeldinger på våre skuffer 
med servo drive, som gjør at de åpnes med et lett trykk. For ek-
sempel skuffen under vasken, der du har avfallsbeholderne, er 
det svært praktisk å kunne åpne med et lite dytt med kneet. Da 
trenger du ikke å slippe potetskrellet eller hva du har i hendene, 
og skuffene blir heller ikke skitnet til, sier Nergård. Lys i skuffene, 
som automatisk slår seg på når man åpner dem, er også en god 
løsning som gir oversikt – og ser bra ut, påpeker han. En annen 
løsning, som mest er for estetikkens skyld, er speilsokkel. 
 – Den får det til å se ut som om kjøkknet svever i løse luften 
– en fin, visuell effekt, sier Nergård. 

Multimedia
Et moderne kjøkken må også sørge for integrering av mobile en-
heter. Drømmekjøkkenet tilbyr en rekke moderne løsninger – alt 
fra integrert høyttalersystem i skapdørene, til nedfelt Ipad i kjøk-
kenbenken og uttrekkbar ladestasjon med stikkontakter. 
 Er det i bunn og grunn bare fantasien og lommeboken som 
setter grenser?
 – Tja, vi strekker oss i hvert fall langt for å få laget et best mu-
lig kjøkken for kunden. For oss er det viktig å kunne tilby mest 
mulig praktiske løsninger som er enkle å bruke i hverdagen, sier 
Nergård. raa@huseierne.no

SORTERINGSSKUFFER: Smarte kjøkkenløsninger hjelper deg å 
holde orden. Foto: Drømmekjøkkenet. 
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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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Komfyr: 
PROBLEM: Hver tiende dødsbrann starter 
på komfyren fordi folk glemmer eller sov-
ner fra matlagingen. Ikke bare eldre er ut-
satt: Unge folk som kommer sultne hjem 
fra en fuktig bytur har lett for å sovne fra 
pizzaen i ovnen. Det kan også være et pro-
blem at små barn kommer til og skrur på 
kokeplatene uten at de voksne merker det. 
Varmeutviklingen kan bli fatal. 
LØSNING: Komfyrvakt. En komfyrvakt er 
en teknisk innretning som enkelt fortalt 
fungerer slik: En sensor er plassert i viften 
over komfyren, eller på veggen under vif-
ten. Dersom det blir så varmt på komfyren 
at det er fare for brann, signaliserer sen-
soren til komfyren at strømmen skal kut-
tes. Noen komfyrvakter kan også slokke 
brann. En komfyrvakt kan enkelt etter-
monteres på eksisterende komfyrer. I alle 
nye elektriske anlegg skal det være en fast 
integrert komfyrvakt. 
En tilleggsløsning kan være å laste ned 
Nattmat-appen fra Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB). Ap-
pen viser vei til nærmeste nattåpne spise-
sted i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, 
Fredrikstad, Drammen, Skien, Kristian-
sand, Tromsø, Tønsberg, Ålesund, Hau-
gesund, Sandefjord, Moss, Bodø, Arendal, 
Hamar, Larvik, Halden og Lillehammer. 
Dermed kan den forhindre matlagning 
hjemme i sene nattetimer. 

Kjøleskap med vanndispenser:
PROBLEM: Det har, siden de kom på det 
norske markedet, vært mange ulykker til-
knyttet kjøleskap med vanndispenser og/
eller isbitmaskin. Noe av problemet har 
vært at kjøleskapene har vært tilpasset 
USA og europeiske land med langt lavere 
vanntrykk enn vi har i Norge. Dermed har 
innretningene i Norge vært spesielt utsatt 
for vannlekkasjer, enten i tilkoblings-
punkter eller ved skader på vannslangen. 
LØSNING: Automatisk vannstopper. En 
vannstopper er en innretning som sørger 
for at vanntilførselen stopper dersom det 
oppstår lekkasje. Automatisk vannstopper 
er også løsningen på eventuelle lekkasje-
problemer fra andre innretninger med di-
rekte vanntilknytning, som for eksempel 
oppvaskmaskin og vaskemaskin.  Ved nye 
installasjoner er automatisk vannstopper 
i dag et krav.

Vaskemaskin/oppvaskmaskin: 
PROBLEM: I tillegg til å være mulige kil-
der for vannlekkasje (se over) kan både 
oppvaskmaskin og vaskemaskin være 
brannkilder. De kan for eksempel ved 
uoppdaget feilproduksjon inneholde 
komponenter som kan bli overopphetet 
ved bruk. 
LØSNING: Slå alltid av maskinene når du 
forlater boligen. La aldri maskinene gå 
mens du sover. 

Farer og feller 
på kjøkkenet

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Med vann, varme og mange elektriske dupeditter 
er kjøkkenet et potensielt ulykkesområde. Heldigvis 

kan enkle forholdsregler gjøre hverdagen trygg. 

Kaffetrakter / strykejern: 
PROBLEM: I en travel hverdag er det ikke 
alltid lett å huske på å slå av kaffetrakte-
ren og trekke ut kontakten på strykejernet. 
Dette er apparater som lett kan bli for 
varme og utgjøre brannfare.
LØSNING: Et enkelt nedtellingsur eller 
sikkerhetsur kan kobles i stikkontakten du 
bruker til kaffetrakteren/strykejernet. Uret 
sørger for at strømmen kuttes etter en viss 
tid, for eksempel en halvtime. 

 TEMA // KJØKKEN    
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MESTERKOKKEN: Når familiens mesterkokk inntar kjøkkenet bør alt være på stell. Foto: Paulina Westerlind / NTBScanpix.

Vannlåsen under kjøkkenvasken: 
PROBLEM: Vannlåsen under kjøkkenvas-
ken er laget av plast. Plasten utsettes for 
store temperatursvingninger, siden vannet 
vi bruker på kjøkkenet kan ha alt fra tre-
fire varmegrader til rundt hundre. Tempe-
ratursvingningene fører til bevegelse i ma-
terialet, som igjen gjør vannlåsen svakere 
og utsatt for drypplekkasjer. 
LØSNING: Sjekk vannlåsen jevnlig. Er det 
fukt eller vanndråper på utsiden? Hvor-

dan ser gulvet under ut? Det kan også 
lønne seg å rense vannlåsen med jevne 
mellomrom, så vannet kan strømme fritt 
igjennom. 

Skadedyr: 
PROBLEM: Tysk kakerlakk har etter hvert 
blitt en stadig vanligere gjest i norske 
hjem. Den trives spesielt godt på kjøkke-
net i områder der det er varmt og fuktig, 
som for eksempel i og rundt oppvaskmas-

kinen. Kakerlakken er sky og trives best i 
mørket. Det vil si at dersom du oppdager 
én i dagslys, kan du være nesten sikker på 
at den har en god gjeng medsammensvor-
ne i ryggen.
LØSNING: God rengjøring kan begrense 
problemet, men sjelden eliminere be-
standen helt. Den vanligste måten å be-
kjempe kakerlakker på er ved å legge ut 
forgiftet åte. Dette håndteres av skadedy-
reksperter. raa@huseierne.no  



Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00



Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Risskov Bilferie nytt i Norge

Europa til lavpris

Så billigt at du ikke har råd til at blive hjemme!

Dette hotellet er det perfekte
feriested med badepark på
4000 kwd. Lokalisert i den
vakre skjærgården ved
Langesund. I skoleferiene lager
de barnefest på hotellet.

