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Vår oppgaVe er å sørge for at du er riktig forsikret. ring 
oss på 02400 eller gå inn på huseierne.no så hjelper Vi deg.

Kjøp HL super innboforsikring 
så sikrer du verdiene dine

du eieR meR enn du tRoR!
De fleste av oss har en innboforsikring. Men har du noen gang tenkt på om 
forsikringssummen er riktig? Legger du sammen alt du eier av møbler, elektronikk, 
bøker, musikk og filmer, kjøkkenutsyr og alt i klesskapene blir det fort store summer.

sofa:  13 995,-

stol:  5 995,-

Bord:  6 595,-

teppe:   4 995,-

lampe:  1 095,-

skjerm:  199,-

lykt:  499,-

pute 1:  249,-

pute 2:  459,-

pute 3:  439,-

statue:  299,-

fat:  249,-

Vase:  129,-

kuBBelys:  129,-

sum total:  35 326,-
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TØRR: Nye hus 
er tette og tørre. 
Men er luftfukter 
løsningen? Foto: 
Scanstockphoto.

8
OPPUSSING: På Gjøvik er et 
gammelt bedehus gjort om 

til en moderne bolig for fem. 
Foto: Solfrid Sande
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KRIMINELT: Har du tenkt over 
at du kanskje støtter opp om 

menneskehandel og narkotika-
omsetning når du engasjerer 

utenlandske håndverkere som 
ikke er registrert? Foto: Luca 

Kleve Ruud / NTB Scanpix.

Ingrid og Anders Baardsen på Hamar kjøper ikke lenger på kreditt. 
Skal de ha noe nytt til huset, sparer de først. Foto: Tuva Kleven.
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Husk forsikring
Hvis du fikk ti minutter på deg til å hente ut det aller 

viktigste fra huset ditt, hva ville du da ta med deg? 
Mobilen? PC’n? Smykker? Sølvtøy? 
 Nær 1 000 mennesker fikk i løpet av årets første 
måned melding om at huset deres kunne brenne ned 
eller rase ut i sjøen hvert øyeblikk. De måtte evakueres i 
hui og hast. Noen rakk ikke annet enn å komme seg ut 
i tide. Andre klarte å plukke med seg noen få eiendeler. 
Heldig vis har liv ikke gått tapt verken i Lærdal, Flatanger, 
Namdalseid eller på Frøya. I skrivende stund slåss fortsatt 
brannmannskaper med flammene som truer flere hundre 
boliger på øya langt ute i havgapet, men vi tror og håper 
det skal gå bra. 
 Gjennom aviser og TV-intervjuer har vi møtt men-
nesker som mistet så å si alt de eide. I Lærdal ble hele 35 
bolighus totalskadd. De som klarte å redde noe, valgte 
først og fremst bildene sine. Bilder av sine kjære, bilder 
fra barndommen, bilder fra lykkelige stunder, fra ferie-
turer... Men også bunader ble reddet fra flammenes rov 
– festdrakten som kanskje mor eller mormor hadde brukt 
titalls timer på å brodere med kjærlige sting.
 Det meste kan erstattes. Hus kan bygges opp igjen. 
Møbler og innbo kan skaffes til veie. Mye av det vi omgir 
oss med er ting vi sannsynligvis ikke vil savne. Om dyne-
trekket er stripete eller blomstrete spiller ingen rolle så 
lenge det fyller sin funksjon. De gjenstandene vi vil savne 
mest hvis vi skulle miste dem, er de som har affeksjons-
verdi, de vi har et sterkt og bevisst forhold til, de tingene 
det bare finnes en eneste en av, som vi kanskje har arvet, 

unika som ikke kan kjøpes igjen for penger. Pengeverdien 
trenger ikke være høy. Det er følelsene knyttet til gjen-
standene som gjør dem verdifulle.
 En forutsetning for å kunne bygge opp igjen hus og 
fylle det med innhold, er at vi har tegnet forsikring. Sann-
synligheten for at vi skal rammes av brann er minimal, 
men hvis den rammer, er vi avhengig av hjelp og støtte til 
å starte på nytt. I Norge tegner de aller fleste forsikring, 
men vi vet at studenter og innvandrere er dårligere dek-
ket enn resten av befolkningen. Mange er også underdek-
ket. Vi har glemt å fortelle forsikringsselskapet at vi har 
bygget på eller oppgradert boligen, vi har glemt at vi har 
investert i lyd- og bildeanlegg eller annet kostbart inven-
tar. Ta derfor en ekstra sjekk av forsikringspapirene dine, 
og se om beløpene stemmer. Ring kunderådgiveren og få 
hjelp hvis du trenger det. Men gjør det før det er for sent!
 Et annet lite råd, nå som 
vi fortsatt har alle januars 
tragedier på netthinnen: 
Finn frem de viktigste foto-
grafiene dine og få dem 
scannet inn slik at du har 
en kopi på datamaskinen 
– og selvfølgelig i nettskyen. 
Siden bilder er så viktig for 
så mange av oss, burde flere 
digitalisere minnene 
sine. Det er også en 
form for forsikring.

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder

1 • 2014
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Da er vi godt i gang med det nye året og vi har allerede 
rukket å holde en rekke kurs rundt omkring i landet om 
«Farer og feller ved utleie», «Innføring i sosiale medier» og 
«Radonmåling for den som driver utleie». På vår hjemme-
side www.huseierne.no kan du under overskriften kurs og 
aktiviteter finne hva vi har å by på til enhver tid.
 Den første jubileumsmarkeringen er også avviklet. Det 
skjedde i Oslo, på Håndverkeren konferansesenter, man-
dag den 20. januar. Det var på dagen 25 år etter at Huseier-
nes Landsforbund (HL) ble stiftet på samme sted. Etter en 
musikalsk innledning med operasanger Per Vollestad kom 
talene på rekke og rad. Først ut var vår styreleder Andreas 
Christensen som oppsummerte de viktigste sakene som 
foreningen har fått til i disse 25 årene. Modernisering av 
husleieloven, avvikling av husleiereguleringsloven, avvik-
ling av fordelsskatten for å eie egen bolig, strømaksjoner, 
bankaksjoner og den utrettelige kampen mot eiendoms-
skatten, samt dannelsen av Husleietvistutvalget, er kamp-
saker HL kan vise til. 

Startet med 4 700 medlemmer
Deretter fortalte jeg forsamlingen hvordan vi stiftet HL den 
20. januar 1989. Utgangspunktet var 4 700 medlemmer i 
Oslo og omegn Huseierforening. I løpet av årene etter er vi 
blitt over 206 000 medlemmer. Det er derfor ikke unatur-

Peter Batta har ordet:

og velfortjent takk fortjener alle gode krefter som sloss 
som helter mot en katastrofal brann som herjet Lærdalsøyri natt til søndag 19. januar. Tilnærmet 
hele bygda tok del i å begrense brannens skadevirkninger og til alt hell gikk ikke menneskeliv 
tapt. 23 – 24 bygninger er nedbrent. I tillegg kommer 12 – 13 bygninger som har fått vann- eller 
røykskader og er ubrukelige, fortalte Odd Helge Brugrand som er informasjonsansvarlig i Lærdal til 
Dagsavisen. Det kunne ha gått så veldig mye verre….
 Også riksantikvar Jørn Holme var lettet over at brannen ble så begrenset som mulig. Lærdal er 
nemlig en av få gjenværende steder med tett bebyggelse av flotte trehus hvor relativt mange er 
bevaringsverdige og fredet.
 Når vi nå skal oppsummere og trekke noen konklusjoner, mener vi at det snarest må satses mer 
på forebyggende branntiltak i gamle trehusbebyggelser. Vi kan jo forestille oss skremselsbilder 
av Bergen uten Bryggen, Stavanger uten gamlebyen, eller Røros, Grimstad, Trondheim etter en 
storbrann, eventuelt Tønsberg, Kongsvinger eller Halden uten sine historiske minnesmerker med 
trehusbebyggelse. Vi skal i alle fall gjennom våre kanaler presse på med påstanden om at det er 
av nasjonal interesse å ta vare på kulturarven som gjenspeiles i gamle bygg.

2014 i jubileets tegn
lig at overskriften på jubileumsboken er blitt «En suksess-
historie». Denne er for øvrig skrevet av tidligere journalist 
i Aftenposten, Finn Robert Jensen. Han fortalte selv om 
utarbeidelsen av boken og fremførte noen historier fra 
den mangfoldige aktivitet som forbundet har drevet i disse 
årene. 
 Så var det tid for en hilsen fra Leieboerforeningens 
leder Lars Aasen, som innrømmet at han var aldri så lite 
misunnelig. – Peter Batta, du er på grensen til det geniale, 
og har et organisasjonstalent ut over det normale. Dine ak-
sjoner fungerer mye bedre enn mine! Jeg er misunnelig på 
medlemsutviklingen, på de mange medlemsfordelene og 
på medlemsbladet Hus & Bolig som tar opp viktige saker, 
sa Aasen.

Husleietvistutvalget etter felles innsats
Til tross for at HL og Leieboerforeningen i mange saker står 
på hver sin side boligpolitisk, har de to organisasjonene 
også samarbeidet, for eksempel om dannelsen av Hus-
leietvistutvalget. – Når vi er enige om noe, da blir det slik, 
sa Aasen om de to organisasjonenes gjennomslagskraft, før 
han avsluttet med å bekjenne at også han er medlem i HL.
 Deretter var turen kommet til lederen av Husleietvist-
utvalget (HTU), Stein Stavrum, som rettet en varm takk for 
HLs og Leieboerforeningens bidrag til opprettelse av HTU

ROS fra BATTA
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og den positive utviklingen som HTU kan vise til i de 
13 årene det har eksistert. 
 Journalist Jan Ove Ekeberg i TV2 avsluttet talerrekken 
med en hilsen fra pressen. – Både for TV2 og pressen 
ellers har HL i 25 år bidratt med mye nyttig stoff om 
bolig og eiendom, sa Ekeberg før han avsluttet med en 
historie om utviklingen fra «den første huleboer» til da-
gens huseiere, som i stadig økende grad er blitt inntekts-
kilde for skattemyndighetene… Deretter vanket det både 
gaver, blomster og gode ord fra HLs samarbeidspartnere.

Markering for medlemmene
Vi ønsker også at våre medlemmer skal kunne føle stem-
ningen fra jubileet. Derfor vil arrangementene rundt i 
landet på Huseierdagen den 29. oktober markere HLs 
25 år. I løpet av året vil vi også dele ut jubileumsgaver til 
våre medlemmer som har betalt sin kontingent. Hver 
måned i 2014 vil vi trekke ut 25 medlemmer som vil 
motta jubileumsboken i gave. 25 medlemmer trekkes 
også ut hver måned og får tilsendt hver sin flotte rygg-
sekk. Så kommer rosinen i pølsen: 25 medlemmer trek-
kes ut i løpet av 2014 og blir tilbudt fem dagers eksklusiv 
tur til Ungarn, med SPA-opphold og andre opplevelser. 
Både reise og opphold – for vinner og ledsager – dekkes 
av HL. Det gjelder å betale kontingenten. Så kan du bli 
en av de heldige jubi-leumsvinnerne!