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Skjærgården familiehotell
Quality Hotel & Resort Skjærgården

2 netter 
2 x frokost
1 middag - meny eller 3-retters
Inngang til badepark
Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL 400,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 20.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

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

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

Hotel Falken er sentralt
beliggende i forhold til mange
opplevelser i Midt- og
Vest-Jylland, og et opplagt valg
for dem som ønsker en
opplevelsesrik ferie med
spennende utfluksmål.

| Jylland | Bestill innen 31.12

Rett ved Ringkøbing
Hotel Falken

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

SPAR OPP
TIL 784,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14

Besøk de ni kurbadene iMontecatini Terme som er denstørste kurbyen i Toscana.Hotel Le Fonti ligger i roligomgivelser i nærheten av denstore parken "Parco delleTerme".| Toscana
Verdenskjent kurby i ToscanaHotel Le Fonti

3 overnattinger3 x frokostbuffet3 x kveldsbuffet1 x velkomstdrinkGratis internett

SPAR OPP
TIL 171,-

1.119,-
Miljøtillegg 1 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 29.10.14

Vakkert høyfjellshotell som har gått i tre generasjoner over 50 år.
Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell, er Gaustablikk på 960 m.o.h

| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.12

Vakre Rjukan & høyfjellsliv
Skinnarbu Høyfjellshotell
På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og
vertskapet gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt
opphold for tur i marka & deilig fjell-liv.

2 x overnatting med frokost
2 x 3-retters middag
24t gratis kaffe 
Gratis internett
Gratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-
Ankomst: Inntil 30.12.14

Nære Aalborg & kun 40 minutter i fra Hirtshals er Hotel Søparken
Ligger i koselige grønne områder som grenser til en innsjø

| Jylland | Bestill innen 16.12

Fantastiske Nordjylland
Hotel Søparken
Perfekt beliggende i Nordjylland bare i kort avstand fra Fårup
Sommerland og interessante byopplevelser i Aalborg, ligger det
hyggelige Hotel Søparken i Aabybro.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3 -retters meny
1 x ettermiddagskaffe & kake
1 x velkomstdrink

SPAR OPP
TIL 1.013,-

669,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst:Mandag - fredag inntil 16.12.14

2 timer fra Oslo kan du nyte noen fantastiske dager på vestkysten av Sverige
Bohusgården, som er et moderne, førsteklasses spa hotell med utsikt over Byfjorden 

Ankomst: Inntil 29.08.14

| Götaland

 Balkong & havutsikt
Bohusgården
I restauranten serverer vi en stor og fersk
frokostbuffé hver morgen. Området ved Byfjorden
har også et spektakulært promenade område som
gjør hotellet en ekte perle.

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til SPA-avdelingen 
1 x 30kr rabatt i restauranten
Gratis internett & parkering

SPAR OPP
TIL 200,-

999,-

Norges beste priser 

• Vi �nnes i Norge, Sverige, Danmark & Tyskland
• Over 500 hoteller i Europa til rabatterte priser
• Mer en 100.000 fornøyde kunder i 2013
• Personlig service fra vårt call - senter

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

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

Så billig, at du ikke har råd til å bli 
hjemme

BestillingskodeBOLIG

Opplev Paris & fly selv book RyanAir Oslo-Paris (Beauvais) som er rett ved hotellet
Slottet er det største slottshotellet i hele Frankrike og er i en stor slottspark

Ankomst: Inntil 30.12.14

| Paris

Vakkert i Paris nor
Chateau de Montvillargenne
Opplev en hyggelig slottsferie i idylliske omgivelser i
Chantilly skogen bare 40 km nord for Paris.
Velkommen til elegante omgivelser ved en
slottspark med wellness & dampbad

2 overnattinger
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters meny
1 x velkomstdrink
1 fl. vin på rommet

SPAR OPP
TIL 401,-

1.729,-

BestillingskodeBOLIG

Ferieopplevelse i Europa til lavpris

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00
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duksjonskostnadene gått ned, så prisen er 
ikke lenger avskrekkende for folk. 
 Det sier Alessandro Cossutta, styre-
formann i fliskjeden Norfloor. Han tror 
vi bare er i startgropen på en trend som 
kommer til å bli stor de neste årene, med 
tre-imitasjoner både på vegg og gulv på 
baderommet. 
 Men også andre materialer skal imi-
teres. Fliser som ser ut som røffe betong-
overflater selger godt, melder bransjen. 

Nye produksjonsmetoder har skapt nye 
trender innen baderomsfliser. Mens en flis 
før så ut som … ja, en flis, kan den nå være 
til forveksling lik for eksempel treverk, na-
turstein eller betong.
 – En av de heteste trendene nå er par-
kettfliser. Det er fliser som selges i staver. 
Maskinene som brukes til å farge flisene 
er blitt mye bedre på få år, så gjengivel-
sen av parkettstrukturen er så bra at man 
nesten ikke ser forskjell. I tillegg har pro-

Flisef int 
på badet

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Nå skal flisene være store og aller helst skal de se ut 
som noe annet enn seg selv – for eksempel parkett, 

naturstein eller betong. 

Det gjør også fliser som imiterer natur-
stein, som for eksempel marmor. 
 – Vi selger også mye historiske fli-
ser, forteller markedssjef Viggo Rangnes 
i Bergersen Flis. – Slike man ser i gamle 
bygårder fra århundreskiftet, gjerne med 
nordafrikansk mønster. I tillegg er seks- 
og åttekantede fliser noe mange vil ha nå, 
sier Rangnes. 
 Nå finnes også muligheten for å ska-
pe sine helt egne flis, for eksempel til en 

 TEMA // BAD    

HEKSAGONER: Sekskantede fliser skaper spennende mønstre. Foto: Golvabia / Ifi. 
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«TREVERK»: Det ser rådyrt og ikke minst upraktisk ut – men er ingen av delene. Treimitasjoner blir den store baderomstrenden i årene 
fremover, spår flisbransjen. Foto: Flisekompaniet.

fondvegg på badet: 
 – Ditigalprinten gir unike muligheter. 
Du kan for eksempel få printet et bilde av 
.. tja, si et fossefall, - i ekstrem oppløsning 
på et ønsket antall glassfliser til fondveg-
gen. Dette gjøres på egne fabrikker, og det 
koster litt, men av og til er det dette lille 

ekstra som utgjør den store forskjellen, re-
klamerer Rangnes. 

Gulvfliser på veggene
En annen tendens i tiden er at vi nå vil ha 
gulvfliser på veggene, melder bransjen. Du 
visste kanskje at det er forskjell på gulv- 

og veggfliser, men vet du hvor forskjellen 
ligger? 
 – Gulvflisene har lavere vannopptak 
og tåler større belastning enn veggflisene, 
forklarer sekretariatsleder Arne Nesje i 
Byggkeramikkforeningen. Det er bren-
ningen av flisene som avgjør hvilken 
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5
RÅD NÅR DU SKAL 

KJØPE FLISER: 

1
Søk råd i flisbutikken. Faghande-

len hjelper deg med å finne riktige 
fliser til de ulike gulv- og vegg-

områdene på badet. 

2

3

Undersøk sklisikkerheten. Flisene 
på baderomsgulvet må ikke være 
for glatte, men heller ikke for ru, 
da blir de vanskelige å rengjøre.

Velg ikke veggflis til gulv. 
Gulvflis kan fungere til vegg. 

699 – men at de til 699 er mer trendy, 
og dermed selger, uansett om prisen er 
høy. Går du for de aller billigste flisene 
bør du imidlertid være oppmerksom 
på at flisene kan ha mangler som folk 
flest ikke har så lett for å se med en 
gang. 
 – De aller fleste fliser som selges i 
Norge holder seg innenfor eurpoeisk 
og norsk standard. Men standardene 
er vide. De billigste flisene ligger gjerne 
akkurat innenfor standarden, mens de 
dyrere har høyere kvalitet, sier Cossutta 
i Norfloor. 
 Et eksempel er størrelsesavviket 
mellom flisene i pakken. Har du en 
fuge på tre millimeter kan en størrel-
sesforskjell på selv én millimeter gjøre 
utslag. Størrelsesforskjell gjør det van-
skelig å legge flis- og fugemønsteret 
pent. En annen ting er krumning på 
flisen. Spesielt avlange fliser i lavere 
prisklasser kan krumme så mye at plan 
legging blir vanskelig. Slitasjestyrke, 
glasurtykkelse og vannopptak er andre 
ting som gjerne henger sammen med 
prisen på flisen. 
 Også overflatebehandlingen på fli-
ser av høy kvalitet kan være langt bedre 
enn på fliser av dårligere kvalitet. Wil-
leroy & Boch har for eksempel fliser 
med en overflate som nærmest kan 
sammenlignes med den på en nypolert 
bil; vannet perler av og gjør rengjørin-
gen svært enkel. 

Rengjøring
Apropos rengjøring - for de fleste flis-
lagte baderom gjelder egentlig bare én 
regel: Ikke bruk grønnsåpe. Den gir en 
reaksjon i fugen som gir grobunn for 
bakterier. I de fleste flis- og byggvarebu-
tikker får du spesialutviklet såpe som 
egner seg godt. 
 – Porselensfliser tåler det meste av 
syre: Det er fugen som er utfordringen. 
I dagligvareforretningene finnes det en 
del midler til skuring av fuger, men i 
lengden blir disse produktene mye 
dyrere enn et spesialmiddel du kjøper 
hos faghandelen. En slik flaske kan du 
ha i årevis fordi middelet gjerne skal 
tynnes mye i vann, sier Rangnes i Ber-
gersen flis. 
 Og når vi først er inne på fuger: 
også her er det forskjellige kvaliteter. Å 
spare på kronene i fugemassen er ikke 
lurt, mener Rangnes. 
 – Bruk vannfast og smussavvisende 
epoxybasert hybridfug. Da har du noe 
som holder i lengden, anbefaler han. 
raa@huseierne.no  

kvalitet de får: Veggflisene brennes på 
lavere varme enn gulvflisene. Tradisjo-
nelt har gulvfliser vært dyrere å produ-
sere enn veggflis, noe som har ført til 
at få har brukt gulvfliser andre steder 
enn på gulvet. Nå har gulvflisene sun-
ket i pris, noe som har ført til at mange 
tar seg råd til å bruke denne kvaliteten 
også på veggene. 
 – Før solgte vi rundt 30 prosent 
gulvflis, og resten vegg-. Nå er forhol-
det omtrent 60/40, med 60 prosent 
gulvflis, sier Cossutta, som bruker det 
italienske faguttrykket porceleanato 
om denne typen kvalitetsfliser. Forde-
len med å bruke porceleanato-fliser 
i hele baderommet er at veggene blir 
like robuste som gulvet. I tillegg mener 
mange at det rett og slett ser litt bedre 
ut. 

Store fliser
Tidligere var det både dyrt og krevende 
for produsentene å levere fliser i større 
formater. Nå har nye produksjons-
metoder snudd situasjonen på hodet; 
mange ledende fabrikker produserer 
fliser i to-tre meter lange flak, som de 
kapper etter steking. 
 – Dette gir helt nye muligheter til 
å produsere store fliser. 60 x 60  og 60 
x 30 centimeter er nå veldig populære 
flisdimensjoner, forklarer Cossutta. 
 På baderomsgulvet skal det som 
kjent være fall mot sluket. Dette kan 
være en utfordring å få til med store 
fliser. 
 – Det beste er en miks mellom 
store og små fliser for å få til pent fall 
mot sluket. Med mindre fliser kan du 
ta litt fall per fuge. Skal du bygge fall 
med store fliser, risikerer du oppkant 
eller tykkere fuge, forklarer Nesje i 
Byggkeramikkforbundet. Dette er også 
noe forhandlerne tar hensyn til. De 
fleste store fliser selges derfor stort sett 
sammen med «småsøsken» av samme 
utseende, men med mosaikkstørrelse 
på 5 x 5 eller 10 x 10 centimeter, til 
bruk i dusjnisjer og mot sluk. 

Kvalitet
At du får hva du betaler for når du 
handler fliser er en sannhet med visse 
modifikasjoner, ifølge Nesje. 
 – Det er ikke alltid en direkte sam-
menheng mellom pris og kvalitet der-
som du ser bort fra det aller billigste 
segmentet, mener han. Kjøper du fliser 
til 299 kroner per kvadratmeter kan det 
godt hende at de er like gode som de til 

 TEMA // BAD   

4

5

Styr unna hvite fuger på gulvet; 
det er så å si umulig å holde rent 

og du risikerer fargeskjolder. 

Storformatflis krever god plan-
legging av fall mot sluket. 

Kilde: www.byggkeramikkforeningen.no. 
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EKSOTISK: Fliser med historiske, eksotiske mønstre selger godt for tiden. Foto: Norfloor. 

TIDLØST: Baderom er dyrt i Norge. Derfor velger de aller fleste 
lyse, nøytrale farger på vegger og gulv, slik at de i stedet kan bytte 
ut håndklær og tilbehør når behovet for forandring melder seg. 
Legg merke til mosaikkflisene i dusjsonen, som ivaretar fallet mot 
sluk. Foto: Flisekompaniet.

SKILLER SONER: Mosaikkfliser er praktisk ved sluket, men kan 
også brukes dekorativt for å skille ulike soner på baderommet. 
Foto: Norfloor.
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   leverer kjøkken over hele verden. Da må kvalitet og finish være topp, og prisen lav. www.arrex.it

Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA-40%

        post@italiakb.no www.italiakb.no

  leverer kjøkken over hele verden. Da må kvalitet og finish være topp, og prisen lav  leverer kjøkken over hele verden. Da må kvalitet og finish være topp, og prisen lav

Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIAHøstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA4Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIAHøstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA0Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIAHøstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA%Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA

Mod. LUSSI Antikk hvit patinert/skygge 

Mod. LUSSI Lys blå patinert/skygge 

Mod. AFRODITE hvit.  +Alle farger. 

Vi sender fine PDF brosjyrer og tegninger på mail. 
Alle design. Besøk oss i Arendal : eller på nett. 37037900, 

-40%

Mod. LUSSI Antikk hvit patinert/skygge

0%
 ITALIA vinner
Kjøkken & Bad 

Norges beste ? Slagfaste fronter, alt sammensatt.
25 års garanti. Best kvalitet, finish og pris ?