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

p.batta@hus eierne.no
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går til de bankene som stikker av fra regningen og lar kundene betale for økt 
soliditet og sikkerhet. Det er riktig at norske banker har fått økte krav fra myndighetene 
om oppbygging av egenkapital og å sette av midler til øremerkede buffere for å bygge 
opp enda bedre sikkerhet mot dårlige tider eller uforutsette hendelser. Disse kravene 
har sin bakgrunn i EU-direktiver. Det vi ikke liker er at bankene legger opp til å 
innfri alle krav utelukkende med bankkundenes penger. Det burde være selvsagt at 
eierne av bankene bidrar til oppbygging av sin egen formue.
 I løpet av 2013 ble norske bankeiere tilført enorme verdier i form av at kursene 
på bankaksjer steg med over 50 prosent. Et nærliggende alternativ hadde vært å øke 
egenkapitalen ved utvidelse av aksjekapitalen i foretakene og å avstå fra enhver form 
for utbytte. Ordet «spleiselag» er derfor en gedigen bløff!
 At lånekundene alene skal innfri de nye bufferkravene, gir en ytterligere innstramming i 
norsk økonomi. Da vil kravene i seg selv faktisk bidra til å skape den økonomiske krise de er innført 
for å unngå! Vi ser at publikums fremtidstro nå synker, samtidig som boligprisene avtar og konsumet er 
på vei ned. Innføring av strenge krav som ensidig rammer lånekundene vil forsterke dette og kommer på 
fullstendig feil tidspunkt. I brev til Finansdepartementet krever HL at bankenes eiere må bidra betydelig 
mer enn det de har gjort til nå! 

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.

RIS
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Luftfukter mot tørr hud
Fyringssesongens tørre inneluft kan være problematisk. 
Huden blir tørr og ru, leppene må smøres, tremøbler 
og -gulv knaker og sprekker opp. Men trenger 
vi luftfuktere? 

TeksT: Rikke ÅseRud

Kulden har igjen satt inn, og med den, fy-
ringssesongen. Mange av oss tenner opp 

i peisen, skrur opp temperaturen på panel- 
og vifteovner, og lar varmepumpen jobbe 
det den kan. Dette setter verken parketten, 
tremøblene eller huden nødvendigvis så stor 
pris på; alle trenger en viss fuktighet for ikke å 
knirke, sprekke opp eller klø. Det at vi stadig 
bygger tettere hus kan være med på å gjøre at 
luftfuktigheten synker langt under anbefalte 
nivåer nå om vinteren. Likevel er det uenig-
het om luftfuktere – er de husets venn eller 
fiende? 

Bakteriesprut?
Astma- og allergiforbundet (NAAF) er klare 
i sin melding: «Ikke bruk luftfukter i boligen 
din» står det i forbundets liste med ti gode 
råd for et godt inneklima. Organisasjonens 
inneklima-ekspert Nils Otto Ledermann for-
teller at det er flere grunner til at forbundet 
er skeptisk. En av dem handler om faren for 
bakterievekst. 
     – Luftfuktere sprer vann ut i luften gjennom 
dyser, og vi vet fra andre installasjoner at det kan 
være en risiko for at mikroorganismer utvikler 
seg i denne typen utstyr. 
     – Betyr det i så fall at bakterier blir sprutet ut i 
rommet?
     – Det kan man risikere. En annen grunn til at vi 
ikke anbefaler folk å bruke luftfuktere, er at de kan gi 
for høy luftfuktighet, noe som igjen kan gi skader på 
boligen, sier Ledermann. 
     Ulike faktorer kan påvirke vår oppfatning av luft-
kvaliteten, og det er ikke nødvendigvis slik at det som 
kjennes som tørr luft, virkelig er det.  
     – Ofte er problemet en kombinasjon av forurensnin-
ger og svevestøv i luften samt for høy temperatur. Da 
kan for eksempel slimhinnene i øynene reagere på stø-
vet eller tørke ut og vi får følelsen av at luften er veldig 
tørr, uten at det nødvendigvis er årsaken. I tillegg er 
vi bekymret for sikkerheten ved bruk; noen er sikkert 
flinke til å passe på denne typen utstyr, mens andre 
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nyheter

kan forlate den mens den står og går, sier 
Ledemann. 

Med innebygd fuktmåler
Wilfa er markedsleder på salg av luft-
fuktere i Norge. Administrerende di-
rektør Anders Liland ønsker ikke å gå i 
noen diskusjon med NAAF. 
 – Astma- og allergiforbundet er ek-
sperter på sitt område, og jeg vil ikke gå 

i noen polemikk med dem. Jeg vet bare 
at vi har utrolig mange fornøyde kunder; 

folk som slipper at huden tørker ut, at 
parketten sprekker opp og at leppene alltid 

må smøres, sier Liland. 
 Han påpeker at problemet gjerne er størst i 

nye, svært tette hus, der varmepumper og an-
dre varmekilder varmer opp luften uten at ny, 

fuktig luft tilføres. I trekkfulle, dårlig isolerte 
hus er det sjeldnere noe problem.  

 Liland forklarer videre at man kan kjøpe 
luftfukter med innebygd fuktmåler, som virker 

omtrent som en termostat på en ovn: Når den er 
stilt inn på for eksempel 40 prosent, som er anbe-

falt luftfuktighet, tilpasser den mengden fukt etter 
behov. Slik unngår man både for mye og for lite. Og 

bakterievekst i selve apparatet har de så langt ikke hatt 
noen problemer med, opplyser Liland.

Trygg bruk
Moderne luftfuktere er også tryggere i bruk enn de tidligste 

generasjonene. 
 – Tidligere var det varm vanndamp i apparatene, og de 
burde dermed ikke brukes uten oppsyn. Nå er det kald 
damp. Når man i tillegg har innebygd fuktmåler, kan man gå 
fra apparatene uten å skru dem av, sier han. 
 De billigere variantene har ikke innebygd fuktmåler. Da 
bør man alltid ha det ved siden av, anbefaler Liland. 
 – For mye eller for lite fukt; ingen av delene er bra, derfor 
bør du uansett måle. Mange har det også for fuktig. Til 

dem har vi svært gode luftavfuktere, reklamerer direk-
tøren. raa@huseierne.no 

TØRR HUD: Mange sliter med ekstra 
tørr hud om vinteren. Kan en luftfukter 

løse problemet? Foto: Achim Prill 
/ Scanstockphoto.
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NÅR DU HAR INSTALLERT VANNSTOPPEN FÅR DU REDUSERT PRIS PÅ BOLIGFORSIKRINGEN HOS IF. 
GÅ INN PÅ VB.NO FOR MER INFORMASJON ELLER BESTILLING.

SETT EN STOPPER FOR VANNSKADENE. 

NÅ FÅR DU KAMPANJERABATT 
PÅ VANNSTOPPEN!

Monterer du Vannstoppen kan du være 100 % trygg. 
Tilkoblet sensorer, vil den registrere eventuelle 
vannskader og automatisk stenge stoppekranen. 
Med i en slik løsning hører også en liten sentralenhet 
som monteres ved utgangsdøren.  

Den har en smartbryter som stenger vanntilførselen 
hver gang du forlater boligen din. Så er du gardert 
i dobbel forstand. Og det er like enkelt å bruke den  
som å skru av lyset. Nå får du kampanjerabatt på 
Vannstoppen. Be om pristilbud for din bolig. 
Du kan også bestille Vannstoppen på vb.no. 

FÅ RABATT OG REDUSERT PRIS PÅ FORSIKRING
Utover gode kampanjepriser har du muligheter for 
ytterligere rabatt. Er du medlem i Huseiernes 
Landsforbund, får du Vannstoppen for kr 3.250,-. 

Da får du også 10% rabatt på rørleggerjobben. 
I tillegg gir If 15% sikkerhetsrabatt på boligforsikringen 
og 10% på innboforsikringen din. 

VOKT DEM FOR VANNPYREN! HVERT 7. MINUTT FÅR EN NY FAMILIE VANNSKADER.

3.250,-Eks. montering

Kampanjepris for medlemmer 
i Huseiernes Landsforbund 

3.895,-Eks. montering

Kampanjepris
(Ordinær pris 4.890,- ).
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„

Norske forbrukere som engasjerer utenlandske 
håndverkere for å slippe unna skatt, er mest 

sannsynlig med på å finansiere organisert krimi-
nalitet. Det er budskapet fra en samarbeidsgrup-
pe bestående av Byggenæringens Landsforbund 
(BNL), Politiet og Skatteetaten. 
 Siden 2009 har Skatt Øst avdekket en milli-
ard kroner unndratt beskatning. Halvparten av 
dette er svart lønn.
  – Vi snakker om organisert kriminalitet. Vi 
har avdekket 46 forskjellige kriminelle nettverk. 
Dette kan vi kalle mafialignende tilstander og de 
bruker byggebransjen for å hvitvaske, sier skat-
tekrimsjef Jan Egil Kristiansen i SkattØst.
 Slik virksomhet er kjent langt opp i kjeden 
av entreprenører og underentreprenører, men 

Maleren du engasjerer for å beise veggene på huset ditt kan være en del av et 
kriminelt nettverk. Benytter du deg av svart arbeid, er det sannsynlig at du 

støtter prostitusjon, narkosmugling og hvitvasking av penger.

SVART ARBEID: Vi pusser opp 
for 64 milliarder kroner årlig. 
Mange av de svarte pengene 
går til å finansiere kriminelle 
nettverk som driver med 
prostitusjon, trafficking, 
menneskehandel og narkotika-
omsetning. Foto: Luca 
Kleve-Ruud / NTB Scanpix.

manglende kapasitet hos politiet til å etterforske 
sakene fører imidlertid til at de på toppen går fri.
 – Det er til dels store firmaer som får oppdra-
gene, men de skjuler dette nedover i systemet ved 
bruk av et komplisert nettverk av underleveran-
dører og underentreprenører. Vi får ikke straffe-
dømt de som står høyt opp i systemet fordi sake-
ne er vanskelige å bevise og fordi vi ikke kommer 
høyt nok opp i kjeden, sier Kristiansen.

Forbrukere støtter kriminaliteten
Selv om kjøp av svart arbeid er i strid med straf-
feloven og forholdet anmeldes, forfølger politiet 
sjelden denne type saker mot privatpersoner. 
 – Jeg har ingen kjennskap til at det noensinne 
er gjort i Oslo. Jeg tror det er liten sjanse for at 

TeksT: Dag Erik kongsliE

Svart arbeid 
støtter kriminelle
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vi straffeforfølger privatpersoner, sier avdelings-
leder for finansseksjonen i Oslo-politiet, Gro 
Smogeli. – Vi har større problemer å ta oss av. I 
firmaer med mange underentreprenører er dette 
imidlertid en aktuell problemstilling. 
 Du som forbruker er med på støtte denne 
form for kriminalitet hvis du engasjerer uregis-
trert arbeidskraft for å slippe unna beskatning. 
Derfor ønsker politi, myndigheter og bransje at 
forbrukere tenker seg om. De ønsker en hold-
ningsendring.
 – Dette handler om at forbrukerne lar være 
å kjøpe håndverkertjenester som er momsfrie. 
Her snakker vi om den utenlandske maleren 
som maler fasaden din eller takene innvendig, 
eller anleggsgartneren som legger kantstein i ha-
gen. Vi tenker på han som kapper trærne i hagen 
din, og også den vennlige øst-europeiske kvin-
nen som vasker huset ditt hver fjortende dag, sier 
direktør for næringspolitikk og kommunikasjon 
Audun Lågøyr i BNL.
 Han tegner et bilde av et eget økosystem av 
kriminelle aktører som opererer på siden av sam-
funnet hvor det også finnes ingredienser som 
trafficking, narkotikaomsetning, prostitusjon og 
menneskehandel.
 – Ønsker vanlige nordmenn å støtte slik ak-
tivitet? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare man ikke 
er klar over at det er dette som er virkeligheten. 
Det er utrolig naivt å tro noe annet. Selv vaske-
dama som vasker hver fjortende dag kan være en 
del av et nettverk. Her låner man ut nøkler og 

alarmkoder til en vilt fremmed person som skal 
vaske huset. Da kan ikke folk bli overrasket om 
de plutselig kommer hjem til et tømt hus, sier 
Lågøyr.
 Han vil ha mer samarbeid mellom etatene.
 – Når vi nå ser denne typen kriminalitet vokse 
frem, noe både skattedirektøren og politiet be-
krefter, tror jeg det er viktig at vi evner å se og ta 
i bruk en del nye virkemidler. Skattemyndigheter, 
politi og arbeidstilsynet må jobbe sammen så vi 
får mer målrettede og effektive kontroller. De vil 
hver for seg aldri få bukt med organisert krimina-
litet, sier Lågøyr.