  World wide. Forhandlere søkes.
Suveren kvalitet / lav pris ! Med 40 år i bransjen 
er jeg overbevist. 

www.arrex.it

Hilsen rørl./VVS tek. Espen VerdichMod. LUSSI Lys grønn patinert/skygge 

Bestselgeren !

Hvorfor ta sjanser på badet
når du ikke må!

BYGG BADET TETT - og unngå reklamasjoner pga. fukt, sopp og råte  >

• Systemet er godkjent til bruk på vegg, gulv 
og til innbygninger og innredninger.

• Litex-platene er damptette membranplater 
og fungerer som byggeplate, membran og
damptett sjikt. 

• Platene skal IKKE smøres med membran,
verken i våtsone eller på vegger med krav 
til damptett het. 

• Skjøter og gjennomføringer tettes med Litex 
tilbehørsprodukter.

• Rask og enkel montering fører til færre
arbeidstimer og raskere fremdrift. 

• Litex-platen er meget lett i vekt, og 
kan lett skjæres i og tilpasses med kniv. 

• Norskutviklet system tilpasset norsk
klima og norske forhold.

• GARANTERT TETT BAD
og totalt sett den 
rimeligste løsningen.

LITEX® Våtromsystem tilfredsstiller TEK 10 i én plate og étt system. 

NB! Se opp for kopier,

det finnes bare én

LITEX-plate!

www.litex.no
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Godværet fordeles 
ikke politisk. Det 

er annerledes med 
økonomi og velferd. 

Fargespill på veggen

Til høstens  
hagearbeid

Når høstmørket setter inn gjelder det å komme med mottrekk. 
Stearinlys er vel og bra, men hva med en ny tapet på fondveggen? 
Designeren Mariska Meijers kommer med en ny kolleksjon denne 
høsten, og stikkordene er frekke farger, særegne mønstre og vågal 
fantasi. Tapetforhandleren Storeys fører kolleksjonen. www.storeys.no 

Sommeren er på hell, men ikke 
hagearbeidet. Nå er det nemlig 
på tide å trimme busker og 
trær. Svært mange arter har 
godt av såkalt JAS-beskjæring, 
altså trimming i juli, august 
eller september. Godt utstyr, 
som hekksaksen Comfort fra 
Gardena, gir trærne mindre sår 
og et vakrere resultat. Veile-
dende pris er ca. 500 kroner. 
www.gardena.no 

En kraftkar  
på kjøkkenet
Den knar, elter, visper, blander, 
maler, hakker og skjærer alt 
fra den fineste fløte til de har-
deste nøtter og isklumper, den 
nye kjøkkenmaskinen Maxxi-
mum fra Bosch. Høy wattstyr-
ke, kombinert med en sensor 
som sier ifra når for eksempel 
fløten er blitt til krem, gjør at 
du med denne maskinen i hvert 
fall ikke kan skylde på utstyret 
dersom resultatet ikke blir 
perfekt. Veiledende pris ligger 
i underkant av 6 000 kroner. 
www.bosch-home.no

JONAS GAHR STØRE

Det er ikke gulll... 
… alt som glimrer, men de nye forgylte 
armaturene fra produsenten Dornbracht 
inneholder faktisk det edle metallet: 
Armaturene er nemlig forgylt med en 
blanding av 18 karat gull og ekte kobber, 
som gir en helt spesiell glød, ifølge pro-
dusenten selv. Veiledende priser strekker 
seg fra rundt 8 000 til ca. 60 000 kroner. 
www.dornbracht.com 

Brannslokningsapparatet er helt nød-
vendig, men dessverre ikke særlig 
vakkert – eller? Den nye slokkeren 
Firephant fra Houseguard er laget 
for å tåle dagens lys interiørmessig, 
og i tillegg være intuitivt og enkelt å 
bruke når faren er ute. Finnes i én- 
og tokilos-utgave til ca. 600 og 800 
kroner.  www.firephant.com 

BLIKK-
FANG

  NYTT PÅ MARKEDET // SEPTEMBER 2014

Antall millioner solgte 
filmer på DVD og Blue-
ray Disc i Norge:

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

2008 2010 2012
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Selg de bæra du har! 
For det er de eneste 
bæra du kan selge. 

Det hjelper ikke å klage 
på alt du ikke har. 

Skal du få gjort noe, 
må du ta utgangspunkt 

i det du har!

Lyd fra planke
Den nye lydplanken fra LG med det klingende navnet 
NB5540 er bare 3,5 centimeter høy og med minimalistisk design i polert 
metall som passer inn sammen med moderne innredning, ifølge produsenten selv. 
Vi antar at LG også gjerne anbefaler den til de med litt mer tradisjonell innredning. 
Pris:  5 799 kroner. www.lg.no

Kjøkkendrivhus
Har urtene kort levetid på kjøkkenet? Fiskars 
har løsningen: En liten kjøkken-urtehage som 
skal holde dem friske over lengre tid. Urte-
hagen er utstyrt med et led-lys spesialutviklet 
for ideelle vekstforhold. KitchenGarden Pre-
mium koster 1 899 kroner. www.fiskars.no

Bosch er glade for å kunne introdusere enda flere 
farger i sin prisbelønte serie. De nye fargene er 
vaniljehvit, mint og dyp rød. Har du malt om 
kjøkkenet og den gamle maskinen ikke hadde 
rett farge, oppgraderer du naturligvis også 
kjøkkenmaskinen til ditt mintfargede kjøkken. 
Pris: 3 390 kroner. www.bosch.no

SPREKE FARGER

Lover en ny hverdag
Samsung WW9000 er ifølge pro-
dusenten en vaskemaskin som skal 
forandre din hverdag. Med touch-
skjerm, app til smarttelefon og 
stilrent design tar den klesvasken 
din inn i fremtiden. Produsenten 
lover en maskin med naturlig og 
ren design som gir brukeren 
en smidigere og enklere vaske-
opplevelse. Pris: 17 500 kroner. 
www.samsung.no

Pimp my porcelain!
“Alter Ego” er en ny serie dreid 
porselen, laget av keramiker 
Randi Winters. Fotografier 
av et 20-talls personer, de 
fleste litt karikerte og tydelige 
“typer” preger det kremhvite 
porselenet som er hånddreid 
og glasert med transparent 
glasur. Prisene varierer fra 
forhandler til forhandler. 
www.pimpmyporcelain.no

PETTER STORDALENS FAR

  NYTT PÅ MARKEDET // SEPTEMBER 2014 Ca. 50% av verdens befolk-
ning har aldri mottatt eller 
foretatt en tele-
fonsamtale.



PRØV VÅR HVITEVAREVELGER
Er du usikker på hvilken vaskemaskin du bør 
velge? Hos oss finner du en enkel hvitevare-
velger som, basert på dine behov, finner den 
vaskemaskinen som passer for nettopp deg!

www.komplett.no/hvitevarer

Alle priser er inklusive mva og oppdateres daglig på www.komplett.no. Vi tar forbehold om feil, prisendringer og bildeavvik.

MYE PLASS!

WWW.KOMPLETT.NO     KJØPSHJELP: KJOPSHJELP@KOMPLETT.NO     KUNDESERVICE: 33 00 55 00

TESTVINNER!

Det er enkelt å handle
hvitevarer på nett hos oss.

Kombinert vaskemaskin og tørketrommel som har god kapasitet, 
med hele 8 kg vask og 6 kg tørk. Vasker og tørker i én operasjon, 
så du slipper å ta klærne ut og inn mer enn nødvendig.
Meget stillegående og energieffektiv.

7.490,-

F14A8YD VASKEMASKIN/TØRKETROMMEL

Varenr: 755313    

Stort kombiskap som er hele 2 meter høyt. Perfekt for deg som 
trenger litt ekstra plass. Multiflow system sørger for jevn temp-
eratur i hele skapet. Ingen avriming er nødvendig med NoFrost 
system.

3.990,-

WBE3625 KOMBISKAP

Varenr: 801234    
4.990,- 

KUNDESERVICE
33 00 55 00 (08-20)

45 DAGERS
ÅPENT KJØP

HJEMLEVERING
M/INNBÆRING FRA 299,-*

* kun i de største byene

Alle priser er inklusive mva og oppdateres daglig på www.komplett.no. Vi tar forbehold om feil, prisendringer og bildeavvik.

HELE NORGES NETTBUTIKK



Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. Frakt kommer i tillegg. Kampanjen gjelder til og 
med 25.09.2014. Besøk vår nettbutikk på www.hlbutikken.no 

Kundeservice: 95 48 13 81

HLBUTIKKEN.NO

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

www.hlbutikken.no

HL Pris

1099,-
Art: htlbtgiga114

Fra surfing og shopping til å chatte og sjekke 
e-posten, er Andriod baserte nettbrett 
perfekte til uansett hva du vil gjøre online. Alt 
du trenger er en Wi-Fi tilkobling. 

Et lite drikkevannsfilter med 
utmerkede renseegenskaper,
utviklet for å gi drikkevann fra 
vannkilder med dårlig kvalitet.

HL Pris

1490,-
Art: hlbecop

ELIQ energidisplay gir deg kunnskap om hva 
i hjemmet ditt som forbruker energi, slik at du 
kan ta kontroll over strømforbruket og dermed 
redusere strømregningen.

Føl deg ekstra trygg med seriekoblede 
røykvarslere. Bruk den hjemme, på hytta  eller 
i leiligheten. 

HL Pris

1695,-
Art: hlb998910

HL Pris

349,-
Art: hlb601106

Gigaset nettbrett

Alltid rent drikkevann Se ditt strømforbruk!

Meaco 20L Platinum er en billig 
måte å få et bedre inneklima!

Optisk trødløs røykvarsler (2pk)

Lagringsplass: 8GB, skjermstørrelse: 8”, for 
mer informasjon se: www.hlbutikken.no

HL Pris

3190,-
Art: hlbme20l

Meaco 20L Platinum er en helt 
nyutviklet førsteklasses luftav-
fukter som er laget for å gi deg 
best mulig inneklima med
lavest mulig strømforbruk.
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NY GUNSTIG

AVTALE

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      93-103SI
D

E

Markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes Landsfor-
bund har stor tro på den nye avtalen. Han har 
jobbet lenge for å få til en gunstig avtale på byg-
gevarer.
 Optimera er Norges største aktør innen salg 
og distribusjon av byggevarer, trelast og interi-
ør. Montér er Optimeras eget kjedekonsept for 
gjør-det-selv markedet, byggmestere og hånd-
verkere. Montér har 86 byggevarehus med sterkt 
fokus på høy servicegrad, faglig kompetanse og 

helhetlige løsninger. Nå lover kjeden HLs med-
lemmer konkurransedyktige priser på en rekke 
produkter. Det forutsettes at gyldig medlems-
kort vises frem. Det gis imidlertid ikke rabatt på 
allerede nedsatte varer og kampanjepriser. 
 Rabattene varierer fra produkt til produkt, 
fra for eksempel 5 prosent på forblendingsstein 
og hvitevarer til hele 48 prosent på håndspiker. 
Det er med andre ord mulig å spare mange pen-
ger. Foto: Sven Arne Buggeland / NTBScanpix

Større og 
sterkere
Første august hadde 
Huseiernes Lands-
forbund 209 949 indi-
viduelle medlemmer. 
Det er ca. 1 000 flere 
enn måneden før.

Kamera-
overvåking
I borettslag eller andre 
boligselskap skal all 
form for kamera-
overvåking være 
forankret i et ønske 
blant beboerne, og 
det må være avklart 
at tiltaket har en sterk 
tilslutning. I praksis 
har to tredjedels fler-
tall blitt lagt til grunn 
som en grense.

Huseiernes Landsforbund har inngått avtale med Optimera 
som eier Montérs byggevarehus landet rundt. Det betyr at 

medlemmene heretter får rabatter på en rekke byggevarer – 
slik som trelast, dører og vinduer, kjøkken, maling med mere.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
Nyttig in-
formasjon
HL har inngått et 
samarbeid med nett-
stedet boligstyret.no. 
Det er et nettsted med 
informasjon som vil 
lette styrearbeid i bo-
rettslag, boligselska-
per og eier-seksjoner.
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Har du lagt merke til at noe er litt anner-
ledes enn det pleier i dette nummeret av 
Hus & Bolig? Bladet har fått et fornyet 
grafisk uttrykk: Nye inngangssider skiller 
de ulike tematiske delene av bladet, forsi-
den har fått et løft, og skrifttyper, symbo-
ler og faste spalter har blitt modernisert. 
 – På samme måte som innen mote en-
drer også det grafiske uttrykket seg med 

tiden. Da er det viktig å henge med på det 
som skjer, sier redaktør Nina Granlund 
Sæther. 
 Det er Benjamin Gjerde og Øyvind 
Kristiansen i layout- og konseptutviklings-
firmaet Mediamania som har jobbet frem 
det nye grafiske uttrykket, i nært samar-
beid med redaksjonen og grafisk designer 
Geoffrey Kempton. 

 – Samarbeidet har fungert veldig bra, 
og jeg håper også leserne blir fornøyd 
med det nye bladet, sier Sæther. 
 Hus & Bolig kom første gang ut i 
1909, da under navnet Gaardeieren. 
Stadige fornyelser siden den gang har 
vært en naturlig og viktig utvikling for 
magasinet, som i dag er et av Norges 
største fagblader. raa@huseierne.no

Øivind Andreas Tandberg, HLs distriktsleder i Buskerud nord, 
er utnevnt til æresmedlem i Norges Eiendomsmeglerforbund. 
Tandberg ble både overrasket og rørt over utnevnelsen. 
 Distriktslederen begynte som eiendomsmegler på Ringerike 
i 1990, og har vært sterkt engasjert i NEF både lokalt og sentralt 
i nesten 25 år. Fra 2002 til 2008 var han  leder av forbundet, og 
han deltok aktivt i lovutvalget som arbeidet med den nye eien-
domsmeglingsloven.

HUS & BOLIG I NY HABITT

ÆRESMEDLEM

NY ADM. DIR.
I sommer utlyste Huseiernes Landsforbund stil-
lingen som administrerende direktør. Peter Batta 
(63), som har ledet organisasjonen siden starten 
for 25 år siden, ønsker å gå over i en mindre 
krevende stilling – blant annet uten personal-
ansvar.
 – Ved å gjøre dette grepet kan vi kanskje 
beholde Peter Batta i mange år enda, sa styre-
leder Andreas Christensen under HLs landsmøte i 
Haugesund.   
 – Batta er en svært viktig ressurs og vi ønsker 
å beholde ham i organisasjonen lengst mulig. 
Han skal fortsatt jobbe politisk og ha ansvaret for 
kontakten med media.
 Det har vært stor søkning til stillingen, og ar-
beidet med å finne den beste kandidaten er godt 
i gang, men ingenting var avgjort da Hus & Bolig 
gikk i trykken. ngs@huseierne.no
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UNGDOMS-  
KONFERANSEN 
2014
Huseiernes Landsforbund gjentar suksessen fra i fjor og inviterer alle 
unge som vil inn på boligmarkedet til en kveld fullstappet med tips, 
råd og spennende foredrag.