Vil rydde med ROT
Tilstandene som nå avdekkes i byggebransjen 
viser at det er tid for å tenke nytt. Fradrag for 
oppussing, såkalt ROT-fradrag, er noe bransen 
selv ønsker sterkt. Samtidig er det ikke det eneste 
man trenger dersom man skal få til en storstilt 
offensiv mot kjeltringene.
 – Å få satt i gang den utredningen som regje-
ringen nå har varslet, er veldig viktig. Markedet 
for oppussing er relativt sett like stort som hele 
anleggsmarkedet, nemlig 64 milliarder kroner, 
sier Lågøyr.
 Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sa om 
ROT-fradraget før valget at det var «svært stor 
sjanse for å få til dette dersom vi vinner valget til 
høsten».
 – ROT handler om oppussing av hjem og tref-
fer godt der, men hva med andre deler av marke-
det som rehabilitering og næringsbygg? Og hva 
gjør man med underleverandørene på anleggs-
markedet, som også er en vesentlig del av biten? 
Det må flere tiltak til for å få like konkurransevil-
kår i denne næringen, sier han.
 – Er det for liten risiko for å bli tatt i alle ledd?
 – Åpenbart, og dette trekkes også frem i un-
dersøkelser blant våre medlemmer som årsak til 
svart arbeid. Det må gjøres lettere å kontrollere. 
Har du ikke betalt årsavgift på bilen din, tar det 
en brøkdel av et sekund å avsløre, og bilen din 
blir avskiltet. Dette bør være relativt enkelt å inn-
føre. Men det å finne ut om byggenæringen har 
alt i orden, er en mer komplisert affære, sier han. 
– Mange registrerer firmaet sitt i Brønnøysundre-
gistrene, og skriver MVA bak navnet sitt, uten å 
være i momsregisteret. Men forbrukeren ser at 
firmaet er i Brønnøysundregisteret, og tror at alt 
er i orden. Det er det altså ikke. dek@huseierne.no

BLIR RENE: Svarte penger vaskes ofte hvite gjennom byggebransjen. 
Foto: Scanstockphoto.
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Vår 2014   
Haugesund Vardhallen 21.02 - 23.02  
Fredrikstad Kongstenhallen 28.02 - 02.03  
Kristiansand  Gimlehallen 07.03 - 09.03  
Hellerudsletta Exporama Senteret 13.03 - 16.03  
Harstad Hålogalandshallen 21.03 - 23.03  
Bodø Bodø Spektrum 28.03 - 30.03  
Steinkjer Steinkjerhallen 04.04 - 06.04  
Stavanger Sørmarka Arena 25.04 - 27.04  
Sandefjord Runarhallen 02.05 - 04.05  
Kongsberg Kongsberghallen 09.05 - 11.05  

Skal du pusse opp eller bygge nytt?
Start med et besøk på boligmessen

Vi sees på boligmessen!
Åpningstider: Fredag kl. 12-19 Lørdag kl. 10-18 Søndag kl. 10-17

Voksne kr. 100,-   Honnør/student kr. 50   Barn u/16 år gratis

Bli med på

TIDENES STØRSTE 
MESSEKONKURANSE
- verdier for 2,5 millioner

Møt Otto! 
Delta i Handy Girl-konkurranse!
Les mer på boligmesse.no
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Bestill på 06010 eller les mer på verisure.no/huseierne

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

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

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

Medlemstilbud!

SmartPlug  
på kjøpet
(Verdi 490,-)
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„

BSU har på mange måter satt fokus på dette 
med å spare til egen bolig, og har gitt flere 

unge ekstra motivasjon til sparing.  Det har ført 
til at mange har greid å skaffe seg sin første bolig 
raskere enn de ellers ville klart.  
 – Samtidig ser vi at en del unge ikke greier å 
spare opp fullt i BSU før de kjøper sin første bo-
lig, og likevel må få hjelp på andre måter for å 
greie egenkapitalkravet, sier Kristina Picard, for-
brukerøkonom i Storebrand.

Valgkampsak
Opposisjonen ytret i valgkampen ønske om å 
legge bedre til rette for at unge skal komme seg 
inn på boligmarkedet, og i det reviderte stats-
budsjettet for 2014 valgte de å øke det årlige spa-
rebeløpet fra 20 000 til 25 000 kroner. Det totale 
taket for samlet sparing er hevet fra 150 000 til 
200 000 kroner, noe som betyr at du får hele 
5 000 kroner i skattefradrag for hvert år du klarer 
å spare makssummen på 25 000 kroner. Allerede 

Nå er det blitt enda gunstigere å sette pengene 
i Boligsparing for ungdom.

DYRT: Særlig for de unge i byene har en full BSU-konto hjulpet lite når det ikke holder til egenkapitalkravet. 
Nå kan man spare mer, og samtidig få større skattefradrag enn før. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

i januar trådte dette i kraft, så det er bare å sette 
inn. Desto tidligere på året du setter inn pengene, 
desto lengre får du dra nytte av den eksepsjonelt 
gode renten på BSU-sparingen.

Husk skattbar inntekt
Gjennomsnittsalderen for når man kjøper sin 
første bolig ligger på rundt 25 år. Nye tall fra Fi-
nans Norges Husholdningsundersøkelse viser at 
mer enn 40 prosent av boligkjøpere under 40 år 
nå får økonomisk hjelp av familien.
 – At maksbeløpet for BSU økes, kan vanske-
lig bli sett på som noe annet enn positivt. Gapet 
mellom maksbeløpet og det mange må betale 
i egenkapital blir mindre som følge av de nye 
grensene, men beløpet kunne med fordel vært 
enda høyere. Likevel er det allerede en utfordring 
for mange unge å spare opp 200 000 kroner før 
de kjøper sin første bolig, sier Picard.
 Tall fra SSB viser at det i 2012 var 352 000 
unge som benyttet seg av skattefradrag for bolig-
sparing, og mot slutten av 2013 ble det spart hele 
28,1 milliarder kroner i BSU – med andre ord en 
god oppgang fra de 24,5 milliardene som var tal-
let for samme periode i 2012.
 – BSU er den desidert mest lønnsomme spa-
reformen for unge mennesker. Ikke bare får du 
veldig god rente på sparepengene, men du får 
også 20 prosent skattefradrag på det du sparer 
hvert år.  Det er skattefordelene som gjør BSU 
så gunstig, så derfor anbefaler jeg først og fremst 

TeksT: LiNda ØrstaVik ÖBerg

Øker BSU
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BSU til unge mennesker med skattbar inntekt 
fordi de får maks utbytte av ordningen i kroner 
totalt sett, sier forbrukerøkonomen.
 Husk at du må være under 34 år for å benytte 
deg av BSU.

– Må legges til rette
Forbrukerombudet har lenge ytret ønske om økt 
maksgrense, fordi de mener at den har vært for 
lav. 150 000 kroner i storbyene vil fort kunne 
utgjøre godt under 10 prosent av kjøpesummen 
med dagens priser, og derfor har en full BSU-
konto likevel vært for lite for mange til alene å 
være en inngangsbillett i boligmarkedet. 

 – Vi er positive til økningen av BSU-beløpet 
fordi det kan stimulere til og gjøre det lettere for 
førstegangskjøpere å stille nødvendig egenkapi-
tal, men vi har ikke konkret tatt stilling til belø-
pets størrelse. Det viktige er at det skal være mulig 
å spare opp i alle fall størstedelen av den nødven-
dige egenkapitalen innenfor BSU-ordningen, sier 
Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukerombudet. De 
har sett problemer med at foreldre må stille opp 
som kausjonister fordi noen rett og slett ikke for-
står hva det innebærer, og de har tidligere ytret 
bekymring for at det tas opp forbrukslån for å 
klare egenkapitalkravet på 15 prosent. Likevel 
synes Forbrukerombudet at bankenes krav om 
egenkapital er viktig.
 – Uten egenkapital er man i utgangspunktet 
sårbar ved et boligprisfall. Finanstilsynets ret-
ningslinjer om krav til egenkapital er derfor et 
viktig tiltak for å verne forbrukerne, men da er 
det også viktig å stimulere til, og legge forhol-
dene til rette for, at ungdom kan spare opp slik 
kapital, sier han.

Forhandle med banken
Husk at du også kan forsøke å forhandle med 
banken din om å beholde BSU-pengene på kon-
to ved boligkjøp, hvis du fremdeles har mer å gå 
på før kontoen er full. Mange banker går med 
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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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Bli kvitt veggedyr med Gardex 
og spar tusenlapper. Proff og Privat! 

Tlf. 22 25 32 00.    Over 150.000 kunder.    www.gardex.no

Vi løser alle dine skadedyrplager med 
Gardex ”Gjør Det Selv” produkter.

20 år
1993-2013

Maur, kakerlakker, 
edderkopper, 
vepsebol med flere.

Katt, elg, rådyr 
og grevlingjager.
For batteri eller nett-
adapter, dekker 
100/400/600 kvm. Klesmøll og melmøll,  

bruk spray, limfeller 
og luktposer.

Mus, rotter og 
flaggermusjager.
Går på batteri eller
230V, dekker 
30/50/100/500 kvm.

Mus og rottefritt.
Giftfritt, laget av 
planter. Lev. i sett 
med middel og 
matstasjoner klar til 
bruk.

- jeg flytter

Jordrottejager.
Dekker 800 kvm.
Går på batteri (4xD) 
som varer i ca. 4-6 
måneder. 



BSU:
• Boligsparing for ungdom, altså BSU, er nedfelt i   

skatteloven, og tilbys av de fleste banker i Norge.

• BSU er et virkemiddel for å hjelpe unge nordmenn inn 
på boligmarkedet. 

• Du må være over 13 år når du starter sparingen, men 
husk at du må ha skattbar inntekt for å dra nytte av 
skattefradraget. 

• Maksimalt totalt innskudd er 200 000, og maksimalt 
innskudd per år er 25 000.

• Man får 20 prosent fradrag på det sparte beløpet i 
inntektsskatten det året man sparer. Maksimalt årlig 
skattefradrag blir derfor 5 000 kroner.

• Siste innskudd og skattefradrag er det året man fyller 33 
år, men du kan ha pengene stående så lenge du ønsker.

• Husk at du kun kan bruke pengene til boligkjøp eller 
nedbetaling og refinansiering av boliglån senere. 

• Bryter du avtalen kan du ikke spare i BSU igjen på et 
senere tidspunkt, og du kan kun ha én BSU-konto.  
Du kan flytte kontoen til annen bank uten at du bryter 
vilkårene.

• Tas pengene ut til andre formål, har spareren brutt 
kontrakten, og kontoen blir sperret for videre sparing. 
Det gis da et skattetillegg på 20 prosent av det samlede 
sparebeløpet, det vil si at hele skattefordelen tilbake-
føres. 

• Kilde: Skatteloven.

på dette fordi de har sikkerhet i de låste pengene 
på BSU-kontoen, som utelukkende må gå til bolig-
kjøp, refinansiering eller nedbetaling på boliglån.
 – Å få muligheten til å utnytte BSU-ordningen 
fullt ut før du spretter kontoen er økonomisk 
gunstig for deg, men dette var enklere før uten så 
strenge krav til egenkapital. Det er opp til banken 
å vurdere om dette er noe de kan eller vil tilby deg. 