Gratis adgang – påmelding på Facebook! Man behøver ikke å være 
medlem i Huseiernes Landsforbund for å gå på konferansen.
Arrangeres i Storsalen på Latter (Aker Brygge) 23. september 2014, 
klokken 18 – 21. Mulighet for å kjøpe det man ønsker i baren.

Foredrag:
• Hvorfor er det lurere å eie enn å leie? Ved Christine Warloe, Nordea.

• Hvorfor bør du ble medlem i OBOS eller annet lokalt boligbyggelag? 
Bør man bli medlem så tidlig som mulig? Ved OBOS

• Husk å lage skriftlig samboeravtale – helst fra HL, ved advokat Karianne 
Listerud, Huseiernes Landsforbund.

Pause. Underholdning med innslag fra Nordeas kulturprogram

• Hvordan skal du bruke FINN, sosiale medier og andre tjenester på 
internett, for å få mest mulig informasjon og hjelp, når man skal kjøpe og 
selge bolig? Ved FINN

• Hva slags forsikring MÅ du ha, og bør du ha som nyetablert ungdom? 
Ved Richard Zimowski, If forsikring.

• Hvordan er boligmarkedet for unge i Oslo-området – aktuelle utviklings-
trekk, og er det mulig å spå noe om fremtiden? Ved Christian V. Dreyer, 
Eiendom Norge.

Arrangører sammen med HL er Nordea og BI. Etter at konferansen er 
avsluttet blir det mulighet for å ”mingle”, og stille spørsmål til represen-
tanter fra arrangørene. Hvert innlegg varer ca. 15 – 20 minutter.

Birgith Malo Tollefsen

Huseiernes Landsforbund har fått en ny medarbeider på laget. Birgith Malo Tollefsen 
(50) er ansatt som forsikringsrådgiver fra 1. juli i år. Tollefsen har 29 års erfaring med 
forsikring fra If. Nå skal hun jobbe med salg og rådgivning spesielt for Huseiernes Lands-
forbunds medlemmer. 
 – Rundt 50 prosent av medlemmene våre har ikke forsikring hos vår samarbeids-
partner If – og går dermed glipp av strålende gode tilbud. Jeg vil jobbe med å informere 
våre medlemmer om dette, slik at flere kan nyte godt av samarbeidsavtalen. I tillegg vil 
jeg bistå de av medlemmene som har forsikring med If gjennom samarbeidsavtalen vår, 
men som har problemer eller spørsmål. Hvis ikke jeg kan svare, skal jeg i hvert fall finne 
frem til rette vedkommende og sørge for at det hele løser seg på best mulig måte, sier 
Tollefsen. 
 Medlemmer med spørsmål må ikke nøle med å ta kontakt, understreker den nyan-
satte forsikringsrådgiveren. Kjenner du forresten til innboforsikringen fra If? Gå inn på 
www.huseierne.no og sjekk ut det gode tilbudet.  raa@huseierne.no 

SIKRER VERDIENE
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Bli med til 
Dubai og 

Abu Dhabi
Bli med Huseiernes Landsforbund til De forente 

Arabiske Emirater. Her møtes Orientens mystikk og det 
moderne Vesten. Hus i tradisjonell byggestil, palasser 

og moskeer står side om side med moderne sky-
skrapere og glitrende shoppingarkader. Bare for et par 
tiår siden var dette et primitivt ørkenområde hvor det 

var langt mellom byene og transport foregikk med kamel. 
I dag er Dubai og Abu Dhabi meget trygge, moderne og 

velfungerende land med luksushoteller, god service, 
spennende shopping og vidunderlige sandstrender.

AVREISE: 27. november (5 dagers tur) 
og 4. desember (6 dagers tur).

DAG 1: TORSDAG
Avreise fra Gardermoen med Emirates 
kl. 12.55 direkte til Dubai. Det serveres 
gratis mat og drikke om bord. Rikt utvalg 
av filmer og meget god service. Ankomst 
Dubai kl. 22.45 lokal tid. Effektiv flytid 
er 6 timer og 50 minutter. Ved ankomst 
på flyplassen blir vi hentet av guide og 
transportert til vårt førsteklasses hotell for 
overnatting. 

DAG 2: FREDAG 
Vi nyter en god frokost og kl. 10.30 
møtes vi i resepsjonen til bussavgang for 
byrundtur i Dubai. Vi skal bli kjent med 
byen og de mest kjente attraksjonene. Vi 
skal oppleve både det moderne Dubai 
og det gamle med sine vindtårnhus; 
en spesiell byggemåte for å få det mest 
mulig luftig. Videre går turen til Dubai 
museum, med båt over The Creek til gull-
souken og markedet her. Lunsj underveis 
er inkludert. Tilbake på ettermiddagen til 
hotellet vårt. Tid til avslapning og kanskje 
et bad.  
 Vi møtes om kvelden i resepsjonen og 
skal på Dhow Cruise-middag. På båten 
nyter vi et godt måltid samtidig som vi 
seiler i nydelige omgivelser. Tilbake til 
hotellet med buss.  

Foto: Nina Granlund Sæther

Foto: Philip Lange / Scanstockphoto

Foto: Nina Granlund Sæther



97

DAG 3: LØRDAG.
Frokost på hotellet og i dag er det fri 
shuttelbuss til stranden og til shopping 
malls. Eller du kan være med på en 
fri-villig utflukt til Nakheel, som gir en 
fantastisk og annerledes presentasjon av 
Dubai. Utflukten inkluderer båttur for 
å se de nye områdene som bygges ut i 
nærheten av Atlantis Palm hotell. 
 Dubai er noe så sjeldent som en mus-
limsk økonomisk suksesshistorie. Mange 
mener at Dubai kan fungere som modell 
for andre land i regionen. Basert på islam 
har de bygd opp et samfunn totalt an-
nerledes enn det vi er vant med i Vesten. 
Vi får se utviklingen fra Dubais begyn-
nelse til dagens fremtidsplaner. En meget 
interessant utflukt.  Pris ca. kr 835 inkl. 
buss, presentasjon, båttur samt tramtur til 
The Palm hotell. Prisen avhenger av hvor 
mange som blir med på turen.
 Vi møtes i resepsjonen på ettermid-
dagen for en ørkenopplevelse. Vi blir 
hentet i jeeper for kjøring i sanddynene 
og kamelridning. Vi inntar en stemnings-
full middag under stjernehimmelen i en 
beduinleir. Flere hyggelig opplevelser.

DAG 4:  SØNDAG.  ABU DHABI.
Vi spiser en god frokost før avreise med 
førsteklasses buss til Abu Dhabi. Kun en 
time fra Dubai ligger det oljerike emiratet 
som byr på fantastisk arkitektur, herlige 

strender, rolige omgivelser, storbyliv og 
luksus. Vårt første stopp blir den stor-
slåtte Sheikh Zayed moskeen som er et 
arkitektonisk mesterverk. Den er blant 
verdens største moskeer og kan romme 
41 000 bedende. Den har 82 kupler, over 
1 000 søyler, enorme lysekroner av 24 
karat gull, og verdens største håndlagede 
teppe. I hovedsalen dominerer en av ver-
dens største lysekroner med en vekt på 12 
tonn; for øvrig er den 10 meter i diameter 
og 15 meter høy. 
 I det levende museet Heritage Village 
opplever du Abu Dhabi slik emiratet 
var før oljen ble oppdaget. Her får du et 
interessant glimt av emiratenes fortid, 
med tradisjonelle aspekter ved ørkenlivet. 
Museet er en rekonstruksjon av en tradi-
sjonell oaseby. 
 Falkejakten holdes ennå i live i Abu 
Dhabi, ikke lenger som en nødvendig 
jaktmetode, men som en stolt og viktig 
kulturarv. Det finnes blant annet et eget 
sykehus for falker. I Abu Dhabi finnes 
også verdens største innendørs temapark, 
med aktiviteter for liten og stor. Mest 
kjent er den 2,7 kilometer lange ‘Formula 
Rossa’, som er verdens raskeste berg-og-
dalbane, med en fart på opp til 240 km/t. 
 Lunsj serveres underveis før vi ankom-
mer vårt førsteklasses hotell. Tid til avslap-
ning og kanskje et bad før vi møtes til av-
skjedsmiddag på en fantastisk restaurant.

Foto: Philip Lange / Scanstockphoto

Foto: Nina Granlund Sæther
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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

NY
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HL-BUTIKKEN
DAG 5.  MANDAG
Tidlig avreise til flyplassen med buss.  Det er avgang kl. 07.00 
om morgenen med Emirates fra Abu Dhabi.  Ankomst Oslo 
kl. 11.25.
 Reiser du i desember har vi lagt opp til en 6-dagers tur.   
Det vil si at du får en ekstra overnatting i Abu Dhabi for  
avslapning eller utforsking på egenhånd.  

Avreise 27. november:  Pris kr 10 995 pr. person for HL-
medlemmer i dobbeltrom (5 dagers tur/4 netter) Tillegg for 
enkeltrom er kr 2 680.

Avreise 4. desember:  Pris kr 11 795 pr. person for HL-
medlemmer (6 dagers tur/5 netter). En ekstra natt i Abu Dhabi 
inkl. frokost. Tillegg for enkeltrom er kr 3 400.

Prisen inkluderer:
• Flyreisen med Emirates fra Oslo til Dubai tur/retur.
• Flyskatter på kr 2 308 pr. person (forbehold om endringer  
 i flyskatter)
• Visum på kr 535 pr. person.
• 3 netter på førsteklasses hotell i Dubai inkl. frokost.
• 1 natt på førsteklasses hotell i Abu Dhabi.
• Transfer i førsteklasses busser under hele oppholdet.
• Vann om bord på bussene.
• Bysightseeing i Dubai inkl. entreer til Dubai Museum  
 og Abra Ride.
• Fri transfer til shopping malls og til stranden
• Lunsj dag 2 i Dubai.
• Dhow Cruise med middag 
• Ørkensafari med beduinmiddag
• Busstur til Abu Dhabi
• Bysightseeing i Abu Dhabi
• Lunsj i Abu Dhabi
• Middag i Abu Dhabi
• Lokale engelsktalende reiseledere

I tillegg til ovennevnte priser:
• Drikke til maten
• Lunsj dag 3
• Tips 

Omgående påmelding til Temareiser AS - Tlf. 23 38 33 00
post@temareiser.no

Foto: Nina Granlund Sæther
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Kloppen-søyla er en limtrekonstruksjon av beste
kvalitet norsk gran. Dette gir optimal stabilitet og bæreevne. 
Søyla brukes derfor mest i hel utførelse og som bærende 
element. Søylene kan også leveres delt med “not og fjær”, 
slik at man kan kle inn eksisterende stolper eller eventuelt 

bruke hver halvdel mot vegg (se illustrasjon under).

 Søyla har vært produsert på Toten i mange
tiår og er et solid og velutviklet kvalitetsprodukt.

 
Søylene har vært mest brukt i forbindelse med inngang-
sparti og veranda, men de brukes stadig mer på hytter og 

innendørs i boliger, forretninger og restauranter.
 

Kloppen- søylene leveres i Kannelert, 
Glatt rund eller i Dreid utførelse.

Søylene selges via våre forhandlere over hele landet.
For mer informasjon og priser, se vår hjemmeside:

www.kloppen.com

Industrivegen 13, 2850 Lena 
Tlf.: 61 16 07 88  –  Faks: 61 16 03 65

SØYLER TIL HUS OG HYTTER

På hvilken måte merker medlemmene våre at du er styreleder?
– Det som er viktig for meg er at vi sørger godt for medlem-
mene våre og holder god orden i økonomi og styring av det 
som nå er en av Norges største medlemsorganisasjoner. Skal jeg 
nevne ting jeg har bidratt til så tenker jeg særlig på vår satsing 
på medlemskurs, og et sterkere fokus på tilbud for unge nye 
medlemmer og leilighetsmarkedet.

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Under studiet 
spesialiserte jeg meg blant annet i boligrett og jobbet flere år 
som juridisk konsulent i HL. Det var en super jobb hvor jeg ble 
kjent med mange av de juridiske problemer og spørsmål med-
lemmene opplever. Senere har jeg i snart 15 år arbeidet som 
advokat i Sandvika. 

Hvordan ble du styreleder i HL?
– I 2001 ble jeg spurt om jeg ville være kandidat til Oslo / 
Akershus-avdelingen. Jeg var ennå ikke fylt 30 år, så jeg var nok 
ett av de yngste styremedlemmene på lang tid. Senere steg jeg 
i gradene og ble styreleder i HLOA, deretter ble jeg valgt inn i 
hovedstyret, hvor jeg siden 2012 har vært styreleder.

Hva er det viktigst styrelederen i HL gjør?
– Styreleder er bindeleddet mellom administrasjonen og de 
tillitsvalgte. Jeg er nesten daglig i kontakt med Peter Batta eller 
andre i organisasjonen. Vi diskuterer og vurderer forskjellige 
løpende saker, og jeg er med og vurderer hva administrasjonen 
selv håndterer og hva styret eller andre organ skal behandle. 
Videre jobber jeg blant annet med strategi og jeg representerer 
også HL i forskjellige fora. 

Hva er det som opptar en styreleder i HL nå om dagen?
– Nå holder jeg på med å rekruttere ny daglig leder. Peter Batta 
går over i rollen som generalsekretær og vi skal finne en til å ta 
over den daglige ledelsen av forbundets administrasjon. Det blir 
ikke lett å hoppe etter Wirkola, eller Batta, for den saks skyld, 
men jeg tror vi finner en god arvtaker.

Hva kan vi forvente av HL i fremtiden?
– Jeg tror på fortsatt medlemsvekst, og det vil styrke vår stilling 
som huseiernes talerør og vaktbikkje. Jeg pleier å si at HL er 
partipolitisk nøytrale, men vi er ikke upolitiske! Det betyr at 
vi skal stå opp når det er nødvendig, og da må vi også forvente 
diskusjon og motstand. Medlemsfordeler er også superviktig, så 
det jobber vi med hele tiden.