For dem som kjøper bolig før de har utnyttet BSU-
ordningen fullt ut så vil det økonomisk beste være 
å fortsette å spare i BSU og finansiere boligen på 
andre måter, men det er ikke så mange som er i 
en økonomisk situasjon hvor dette er mulig, sier 
Picard. loo@huseierne.no
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Refinansiere 
boliglån?
Tilbyr du god sikkerhet, 
tilbyr vi god rente* og inntil 
40 års nedbetaling.
*Lån må være innenfor 65% av verdi på selveiende bolig. 
Eks: nom.rente 3,80%, eff.rente 3,85%, lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 3.107.016,- pr 17.1.14.

 Sammenlign oss gjerne med 

andre! Send SMS “ta kontakt” 

til 404 98 887, kontakt oss på 

bolig@eiendomskreditt.no

tlf 55 33 27 00 eller på

www.eiendomskreditt.no



18 hus&bolig 1-2014

Behov for mer belysning? Ring 0 20 60 Sikringen

Visste du at en 60-åring trenger 6 ganger mer lys enn en 20-åring for å se like godt?

Når man skal velge belysning i hjemmet er det en rekke ting som bør vurderes. Riktig 
lysmengde på riktig sted, fleksibilitet, design / utseende, økonomi osv.

Din lokale Sikringen elektriker hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen, ring oss 
for en befaring.

Ring 0 20 60 eller gå inn på www.sikringen.no for å finne nærmeste elektriker.

0 20 60
Ring elektriker



„

Raskt etter regjeringsskiftet i høst kom meldin-
gen om at Solberg-regjeringen ville fjerne ar-

veavgiften fra 2014. En oppmyking i avgiftskravet 
var allerede varslet. Stoltenberg ville heve fribe-
løpet, altså det beløpet et barn kunne arve fra 
en av sine foreldre uten å betale arveavgift, fra 
470 000 kroner til en million kroner. Men med 
blåblått styre ble altså hele avgiftssystemet fjer-
net fra og med 1. januar i år, til glede for mange. 

Medaljens bakside
Medaljen har imidlertid en bakside som vil 
ramme de som for eksempel arver sine foreldres 
utleieleilighet. Mange foreldre med nedbetalt 
boliggjeld har investert i et utleieobjekt nettopp 
med tanke på at det med tid og stunder kan til-

Mange foreldre investerer i en ekstra utleiebolig med tanke 
på at barna kan arve den på sikt. Arveavgiften er fjernet, 
men vil du selge en utleiebolig du har arvet i år, risikerer 
du nå å gå på en real skattesmell. 

SEUKUNDÆRBOLIGEN: Arver du dine foreldres utleiebolig risikerer du å gå på en skikkelig skattesmell når du selger den. Foto: Rikke Åserud.

falle barna. Men da arveavgiften ble strøket, ble 
det også gjort en endring i den skattemessige 
inngangsverdien på flere objekter, deriblant eien-
dom av typen sekundærbolig. Denne endringen 
gjør at du som arver dine foreldres sekundærbo-
lig, og selger den, nå må betale langt mer skatt av 
gevinsten enn tidligere. 
 
Skattemessig inngangsverdi
Tidligere var det slik at den skattemessige inn-
gangsverdien ble satt til arveavgiftsgrunnlaget, 
altså virkelig verdi, ved overføringen til barna. 
Nå er det den summen arvelater betalte for ob-
jektet som legges til grunn. Dersom du arver dine 
foreldres utleieleilighet, er det altså den summen 
de i sin tid kjøpte leiligheten for som legges til 

TeksT: Rikke ÅSeRud

Se opp for 
gevinstskatten
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grunn når gevinsten – og gevinstskatten – bereg-
nes. Dette kalles kontinuitetsprinsippet.
 
Høy gevinst
Det er på tide med et eksempel: Pers foreldre 
kjøpte i sin tid en leilighet til 1 000 000, som de 
leide ut inntil de døde. På det tidspunktet hadde 
leiligheten steget i verdi til 3 000 000 kroner. Ved 
de gamle arveavgiftsreglene skulle Per da ha be-
talt arveavgift ved skiftet, samt gevinstskatt ved 
eventuelt salg. Gevinsten ved salget ville regnes 
ut fra verdien som ble lagt til grunn ved arveav-
giftsberegningen, i dette tilfellet 3 000 000 kro-
ner. Dersom Per fikk solgt leiligheten for dette 
beløpet, ville han ikke betale noe i gevinstskatt. 
Arveavgiften ville utgjøre ca. 180 000 kroner. 
 Nå vil imidlertid den skattemessige inngangs-
verdien settes til det Pers foreldre kjøpte leilighe-
ten for. Dersom Per får solgt leiligheten til 3 000 
000 kroner, vil gevinsten regnes til å være 3 000 
000 – 1 000 000 = 2 000 000 kroner. Skatten ved 
et salg vil dermed bli 27 prosent av 2 000 000 
= 540 000 kroner. Selv om Per sparer 180 000 
kroner i arveavgift, må han altså punge ut med et 
langt høyere beløp enn tidligere.
 
Investering
Betyr dette i praksis at en investering i sekundær-
bolig er blitt lite gunstig, og at man som fremti-
dig arvelater heller bør legge mer penger i egen 
bolig og sørge for verdiøkning der i stedet? Fag-
sjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen mener 

man ikke bør legge en slik tankegang til grunn. 
 – Hvis man som foreldre skal velge mellom 
enten å beholde en ordinær bolig og kjøpe en 
sekundærbolig, eller å kjøpe en dyrere og bedre 
bolig, bør man normalt la andre faktorer enn 
skatten avgjøre, sier Lothe. 

Fagsjef Rolf Lothe. Foto: Skattebetalerforeningen. 

Ordforklar-
inger: 
GEVINSTSKATT = Skatt 
på gevinst ved salg.

SKATTEMESSIG INN-
GANGSVERDI = Den 
verdien som gevin-
sten beregnes ut ifra. 

SEKUNDÆRBOLIG = En 
bolig nummer to som 
eier selv ikke bor i.  

ARVELATER / GIVER = 
Den som dør og etter-
later seg arv eller den 
som gir forskudd på 
arv i form av gave. 

ARVEAVGIFT = Avgift 
du tidligere måtte 
betale ved skiftet. 
Avgiften var gradert. 

20 hus&bolig 1-2014

nyheter



Forbrukerøkonom Kristina Picard. Foto: Storebrand. 

OM LOVENDRINGEN: 
Med denne lovendringen sidestilles investering i eiendom og 
næringsvirksomhet i større grad med for eksempel aksjein-
vesteringer. Ved arv av aksjer har regelen siden 2006 vært 
slik at man overtar arvelaters inngangsverdi. Nå gjelder det 
samme også for de aller fleste andre investeringer, innen blant 
annet næring og eiendom. Bolig, fritidsbolig og alminnelig 
gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt 
skatte-fritt på gave- eller dødsfallstidspunktet er unntatt. Der 
skal verdien fortsatt settes til markedsverdi på overføringstids-
punktet. 

SKATT PÅ GEVINST 
Gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig- og fritids-
eiendom er i utgangspunktet skattepliktig. Det er imidlertid 
omfattende fritak fra skatteplikten på grunn av eier- og botid. 
For at gevinst ved salg av bolig skal være skattefri, må begge 
de følgende betingelser være oppfylte:

• Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at 
boligen ble ervervet (eiertid), og 

• eieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i 
løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). 
Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med. 

Eventuell gevinst er ikke skattepliktig dersom du har eid bo-
ligen i mer enn 12 måneder, og du i din eiertid har brukt den 
som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. 
Eventuelt tap er bare fradragsberettiget dersom eventuell  
gevinst hadde vært skattepliktig.

Kilde: Skatteetaten

TILTAK MOT SPEKULASJON
I tillegg til innføringen av kontinuitetsprinsippet er lignings-
verdien på sekundærboliger fra januar i år oppjustert fra 50 til 
60 prosent av anslått markedsverdi. Høyere ligningsverdi vil gi 
høyere grunnlag for formuesskatt. 
 – Gjennom disse tiltakene blir det litt mindre attraktivt å 
investere i bolig nummer to og tre, og bolig som spareform 
nærmer seg andre mer finansielle spareformer, forklarer forbru-
kerøkonom Kristina Picard i Storebrand. Hun understreker at 
formuesskatten først slår inn når du trekker fra gjeld, at den 
har et bunnfradrag på en million og at den er på én prosent. 
 – Personlig mener jeg frykten for formuesskatt er litt over-
drevet. Den rammer tross alt bare dem som har en nettoformue 
på over én million, og den er på én prosent av formuen.  
Samtidig kan man jo spørre seg hva som vil skje når det nå  
legges små hindringer i veien for lønnsomhet i boligutleie. 
Noen vil kanskje dytte belastningen over på leier ved å sette 
opp leien. Men dette blir spekulasjon, understreker Picard. 
raa@huseierne.no

 Han påpeker også at det ikke er noen åpen-
bare smutthull man kan bruke for å unngå ge-
vinstskatten, annet enn at mottaker flytter inn 
for å oppfylle kravet om skattefri gevinst ved salg 
(se faktaramme.) Dette kan i praksis være van-
skelig, særlig hvis det er flere arvinger.

Bra for folk flest
Forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand 
påpeker at bortfallet av arveavgiften og innførin-
gen av kontinuitetsprinsippet er en god endring 
for folk flest. 
 – De fleste arver primærboliger, det vil si den 
boligen deres foreldre har bodd i, eller foreldre-
nes hytte, og slipper nå å betale arveavgift. De 
som arver sekundærbolig eller annen tilsvarende 
eiendom må betale mer gevinstskatt enn før. Jeg 
mener likevel det er en forbedring sammenlignet 
med arveavgiften, som måtte betales umiddel-
bart hvis man ønsket å beholde eiendommen, 
sier Picard, og legger til at mange så på denne 
avgiften som en dobbel beskatning. 
 – Det ble ikke bare opplevd som urettfer-
dig  – det var også vanskelig for mange å betale 
uten å selge huset eller fritidsboligen de arvet. 
Gevinstskatten derimot, må bare betales når du 
har solgt, og å selge med høy gevinst vil fortsatt 
lønne seg, sier Picard. raa@huseierne.no
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– Hva gjør vi når vi ikke får fyr på peisen 
hjemme? Jo, vi finner frem peisblåseren. I 
Lærdal var vinden en gigantisk peisblåser, 
som sørget for en masse tilluft til ilden. 
Samtidig sørget den for at glør og annet 
brennende materiale, som normalt sett 
ville ha steget rett opp, ble sendt hori-
sontalt bortover mot hus i området. Slik 
oppstår flyvebrann, sier Kalheim. 
 Tatt i betraktning hvor vanskelig 
det kan være å få fyr på peisen når man 
trenger det hjemme, kan det virke utrolig 
at branner kan spre seg så voldsomt som 
i Lærdal. Men når flammene først finner 
fotfeste sprer de seg rekordraskt.
 – Det tar mellom tre og sju minutter 
fra en flammebrann oppstår i et hus og til 
boligen er fullstendig overtent. Dersom 
brannvesenet i løpet av denne tiden ikke 
blir tilkalt, eller rekker å komme, eller ikke 
makter å få kontroll over flammene, kan 
resultatet bli fatalt, sier Kalheim.