 MEDLEMSNYTT // TEKST    

Navn: Andreas S. Christensen
Alder: 42
Bosted: Oslo
Har vært styreleder i HL siden 
2012, men startet sin karriere 
som juridisk konsulent på 
Jusstelefonen.

BLI KJENT MED VÅR STYRELEDER
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I juni inntok Huseiernes Landsforbund byen Haugesund med 
brask og bram. Det var nemlig duket for landsmøte. Til sammen 
var godt over 200 ansatte, styremedlemmer, distriktsledere, 
delegater og ledsagere samlet på Rica Maritim Hotel fra fredag 
13. til søndag 15. juni. I løpet av helgen ble blant annet et nytt 
styre valgt, og arbeidsprogrammet for styret de neste tre årene 
ble meislet ut. I tillegg gjorde huseierne seg godt synlige i 
Haugesunds gater, der de delte ut boller, gratiseksemplarer av 
Hus & Bolig, samt informasjon om organisasjonen. Huseierne 
sørget også for underholdning som kom hele byen til gode i form 
av et flott fyrverkeri på lørdagskvelden. 

 MEDLEMSNYTT // LANDSMØTE 2014    

VELKOMSTTALE: Ordfører Petter Seen 
jr (H) ønsket Huseiernes Landsforbund 
velkommen til Haugesund. 

GODE VENNER: Huseiernes advokat Annita Magnussen og 
distriktsleder Fred Ivar Myrseth. 

BOLLER: Huseiernes utsendte delte ut boller, blader og 
informasjon i solfylte Haugesund.

HUSEIERNE INNTOK HAUGESUND
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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

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

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

FAGFOLK TIL TJENESTE

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

ELEKTROINSTALLATØR

GJENVALGT: Styreleder Andreas Christensen ble gjenvalgt og 
får her en god klem av administrerende direktør Peter Batta. 
Børge Martinussen (t.v.) og Jannicke Jebsen Vinje (delvis bak 
Batta) gikk ut av styret. Gjenvalgt nestleder er Inger Johanne 
Dehli (i turkis kjole). Gjenvalgte styremedlemmer er Anne 
Kristin Vie, (delvis bak Dehli), Lena Dønnesund (i midten) Knut 
Magnus Haavik (t.h. for Dønnesund) og Thor Johan Larsen 
(ikke tilstede på bildet.) Nye styremedlemmer er Steinar 
Dugstad og Hege Hafnor (ikke tilstede på bildet.)

KULTUR: Øyvind Staveland, 
Eivor Palsdottir og Odin Staveland sørget for en 

forrykende minikonsert under åpningen av landsmøtet. 

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  6/12/12      

Husk å melde
adresseforandring 

til
post@huseierne.no
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VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no

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

FAGFOLK TIL TJENESTE

RØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

SKORSTEINSARBEID

TANKRENS

Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, 
tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

FASTPRIS PÅ CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

- ekstra rabatter for medlemmer!

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     

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

GLASSARBEID

MILJØ OG GJENVINNING

GJERDE OG GJERDEPORTER

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

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

OPPVARMING

GRAVEARBEID
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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
Postadresse: Postboks 8
4001 STAVANGER
Besøksadresse: Brødregaten 7
4012 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 
Henrich Gernersgate 14, 
1530 MOSS
Telefon 69 10 99 00
Mobil 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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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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- Du finner mer informasjon på www.tortbygg.no
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Fuktkontroll - Avfukting - Overvåking - Fuktmåling - Forebygging

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

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 finner mer informasjon på www.tortbygg.no

• Kjellere
• Garasjer
• Boder
• Sokkel-

leiligheter

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Skal du bygge 
eller pusse opp 
bad?

Finn råd og veiledning 
om bruk av Godkjent 
våtromsbedrift på ffv.no
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Hus og Bolig 4-2014
deadline 11.08.2014

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: 
Husene i Gamle Stavanger
ligger tett, og de smale
gatene byr på mange utfor-
dringer for brannvesenet i
oljebyen.

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

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

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

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

HUS & BOLIG
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,00

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

4-
20

14

Svaret på oppgaven i nr. 4 må vi ha senest 15. oktober 2014.

Løsningen på oppgaven i Hus & Bolig 
nr. 2 var “Hundre meter tujahekk står 
ikke på ønskelisten til Christina Vuki-
cevic”. I utgave nr. 3 var “Kjøttpålegg 
blir raskt ødelagt hvis temperaturen i 
kjøleskapet er for høy” riktig løsning. 
De heldige vinnerne som får hver sin 
ryggsekk er Sissel M. Hobberstad, 
Tranby, Rannveig Thu, Bryne, Eldbjørg 
Hølland, Årnes, Gunn Lillian Kvello-
Aune i Trondheim, Per Christian Olsen 
i Fredrikstad og Gunvald Skauge i Mo 
i Rana.

Send gjerne løsningen på epost til 
kryssord@huseierne.no. 
Skriv Kryssord nr. 4 i emnefeltet.

 KRYSSORD // AUGUST

Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.
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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 hus- og hytteforsikring 
• 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 av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se 
verisure.no/huseierne eller ring Verisure på telefon 06010. Tilbudet gjelder for 
nyinstallasjon av boligalarm og forutsetter tegning av månedsabonnement.

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: • kr 1000,- 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
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 glassrekkverk. 
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 
skadeforsikringsselskap 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 10% 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.NOHLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO

Tema Helse AS



Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad

www.ctc.no

Vi gjør bare mer ut av den.
Vi gjør bare mer ut av den.CTC skaper ikke energi.

fra CTC Ferrofil

miljøvennlig oppvarming
Enda mer økonomisk og

Den ligger der, naturens egen energi og varme, klar til 

bruk. I over 90 år har CTC utviklet varmeprodukter, og 

gjennom stadige forbedringer er resultatet  CTC 400  

– effektive varmepumper for vannbåren varme.

Du kan også gå inn på 
www.ctc.no. Her kan du 
også bestille vår infopakke 
om varmepumper.

Skann koden for å se våre nyheter

Luft-til-vann-varmepumpen

CTC EcoAir 400

• Effektiv ned til ÷22°C
• En av de mest effektive  
 luft/vann varmepumpene  

 på markedet

Væske-til-vann-varmepumpen 

CTC EcoHeat 400

• Effektiv varmepumpe  
tilpasset norske forhold

• For bergvarme, sjøvarme  
og jordvarme.

• Enkel og brukervennlig  
styring via touch-skjerm

• Produserer rikelig med  
tappevann

Multitanken

CTC EcoZenith i250

• Innedel til EcoAir
• Styrer varmeanlegget via  
 touchskjerm  
• Produserer rikelig med  
 tappevann

Multitanken

CTC Zenith i550

• Akkumulatortank tilpasset     
    varmepumper og solfangere
• Intelligent styring av varmt- 

 vannsproduksjonen

Væske-til-vann-varmepumpen 

CTC EcoPart 400

• Effektiv varmepumpe  
 tilpasset norske forhold
• For bergvarme, sjøvarme  
 og jordvarme.

• Kompakt varmepumpe  
 uten varmtvannsbereder  
 og styring.
• Mulighet for mange  
 kombinasjonsløsninger  
 sammen med andre CTC- 
 produkter.
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