 Et av de viktigste tiltakene mot brann-
spredning mellom bygninger er såkalte 
branngater; områder med luft mellom 
bygningene som gjør at brannen ikke skal 
kunne spre seg så raskt. Dette skal ha 
vært under planlegging i Lærdal, der gra-
vemaskiner var rekvirert for å ta ned noen 
av husene, ifølge Nettavisen.
 Ved nybygging av bolighus i dag er 
regelen at man må ha fire meter til tom-
tegrensen når man bygger; det kan altså 
ikke være mindre enn åtte meter mellom 
husene.
 – Normalt er dette tilstrekkelig. Gnister 
fra en brann i et nabohus går normalt 
sett oppover. Men med kraftig vind endres 
dette. I Lærdal spredte vinden brennende 
elementer opptil 250 meter unna. Da kan 
man ikke gardere seg; vi kan ikke begynne 
å kreve en avstand på 250 meter mellom 
husene, påpeker branneksperten. 
raa@huseierne.no  

Tall fra Norske inkassobyråers 
forening, NIF, viser nå at antall 
innkassosaker øker kraftig. Det 
er sjette året på rad at tallet sti-
ger, og totalt melder Finanstil-
synet om 6,3 millioner inkasso-
saker i 2013. Dette er en økning 
på en halv million fra året før.
 I 2013 ble det totalt gjen-
nomført 7 144 tvangssalg av ei-
endom i Norge. Det er om lag 1 
000 flere tvangsalg enn man så i 
2012, og over dobbelt så mange 
som for fem år siden. Antallet 
begjæringer om tvangssalg økte 
med 2 500 saker i 2013 til totalt 
18 423. Dette er det høyeste 
antallet begjæringer noensinne.
Vi har nå dobbelt så mange 
tvangssalg som i finanskriseåret 
2008. 
 Rapporten viser at folk flest 
har betalingsevne, men at vi er 
blitt mindre oppmerksomme på 
å overholde frister. Inkassobyrå-
ene sier at hele 9 av 10 saker 
løses i dialog mellom skyldner 
og innkrever, men dette er like-
vel en nedgang fra tidligere år. 
Det er altså flere betalinger enn 
tidligere som må tas med tvang.
 Nordmenn er i gjennomsnitt 
syv dager for sene til å betale 
regningene sine.
loo@huseierne.no.

Når brannen har vinden med på laget, har vi mennesker og våre 
bygninger lite å stille opp med. Det viste de tragiske storbrannene 
i januar med all tydelighet. Først Lærdal, så Flatanger.

Flyvebrann er vanskelig å forebygge

Antall tvangs-
salg doblet

Varierende varmt og kaldt vær, samt 
forhold rundt takkonstruksjonen, kan 
gjøre istapper potensielt dødelige på 
vinterstid og tidlig vår. Det er gård- og 
huseiers ansvar å trygge folk fra disse 
ikke-menneskeskapte våpnene. En 
rekke aktører finnes nå på markedet 
som er behjelpelige med både fjer-
ningsavtaler, varselsskilt, avvisere og 
ulike innretninger som skal forhindre 
at istapper dannes. 

Se opp for istappene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
varsler enklere regler for plan- og byggesaker. 
Målet er å holde byggekostnadene nede, øke 
tempo i planprosessene og skape en enklere 
hverdag for kommunene, næringslivet og folk 
flest. Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner mener enklere regler også 
vil gjøre det lettere for unge å komme inn på 
boligmarkedet, da endringene særlig vil ha 
betydning for mindre leiligheter. 

Enklere byggesaksregler
Hadde vi alle hatt solcelleanlegg på 
takene våre kunne vi brukt strøm-
men i nettet mer fornuftig enn i dag, 
ifølge miljøstiftelsen Zero. I et åpent 
brev til Enova etterlyser miljøorgani-
sasjonen støtte til småskala-anlegg 
for folk flest. Enova avviser imidlertid 
at noen økonomisk støtte til folk som 
vil ha solcellepanel på taket er på 
planen i overskuelig fremtid. 

Solceller for dyrt
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Fra nyttår ble tinglysingsgebyret 
for fast eiendom halvert fra 1 060 
kroner til 525 kroner. Bakgrunnen 
er tanken om at staten ikke skal 
ta mer betalt for å levere tjenes-
ter til publikum enn det koster å 
produsere dem. Endringen gjelder 
tinglysingsgebyr for fast eien-
dom, ikke tinglysingsgebyret for 
borettslagsandeler, som fortsatt 
vil være 430 kroner. 

Halvert gebyr 
Norge blir høyere, melder Kartverket, men 
veksten er ujevnt fordelt. Trysil ligger an til 
å bli 40 centimeter høyere, mens Sørlandet 
bare justeres med i snitt 10 centimeter. Det 
er Kartverkets nye høydesystem som har ført 
til disse endringene. Det gamle var fra 1954, 
og siden da har både landjorda og havnivået 
hevet seg, måleinstrumentene er blitt bedre 
og kravene til presisjon større. Noen steder 
må også jekkes ned, for eksempel Trondheim, 
som ikke har vært justert siden 1890. Byen 
blir nå 90 centimeter lavere.

Norge blir høyere
EU krever at romtermostaten fremover skal 
være ektronisk. Fra 2018 vil det nemlig stilles 
krav til romvarmere som bruker elektrisitet 
eller brensel i gass- eller flytende form, og til 
romvarmere som avgir varme direkte til rom-
lufta. Kravene vil gjelde oppvarmingsenheter 
til lokal oppvarming. Vannbåren gulvvarme 
slipper unna. Elektrisk gulvvarme, elektriske 
varmeovner, panelovner og gulvvarme, samt 
varmeblåser, gasskaminer, oljekaminer og 
vedovner med en ytelse på under 50 kilowatt 
omfattes av de nye økodesignkravene. 

Elektronisk termostat

Norges vassdrags- og energidirektorat 
innførte fra 1. januar 2007 en ordning 
med direkte utbetaling til sluttbrukerne 
ved svært langvarige avbrudd. NVE har 
nå laget en veileder til ordningen for å 
informere om hvordan kravene kan opp-
fylles. Temaer som tas opp i veilederen 
er blant annet størrelsen på utbetalings-
beløpet, hvordan man beregner varig-
heten på et avbrudd og hvilke plikter 
nettselskapet har til å gi informasjon 
om ordningen. Veilederen ligger lett 
tilgjengelig på nett.

Tillegg etter 72 timer
Svært langvarige avbrudd er brudd som 
varer i over 12 timer, og ordningen 
gjelder for sluttbrukere på alle nettnivå. 

Satsene for utbetaling er som følger:
a)  600 kroner for avbrudd over 12 timer 
opp til og med 24 timer, 
b)  1 400 kroner for avbrudd over 24 
timer opp til og med 48 timer og 
c)  2 700 kroner for avbrudd over 48 
timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis 
et tillegg på 1 300 kroner for hver ny 
påbegynt tjuefiretimers periode avbrud-
det varer.
 Under langvarige avbrudd og arbeid 
med oppretting av normal strømfor-sy-
ning, vil kunden kunne oppleve kort-
varige perioder med normal forsyning. 
Flere påfølgende avbrudd regnes som 
sammenhengende om ikke normal for-

syning opprettholdes i minimum to 
timer sammenhengende.

Må selv fremme krav
Sluttbrukerne må selv fremme et krav 
innen rimelig tid etter at normal forsy-
ning ble gjenopprettet. For fritidsboliger 
kan et samlet årlig krav ikke overstige 
forventet innbetalt nettleie for det året.
 Kompensasjonsordningen har ikke til 
hensikt å være en erstatningsordning for 
faktiske kostnader som kundene opple-
ver som følge av redusert leveringskvali-
tet. Dette vil også i fremtiden reguleres 
gjennom forbrukervernlovgivningen og 
privatrettslige avtaler. Ordningen er en 
omfordeling mellom kunder og virker 
i praksis som en differensiering av 
overføringstariffene basert på opplevde 
forskjeller i leveringskvalitet. 
loo@huseierne.no

Visste du at nettselskapenes kunder har krav på kompensasjon 
ved strømbrudd som varer over 12 timer?

Erstatning ved strømbrudd

Telefonsalg og telefonhenvendelser er stadig lite popu-
lært hos publikum, viser en rapport fra Statens institutt 
for forbruksforskning, SIFO. Det er Forbrukerombudet som 
fører tilsyn med regelverket for telefonsalg, og hos dem har 
antall klager gått ned. Likevel er denne salgsformen noe 
av det som genererer mest klager på årsbasis. Undersøkel-
sen fra SIFO viser også at det er mangelfull kunnskap om 
hvordan man skal gå frem for å reservere seg, og at flere 
ikke kjenner til muligheten man har til å reservere seg mot 
telefoner også fra frivillige organisasjoner. 

 Det er nå godt over to millioner av oss som har reservert 
oss mot telefonsalg og en stor andel har også reservert seg 
mot telefonhenvendelser fra frivillige organisasjoner. Vil 
du gjøre det samme? Da må du registrere en reservasjon i 
Reservasjonsregisteret. Det finner du ved å gå inn på 
Brøynnøysundregistrenes nettside, brreg.no, og klikke deg 
inn på «De forskjellige registrene» under fanen «Om Brønn-
øysundregistrene». Du kan også ringe Brønnøysundregis-
trene på telefonnummer 75 00 75 00. raa@huseierne.no 

Vi irriterer oss over telefonsalg



De fleste studenter kan også stå opp-
reist om det bare er 2 meter under 
taket i stedet for 2,20, og de ser 
hånd for seg selv om vindusflatene 
i boligen ikke utgjør så mye som ti 
prosent. Det er Høyres boligpolitiske 
talsmann Mudassar Kapur som mener 
dette. Til Dine Penger sier han at de 
kravene til utleieboliger som ikke går 
på helse og sikkerhet ofte handler 
om ren bekvemmelighet. De bør man 
kunne fire på, mener han.
 – Det er fint å ha stor takhøyde 
og mye dagslys, men hvis en student 
greier seg uten, hvorfor skal vi nekte 
utleie og heller la denne boenheten 
stå tom, spør stortingsrepresentan-
ten. 
 Studentorganisasjonen (NSO) er 
skeptisk. Leder Ola Magnussen Rydje 
frykter en kategori boenheter med 
dårligere standard som blir leid ut 
til de som står svakere økonomisk. 
Huseiernes Landsforbund er på sin 
side svært positiv. Administrerende 
direktør Peter Batta påpeker at 
dagens krav er altfor strenge og 
medfører at mange boenheter enten 
leies ut ulovlig eller må stå tomme. 
 I Stavanger ble det for noen år 
siden avdekket at over 1 600 utleie-
enheter ikke var godkjent. 
 – Det hadde skapt katastrofe for 
leiemarkedet dersom disse ble stengt 
for utleie, noe de heldigvis ikke ble, 
kommenterer Batta til Dine Penger. 
Ca. en halv million husholdninger 
i Norge leier bolig. Mer enn halv-
parten av de som leier, leier bolig 
av privatperson. Andre utleiere kan 
være kommuner, boligselskaper og 
arbeidsgivere. Det er de private ut-
leierne Batta nå håper kan få slippe 
noen av kravene til utleiebolig. De 
kommersielle aktørene bør fortsatt 
kunne oppfylle dagens krav, mener 
han. 

Studenter kan fint klare seg 
uten sportsbod og utsikt.

Høyre vil fire 
på utleie-krav

 Trenger du hjelp til taksering?
 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 Takserings-
forbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

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

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

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no  ØS
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO

 
  TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak 
- Seksjonering - Våtromskontroll - Reklamasjons-
vurdering - Taksering av næringseiendommer. 

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

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
Tlf.: 92 82 36 44. E-post: makv@online.no
www.mk-takst.com  RO

GA
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ND

 
 NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfi rma
Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering.
Skjønn, taksering av næringseiendommer. 
Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M

AR
K

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

 ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 

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

ELLER SEND EN E-POST TIL: 

unni.t.johansen@gmail.com

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

LO
/A

KE
RS

HU
S

 
HELSTRUP BYGGETAKST AS

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

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

DM
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K
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Jeg har i løpet av de siste månedene trengt utstrakt hjelp av ulike hånd-
verkere i hjemmet, og dessverre, gutter (Ja, for dere er hankjønn, alle jeg 
har møtt. Mon tro om det ikke hadde blitt mer orden på ting med flere 
damer i bransjene?) – jeg kan ikke annet enn å gi dere terningkast tre. 
Toppen. Kanskje to. La meg oppsummere: 

Elektriker 1: Svært hyggelig fyr, kom til avtalt tidspunkt – men monterte 
lampene våre, som var tydelig merket med «Max avstand til tak / vegg 
50 centimeter», klin opptil skråtaket, med det resultat at vi måtte bytte ut 
alle de varme halogenpærene med kalde led-pærer til tusenvis av kroner. 

Elektriker 2: Ble anvist nøyaktig hvor han skulle legge opp tre stikk til et 
nytt, ennå ikke ferdigmontert, kjøkken. To av dem ble riktig: Det tredje 
havnet et helt annet sted enn avtalt, til tross for anvisninger på stedet og 
svært detaljerte tegninger av kjøkkenet. 

Lokal rørleggerforretning, første besøk: Solgte oss et nytt toalett pluss 
løfter om en tilknyttet rørlegger som kunne montere det «snart.» 
Seks uker og mange telefonsamtaler senere kom: 

Rørlegger 1: Fra nabofylket! Laaaaangt unna den lokale rørleggerbutik-
ken, enda lenger unna vår bolig. Toalettet ble montert, men, viste det 
seg, med et lokk og en ring som siger sakte nedover av seg selv når de 
egentlig skal stå oppe. Ved klage lovet Lokal Rørleggerforretning å sende 
Rørlegger 1 tilbake for å fikse saken. Nå har det gått flere måneder. 
Men Rørlegger 1 har ennå ikke vist seg. 

Lokal rørleggerforretning, andre besøk: Gir streng beskjed om at 
dersom vi ikke vil bruke deres rørlegger denne gangen også, får vi heller 
ikke lov til å gå rundt og se på dusjkabinettene deres. De var tross alt 
ikke noe «Showroom» for hvemsomhelst. 

Rørlegger 2: Kom en dag senere enn avtalt, og deretter en time forsinket. 
Bagatellmessig, kanskje, men i hvilke andre bransjer kan man komme så 
mye for sent til et avtalt møte? Kan leger gjøre det? Lærere? 
Jeg bare spør.

Vi har betalt dem alle. For toalett og lunken service 
i butikken, for kjøretid fra nabofylket, for tiden de 
brukte på feilmonteringer, for tiden de brukte på å 
hente ting de trengte for å kunne feilmontere. Og 
prisene har vært – som de fleste huseiere 
nok har erfart – ublu. Og så sitter vi der, 
da. Med dolokket som nekter å holde seg 
oppe. Med stikkontakten som gjør kjøk-
kenmonteringen knotete. Med svinedyre 
led-pærer. Og føler oss rett og slett litt 
lurt. Til bransjen: Skjerp dere! 
raa@huseierne.no

Håndverkere: Skjerp dere

– Siste halvdel av 2013 trekker salget 
kraftig ned, sier Per Jæger, adminis-
trerende direktør i Boligprodusentenes 
Forening. Spesielt i Oslo har det vært 
dårlig salg. 
 – Vi er bekymret for igangsettingen 
av boliger fremover dersom det dårlige 
boligsalget fortsetter, sier Jæger. 
 Boligprodusentene har en rekke krav 
de håper regjeringen vil ta hensyn til 
for å avhjelpe situasjonen. Blant annet 
ønsker de at egenkapitalkravet skal 
senkes til ti prosent, at teknisk forskrift 
skal forenkles og at kravet om uavhen-
gig kontroll skal fjernes. Også bankene 
bør bidra, mener Boligprodusentenes 
Forening, og oppfordrer dem til å spille 
på lag med boligbransjen. Praksisen 
med å kreve at boligkjøpere skal selge 
sin gamle bolig før de kjøper ny bør 
stoppes, og bankene bør gi mellomfinan-
siering ved boligkjøp, mener foreningen.

Naturskadehendelser i 2013 ga natur-
skadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder 
kroner, melder Finans Norge. Dette er la-
vere enn i 2011, da utbetalingene lå på 
2,7 milliarder, men en økning fra 2012 
da utbetalingene var nede i 730 millio-
ner kroner. I hele 2013 ble det registrert 
17 423 skademeldinger. Rogaland var 
det fylket som i 2013 hadde flest skader. 
Dette skyldes storm tidlig i desember. 
Oppland hadde det høyeste erstatnings-
beløpet, noe som skyldes flom i mai og 
juni.  
 Alle bygninger og løsøre som for-
sikres mot brannskade blir automatisk 
også forsikret mot naturskade. Dette føl-
ger av naturskadeloven. Gjennom denne 
ordningen er man forsikret mot natur-
skader som følge av skred, storm, flom, 
stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. 

Tall fra Boligprodusentenes 
Forening viser at igangset-
tingen av boliger i 2013 ligger 
6,1 prosent lavere enn i 2012. 
Salget av nye boliger i 2013 
ligger 11,8 prosent under nivået 
i 2012. 

Lavt nyboligsalg
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Med heis kan flere bli boende hjemme. Innretningen 
trenger ikke bli verken så teknisk omfattende eller 

kostbar som du kanskje hadde trodd.

INNBYGGET: Elisabeth Cooks heis er bygget pent inn i et hjørne av barndomshjemmet. 
Den frakter henne fra inngangsdøren og biljardrommet og opp i leiligheten. Foto: Nina Granlund Sæther.

Da Elisabeth Cook måtte få helprotese i kneet, 
fikk hun tilbud om å montere trappeheis i 

boligen på Ekeberg i Oslo. Det takket hun ja til. 
Men da hun oppdaget at det bare ville bli igjen 
20 cm trappeareal å gå på, og innså at det ville bli 
svært vanskelig å frakte mat og andre varer med 
seg opp til leiligheten, sa hun stopp. 
 – Skulle jeg sitte med varene på fanget og 
håpe jeg ikke falt av stolen, eller skulle jeg stram-
me dem fast med et belte? Det måtte da finnes 
noe bedre!?

Vil ikke flytte
Elisabeth Cook bor i barndomshjemmet sitt, på 
en kolle høyt over Oslo-gryta. Fra stuevinduene 
har hun praktfull utsikt i alle himmelretninger.  
Mot sørvest ser hun Nesodden, fjorden og Asker-
landet. Øynene kan vandre fra Skaugumsåsen og 
Kolsåstoppen til Holmenkollen før hele Grorud-
dalen brer seg ut nordover. 
 – Jeg elsker dette huset. Her er jeg ett skritt 
nærmere himmelen. Dette er barndomshjemmet 

TeksT: NINa GraNluNd Sæther

Fikk heis 
– kunne 

bli boende
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mitt og her vil jeg bo, sier hun. - Jeg vil rett og 
slett ikke flytte noe annet sted.
 Problemene meldte seg da hun fikk vondt i 
kneet. Boligen er praktisk innredet på ett plan, 
men den ligger i annen etasje. Og trappen ble 
helt umulig å forsere.
 Riktignok var hun oppfinnsom. Nøkler ble 
firt ned i en bærepost festet til en hyssing når det 
kom gjester på besøk, og de ble lagt tilbake i po-
sen når de hadde låst seg ut igjen. Det hendte 
også at noen forbarmet seg over henne og sendte 
posten opp i plastposeheisen.
 – Jeg klarte ikke en gang å gå ut med søpla. Ja, 
jeg har mange gode venninner, og de ville kom-
me hvis det var krise, men jeg kan ikke forvente 
at de skal komme og bære varer eller søppel for 
meg. Jeg ble rett og slett «låst» inne i min egen 
leilighet, sier Elisabeth Cook. Hun er gammel 
ballettdanserinne og har alltid vært veldig sporty. 
Plutselig kom hun ingen vei.

GLIR INN: Løfteplattfor-
mene fra ThyssenKrupp 
finnes i flere størrelser 

og utforminger. Den kan 
stå helt fritt med glass 
på tre kanter, eller byg-
ges inn som her. Foto: 

ThyssenKrupp.

Fakta
• Heis er en innretning for å transportere et objekt eller menneske 

vertikalt.

• Det store teknologiske gjennombruddet for moderne heisinnretnin-
ger kom da amerikaneren Elisha Graves Otis oppfant fangapparatet i 
1854, noe som forhindret at heisen ville falle ned ved brudd. 

• Norges første registrert heisanlegg ble bygget i Kristiania i 1896. 

• Det finnes mange leverandører av heiser i Norge i dag, blant annet 
Kone, TyhssenKrupp, Otis, Schindler og Mitsubishi. 

• Heiser i Norge har et omfattende regelverk for oppføring og er 
underlagt krav til regelmessig kontroll. 

Kilde: Wikipedia.
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Heis ble redningen
Det var en montør fra Hjelpemiddelsentralen, de 
som skulle montere trappeheisen, som fortalte at 
det var mulig å sette inn heis.  
 – Kjøpe heis? Er du helt gal? Mine venner 
trodde en heis kostet rundt en million, og mente 
jeg hadde mistet bakkekontakten. Men jeg var 
desperat etter å finne en bedre løsning enn trap-
peheisen jeg ble tilbudt, forteller Elisabeth Cook.
 I dag slipper hun å heise nøkler ned og post 
opp gjennom kjøkkenvinduet. En praktisk løfte-
plattform frakter fruen opp og ned flere ganger 
om dagen. Og venninnen i rullestol kan komme 
på besøk.
 – Jeg ble forelsket i løsningen fra dag én, og 
forguder den, forteller hun.  – Livet er blitt så 
mye enklere! Jeg har alarm og telefon til Hjelp24 
i heisen, så dette er veldig sikkert og trygt. Og når 
budet kommer med varer kan han sette dem rett 
inn i heisen. Jeg bare trykker lett på bryteren på 
veggen, og så blir de løftet hit opp til meg i an-

nen etasje. Tenk om jeg ikke hadde fått vite om 
denne løsningen?
 Prisen var ikke uoverkommelig. Heis inklu-
sive montering kom på 200 000 kroner. I tillegg 
måtte hun ut med ca. 25 000 til en snekker for å 
klargjøre bygget. 
 – Han måtte ta hull i gulvet og gjøre noen for-
sterkninger, forklarer Cook. Men da det var gjort, 
gikk det fort å montere heisen.
 Støtte fra NAV eller andre har hun ikke fått. 
Heisstolen hadde hun sluppet å bekoste selv, 
men Cook var ikke berettiget til heisstøtte.
 – Det er helt fantastisk at jeg kan bli boen-
de her i barndomshjemmet mitt, sier Elisabeth 
Cook, og hun bedyrer at investeringen var vel 
verd pengene. Lenge fryktet hun at hun måtte 
flytte.
 – Jeg hadde tatt opp lån om nødvendig. Med 
heis og en seng med god madrass klarer jeg meg 
godt!

NYTTIG: Anne Marie 
Karlsen hos ThyssenKrupp 
mener løfteplattform i 
sjakt både er et godt 
og rimelig alternativ til 
mennesker som sliter med 
å forsere trapper. Den 
billigste modellen koster 
under 200 000 kroner fer-
dig montert og kan settes 
inn i de fleste boliger. 

„
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Egentlig en plattform
– Egentlig er det en løfteplattform i sjakt og ikke 
en heis som er montert i boligen på Ekeberg, 
forklarer Anne Marie Karlsen hos ThyssenKrupp. 
Den praktiske nytteverdien er den samme, men 
det er noen små forskjeller. 
 – En vanlig heis har hydraulikk. Det har ikke 
løfteplattformen. Den har i stedet skruedrift. Det 
er en mekanisk løsning som både er sikrere og 
teknisk mer holdbar, forklarer Karlsen. Det gjør 
at løfteplattformen beveger seg saktere. Fire eta-
sjer tar ca. ett minutt. Men den er enkel å sette 
inn, og den krever mindre plass. 
 Ifølge Karlsen er deres produkt også langt ri-
meligere enn en heis.
 – I Oslo-området koster vår rimeligste mo-
dell 140 000 kroner pluss merverdiavgift ferdig 
montert. En sammenlignbar heis koster ca. 
600 000 kroner, hevder hun.
 Løfteplattformen kan stå helt fritt mot bare 
en bakvegg, monteres i et hjørne eller bygges helt 
inn. Den kommer i standard hvit utførelse med 
dør i sotet glass og sider av metall, men man kan 
godt få glass på tre vegger hvis den skal stå fritt. 
Bakveggen skjuler motoren. 
 – Plattformsjakten går fint inn der det er stan-
dard takhøyde. Den måler 230 cm i høyden. Det 
ideelle er å senke sjakten i en 5 cm dyp grube.  Vi 
anbefaler 910 mm x 1 370 mm lysmål, men har 
også mindre løsninger.
 Skal den stå ute, må man eventuelt bygge en 
varmesluse. Mekanikken er avhengig av at tem-
peraturen ikke synker under 5 grader.
 – Selv om du ikke trenger en slik innretning 
nå, så kan det være lurt å sette av plass hvis du 
bygger nytt eller pusser opp, sier Anne Marie 
Karlsen. Har du planlagt heis er det langt enklere 
å sette den inn når du får bruk for den. 
ngs@huseierne.no

KUNNE BLI BOENDE: Uten heis hadde Elisabeth Cook ikke kunnet 
bli boende i den storslåtte leiligheten på Ekeberg, selv om alt 
var på ett plan. Vonde knær hindrer henne i å gå i trapper.

Støtteordninger 
Husbanken har ansvar for tilskudd og lån til boligendring eller oppførin-
gen av ny bolig/tilbygg, slik at eldre og funksjonshemmede får en bolig 
som over tid funger godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen 
funksjonshemming. Husbanken kan gi grunnlån til ulike utbedringer for 
å gjøre boligen mer tilgjengelig, mens kommunen kan gi tilskudd til de 
aktuelle tiltakene. 

Finansiering av boliger, herunder bygningsmessige innredninger av bad, 
kjøkken, utskifting av dører, innbygging av heis mv., skal vanligvis 
finansieres via de ordinære ordninger som administreres av Husbanken 
og kommunene. Spesielle tiltak som er slik at de sosialmedisinske sidene 
er fremtredende og som har karakter av utstyr/hjelpemidler (løsøre) vil 
fortsatt bli finansiert av folketrygden. Som eksempler kan nevnes løfte-
plate, stolheis, trappeheis, varslingsutstyr o.l. 
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– Studentboliger er et viktig virkemiddel for å 
sikre lik rett til høyere utdanning, og derfor har 
regjeringen satset sterkt på utbygging av student-
boliger, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
sist høst, rett før hun gikk av. Og i den nye regje-
ringsplattformen fra den blå-blå regjeringen slås 
det fast at også de vil bygge flere studentboliger. 
 De siste ti årene har antall studenter økt med 

Sommeren 2012 stod hele 15 000 studenter på 
venteliste for å få studentbolig. På stortinget er 

samtlige partier enige om at det må bygges flere.

STUDENTSILO: Den gamle kornsiloen ved Akerselva ble bygget om til studenthybler i 2001. 
Her er det tilsammen 226 hybler og leiligheter. Foto: Espen Bratlie / NTB Scanpix.

37 000 personer. I samme periode har antall stu-
dentboliger økt med om lag 9 000. Høsten 2012 
var det ifølge SSB registrert nesten 246 000 stu-
denter i Norge. Antallet som søker seg til høyere 
utdanning har økt markant. I tillegg melder nor-
ske høyskoler og universitet om eksplosiv søk-
nadsvekst fra utlandet. 
 I landets største studentby, Oslo, er det langt 
over 60 000 studenter, men bare 8 000 student-
boliger. I andre byer er situasjonen enda verre. I 
Bodø må 6 000 studenter slåss om 576 student-
boliger og i Stavanger hvor det er 11 000 studen-
ter er det kun 1 100 studentboliger. Studentorga-
nisasjonene krever høyere dekningsgrad.
 – Mange velger å leie privat fordi det er en 
boform som passer dem. Når vi når vår målset-
ting om 4 000 nye boliger vil vi ha et tilbud til 
omtrent 20 prosent av alle studenter i Oslo, sier 
Trond Bakke, boligdirektør i Oslo- og Akershus-
høgskolenes studentsamskipnad (OAS).
 Leieboerforeningen mener at økt antall stu-
dentboliger vil redusere presset og prisveksten i 

TeksT: JaSmin Seyed-HeJaz / nina Granlund SætHer

Stor mangel på 
studentboliger
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det private leiemarkedet, og gjøre det enklere for 
andre grupper å leie bolig. 

Utenlandselever prioriteres
Den store økningen av internasjonale studenter 
har gjort det vanskeligere for norske statsborgere 
å få seg hybel eller leilighet gjennom samskipna-
dene rundt om i landet. Internasjonale studenter 
som søker studentbolig gjennom studentsam-
skipnaden, er førsteprioritet i ventelisten. 
 – Studentbolig er et knapphetsgode og stu-
dentene har selv fastsatt kriteriene for å priori-
tere hvem som skal ha fortrinnsrett til bolig, sier 
Trond Bakke. – I stor grad bidrar SiO på denne 

måten til å realisere utdanningspolitiske målset-
tinger om lik rett til utdanning og oppfylle mål-
settingen om økt internasjonalisering i høyere 
utdanning, sier han videre.
 Det samme gjelder også unge førstesemester-
studenter. De under 23 år, og de som har folkere-
gistrert adresse utenfor Oslo og Akershus, priori-
teres. I de andre byene gjelder noe av det samme, 
der må du også ha folkeregistrert adresse utenfor 
byen du studerer i. 
 – Utdanningsinstitusjonene og studentene 
selv ønsker å bidra til at Norge kan ha utveks-
ling av studenter både til og fra utlandet. I en 
slik sammenheng er mulighet for bolig et viktig 
virkemiddel for å sørge for at Norge og Oslo er 
attraktiv, sier Trond Bakke.

Var heldig
Studenten Thuy My Do Thi ved journalistutdan-
ningen i Oslo er en av de heldige som har fått 
studentbolig. Hun søkte på en rekke leiligheter i 
det private markedet da hun skulle flytte til Oslo, 
uten å få en eneste en av dem. Til slutt hastet det 
veldig å finne seg et sted å bo.
 – Jeg føler meg ekstremt heldig som fikk stu-
dentbolig så raskt som jeg gjorde. Oslo har blitt 
en stadig mer ettertraktet by å studere i, virker det 
som, og forhåpentligvis kan den nye regjeringen 
bidra til et studentboligtilbud som er godt nok 
til at det vil kunne realisere mange studenters 
drøm om å kunne studere i hovedstaden – med 
tak over hodet, sier Do Thi.

HADDE FLAKS: Student 
Thuy My Do Thi fra Mjøn-
dalen er en av de heldige 
som fikk studentbolig da 
hun skulle begynne å stu-
dere i hovedstaden. Hun 
disponerer 19 kvadratme-
ter, og har eget kjøkken 
og bad. Det betaler hun 
ca. 4 900 kroner for pr. 
måned. Foto: Privat.

Fakta:
•  I 2012 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå 245 572 

studenter ved norske høyskoler og universitet. Tall for 
2013 blir publisert i mai 2014.

•  Sommeren 2012 stod hele 15 000 studenter på vente-
liste for å få studentbolig.

•  Ifølge Studentboligundersøkelsen for 2013 fra Norsk 
studentorganisasjon (NSO) var dekningsgraden 14,2 
prosent. 

•  NSO krever en dekningsgrad på 20 prosent, og at det 
bygges minst 3 000 nye studentboliger i 2014. 

•  Målet til Studentsamskipnaden i Oslo er å bygge rundt 
4 000 nye boliger i perioden fram til 2020.

•  Ifølge Lånekassens oversikt bor 11 prosent av Oslo-
studentene hjemme hos sine foreldre.

•  Nesten 10 000 studenter fra Akershus studerer i Oslo 
og av disse bor 2 500 fortsatt hjemme hos foreldrene.

Antall studenter ved norske 
høyskoler og universitet

208 693

2002

235 840

2011

245 572

2012
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 Det første halvannet året bodde hun i kollek-
tiv med fire fremmede personer, før hun flyttet til 
en enmannsleilighet i St. Hanshaugen studentby, 
høsten 2013. 
 – Jeg har vært veldig fornøyd med begge løs-
ningene. Det handler mye om hva du gjør det til 
selv. Nå betaler jeg rundt 4 900 kroner i måne-
den for en 19 kvadratmeters leilighet. Her har jeg 
bad og kjøkken for meg selv. Deilig, sier hun.
 Thuy My Do Thi bodde hos foreldrene sine i 
Mjøndalen før hun valgte å ta en høyere utdan-
nelse i Oslo. 
 – Jeg vil si at jeg følte meg prioritert i køen. 
Det gikk ikke lang tid før jeg søkte bolig til jeg 
kunne gå og hente nøkkelen.

Bokollektiv – et alternativ
De fleste studenter må ty til det private markedet, 
og kampen om  leieobjektene er stor. Leieboer-
foreningen mener at det er viktig for studentene 
at det finnes et velfungerende privat leiemarked 
som et trygt og godt alternativ for de som ikke 
ønsker eller gis mulighet til å leie gjennom sam-
skipnadene.  
 – Kollektiv er ofte det billigste alternativet, 
men i forhold til studenters inntekt, lån og sti-
pend er bokostnadene veldig høye. I snitt bruker 
vi i Norge omtrent 35 prosent på å bo, mens stu-

denter ofte bruker over 50 prosent, sier Martin 
Gustavsen, leder av Leieboerforeningens avde-
ling i Midt-Norge.
 Sara Aghili Taslimi har studert i Volda, Barce-
lona og Oslo. Da hun bodde i Volda leide hun 
studentbolig, men syns ikke at det var noe for 
henne. Hun synes at bokollektiv er mer attrak-
tivt, og har valgt det nå. 
 – Jeg har ikke inntrykk av at de som leier stu-
dentbolig betaler noe særlig mindre enn meg! Vi 
er fire jenter og vi betaler 4 750 kroner i måne-
den hver for en 104 kvadratmeters leilighet midt i 
Oslo sentrum. Det er viktig for meg å ha et hjem, 
og ikke bare et sidehjem – og det har jeg nå, sier 
Taslimi. – Jeg er heldig siden kommunikasjonen 
og vennskapet mellom dem jeg bor med er på 
topp, sier hun videre.
 Det blir stadig mer og mer populært for stu-
denter å flytte inn med fremmede eller noen av 
sine venner.
 – Med de prisene som er på leiemarkedet i 
dag er det naturlig at studenter går sammen om 
å leie leiligheter, men ofte bor man veldig trangt 
i kollektiv. Samtidig så skyver man barnefamilier 
ut av sentrum ved at for eksempel fire studenter 
går sammen og leier en leilighet, sier Martin Gus-
tavsen. ngs@huseierne.no

IKKE ROM TIL ALLE: Studentsamskipnadene i landet disponerer litt i overkant av 32 000 boliger. Det gir en dekningsgrad på 14,2 prosent.

Studentsamskipnaden i 
hovedstaden har en målset-
ting om å bygge 4 000 nye 
boliger de nærmeste årene. 
Da vil de ha et tilbud til 
omtrent 20 prosent av alle 
studenter i Oslo, forteller 
Trond Bakke, boligdirektør 
i Oslo- og Akershushøg-
skolenes studentsamskip-
nad (OAS). Foto: OAS.
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no

Hvorgod nesemå du
ha forå kjenne lukten
avhussopp?

En elefant har mange ganger bedre luktesans enn den
beste sporhund; den er faktisk i stand til å lukte en

vannkilde på flere mils avstand.

Sammenliknet med den kommer menneskets lukt-
sans sørgelig til kort. Likevel har de fleste nor-
ske huseiere neser som er mer enn gode nok
til å snuse opp om boligen er blitt utsatt
for et soppangrep. Det gjelder bare å
vite hvor en skal lukte og hva en skal
lukte etter.

Nesen og luktesansen er faktisk
blant de beste «verktøyene»
vi har, til å finne ut om vi er
utsatt for slike skader. Selv
våre egne takstfolk bruker
ofte ikke andre hjelpemid-
ler enn sine egne sanser.

Bruk dem du også! Jo
før du oppdager tilløp
til en skade og får
satt i gang utbed-
ringen, desto større
er sjansene for at
du slipper unna
med smårepara-
sjoner.

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

Ring ditt forsikringsselskap og be om

tilleggsforsikring mot treødeleggende

insekter og råtesopper!

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

Forsikringen dekker kostnader til utbedring av
skader påført av råtesopp og treødeleggende
insekter.
Fra 2012 er forsikringen utvidet til også å dekke
bekjempelsestiltak mot stokkmaur, husbukk,
stripet borebille, kakerlakk og veggedyr.
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Alt som skal til for å rehabilitere eldre eneboliger til moderne energistandarder 
er tilgjengelig, men folk flest gjør det ikke skriver Teknisk ukeblad. Barrierene 
er mange, påpeker Birgit Risholt som nylig fikk sin doktorgrad for arbeid med 
rehabilitering av eneboliger fra 80-tallet til nesten nullenergibygg. En er kostnad, 
en annen bryderi. Mange huseiere tror heller ikke på markedsføring, og det er ofte 
mangel på tilgjengelige håndverkere.
 Risholt har identifisert fire hovedkategorier boligeiere. Gruppe 1 gjør aldri noe, 
og lar gjerne huset råtne på rot. Gruppe 2 velger å rehabilitere og vedlikeholde 
selv, og derfor er det stor variasjon i kvaliteten. Gruppe 3 er mest opptatt av det 
estetiske, og vil at det skal se pent ut både inne og ute. Den tekniske standar-
den er nødvendigvis ikke så god. Gruppe 4 tar godt vare på alt, og huset er i god 
stand. Foto: Ronfromyork / Scanstockphoto.

Ekteparet Marie og Arne Dahl i 
Lørenskog har funnet en metode 
som gjør at rosene overlever vinter 
etter vinter, skriver Norsk Hagetidend. 
Når høsten nærmer seg tømmer de jorda 
fra sommerblomstene rundt rosenes røtter 
og supplerer med torv. Plantene klippes 
også noe ned. Deretter pakker de 
plantene inn i striesekker som legges 
dobbelt. Strien fjernes først når det 
ikke lenger er fare for at vårsola tørker 
ut plantene. Matka Wariatka / Scanstockphoto.

Da brannen i Lærdal begynte å spre 
seg ukontroller, fikk familien Myrmel / 
Sognelien ti minutter på å ta med seg 
det viktigste før de ble evakuert. De 
valgte bunad og bilder.
 – Jeg har lest at bilder er det man 
savner mest om huset brenner ned. 
Lensmannen kom på døren og gav 
beskjed om at vi måtte evakuere. Vi 
brukte ti minutter på å hente bildene, 
bunaden til Amalie og sølvet, sier 
Sonja Myrmel til VG. Foto: Nina Gran-
lund Sæther.

Ifølge Maleren har Vinterpalasset i St. 
Petersburg 1,6 km fasade med 1 786 dører 
og ikke mindre enn 1 945 vinduer som 
trenger kontinuerlig vedlikehold. Tsarens 
offisielle residens inntil revolusjonen i 1917 
inneholder 1050 værelser, mange utsmyk-
ket med gedigne krystallysekroner og vakre 
gulvmosaikker. Bygget har 117 trapper.

– Det er to guder i byggebransen: Tid 
og penger. Da er det de som er billigst 
som får jobben, sier regionalt verne-
ombud Sture Beiermann til Byggenæ-
ringen. Han påpeker at billig-håndve-
rere fra østblokklandene tar sjanser, og 
at de ofte kommer med trestillaser som 
de har hentet et eller annet sted, eller 
de snekrer sammen noe. Eller så bruker 
de bare stiger. Ofte har han måttet 
stanse arbeid på grunn av liv og helse.

sett&hørt
– Boligjournalistikk er som en twistskål. Journalistene 
forsyner seg med de bitene de liker og lar resten ligge. 

Resultatet blir derfor overvekt av saker som 
handler om ubalanse i markedet.

Forfatter og kommentator Christer Wikebø i Eiendomsmegleren

Farlige stillaser

Bunad og bilder

Dekker rosene godt

Mye å vedlikeholde

Brysomt
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Barbro Fauske Steinde syntes lite om den stygge varmepumpa. Riktig nok varmer 
den godt, men den løfter ikke akkurat stueinteriøret. Hun løste problemet med å 
snekre en benk, og er godt fornøyd med resultatet.
 – Halvfabrikat fra Ikea, må være lov å jukse litt?, sier hun med et smil.
 Har du lyst til å gjøre noe tilsvarende må du passe på at varmepumpa får nok 
luft. Hvis ikke vil den kveles. Forøvrig finnes det en egen nettside hvor du kan 
finne mer inspirasjon til ombygging av Ikea-møbler. Se www.ikeahackers.net. 
Foto: Barbro Fauske Steinde. 

Riksantikvaren anbefaler nå at vi bevarer mest mulig av de originale eternittplatene, 
og at man kun bytter ut plater som  er skadet – fortrinnsvis med brukte plater fra 
samme anlegg, eventuelt asbestfrie nye varianter. Tross dårlig omdømme har Riks-
antikvaren laget informasjonsmateriell om hvordan platene best kan vedlikeholdes 
og bevares, skriver Cement nå. Det er fordi alle byggeperioder med sin material- og 
teknikkhistorie bør bevares. Særlig i værharde kyststrøk har eternitten en misjon, 
påpeker seksjonssjef Harald Ibenholt. Bevaring skjer uten å ta hensyn til folks smak 
og behag. Foto: Heidi B. Nilsen / NTB Scanpix.

Ifølge lokalhistoriker og forfatter 
Trygve Fett er bebyggelsen i Lærdal 
typisk for handelssteder på 1700-tallet. 
 – Den bebyggelsen er et godt 
eksempel på den dannelsen av tett-
bebyggelse som stammer fra 1700-
tallet i mange fjordbunner. Det var her 
vannet møtte land, der det dannet seg 
handelssteder, og denne bebyggelsen 
er svært typisk, sier han til TV2. 
– Lærdalsøyri er kanskje det beste 
eksempelet på denne typen bebyggelse 
vi har, legger han til. 
Foto: Willy Haraldsen / NTB Scanpix.

Rike land forbød livsfarlige blypigmenter i 
maling for mange år siden. Likevel ekspor-
teres det årlig 28 000 tonn årlig til fattige 
land, skriver Maleren. Siden 1995 har den 
globale blyproduksjonen vokst med mer 
enn 70 prosent, og mottagere er Afrika, 
Asia, Øst-Europa og Latin-Amerika.

De fleste steder i landet sliter 
utbyggerne med å nå de boligpoli-
tiske målene. Stavanger, Sandnes og 
Oslo sliter. Unntaket er Sørlandets 
hovedstad.
 – Kristiansand har nesten vært 
for flinke, sier sjeføkonom Kjell 
Senneset i Prognosesenteret til 
Byggenæringen. Nå kan det se 
ut som det er bygd for mye siden 
boligprisene har falt det siste året. 

sett&hørt
« ...mens brannen herjet ble det vist 

heltemot og handlekraft...» 
Leder i Romsdal Budstikke

For flinke?

Typisk 1700-tallet

Bevaringsverdig

Selges til u-land

Pakket inn pumpa
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monter.no

KUN 

3490,-
YTTERDØR TREND, HVIT  
M/GLASS, HVITMALT KARM

Pr. plate

119,-

Pr. m2

139,-
TAKPANEL
Opus skygge skrå takpanel, hvitmalt MDF. 
Selges i hele pakker á 4,05 m2 brutto. 

Montér Minde - Florvaag Bruk
Montér Askøy - Florvaag Bruk
Montér Stord
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Odda
Montér Knarvik
Montér Hovden 

Montér Lillesand 
Montér Fevik Blom-Bakke
Montér Grimstad
Montér Tvedestrand
Montér Risør
Montér Flekkefjord
Montér Kvinesdal
Montér Mandal

Montér Lindesnes
Montér Farsund 
Montér Vanse
Montér Lyngdal
Montér Vågsbygd
Montér Søgne
Montér Vennesla
Montér Haugesund

Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Suldal
Montér Stavanger

Medlemskort MÅ  

vises ved betaling.  

Kun kontant.

  
MDF PANEL SKYGGE SKRÅ
11x600x2390 mm.

LADY WONDERWALL 
3 ltr. Nyheten LADY Wonderwall 
er markedets mest robuste 
veggmaling. 

ASGÅRD 3
Med Asgård 3 får du en ovn som lever opp til  
de strengeste miljøkrav, herunder Svanemerket. 
HxBxD: 99,2x56x37 cm. Effekt: 3-9 kW.  
Vekt: 75 kg. Vedlengde: 35 cm.

AVRETTINGSMASSE 25 KG

3490,-
299,-

Pr. sekk

119,-

MEDLEMS-
TILBUD

KUN FOR MEDLEMMER AV  

HUSEIERNES LANDSFORBUND

Montér Stormarked Forus
Montér Stormarked Sørlandsparken



38 hus&bolig 1-2014

hus & bolig spør;

– Kan du gi oss din første bolig-cv?
– Den er lang! Jeg vokste opp i et hus på Øst-
erås i Bærum, før jeg som student flyttet mye 
rundt i utlandet. Da jeg omsider kom hjem 
igjen delte jeg en husleieregulert leilighet i 
Løkkeveien med en venninne. Siden den var 
husleieregulert var den jo billig. Derfra flyttet 
jeg ikke før jeg møtte min mann og kjøpte 
meg inn i leiligheten hans i Professor Dahls-
gate i Oslo. Da vi giftet oss kjøpte vi huset vi 
bor i nå på Makrellbekken i Oslo og her trives 
vi kjempegodt.

Opplevde du noen gang et press om å få kjøpt 
din egen bolig, slik ungdom opplever i dag?
– Nei, jeg følte aldri et slikt press. Jeg bodde 
så mye i utlandet at jeg var vant til å leie. Da 
jeg møtte mannen min og kjøpte jeg meg inn 
i leiligheten hans, fikk jeg en enkel og grei 
vei inn. Siden har vi hatt felleseie og felles 
økonomi. I tillegg hadde jeg jobbet en del. 
Vi flyttet ikke sammen før jeg var 30, så jeg 
hadde jo en god del egenkapital da jeg kjøpte 
meg inn hos ham. Jeg misunner overhodet 
ikke de unge som skal inn i dag. Det gjør jeg 
virkelig ikke.

På vårparten i fjor ønsket du sammen med LO 
å intensivere boligbyggingen i størrelsesorden 
med Fredrikstad hvert år. Hvorfor er dette 
viktig?
– Fordi vi i Norge ikke tenker nok på at vi 
har den høyeste befolkningsveksten i Europa, 
som i tillegg er konsentrert mot de største 
byene. Det er ikke bare utlendinger som kom-

mer til byene, men også fra grissgrendte strøk 
er det stor fraflytning. Nå ser vi jo at det er 
et kraftig fall i boligbygging og det er rett og 
slett alarmerende.

Hva skjer dersom det bygges for mye og er det 
mulig å havne i en slik situasjon?
– Vi er nok veldig langt unna en situasjon 
hvor vi bygger for mye, spesielt i Oslo og 
Stavanger. Men man skal dimensjonere det 
slik at ting ikke blir som i Kristiansand hvor 
man rett og slett bygget seg på en nedgang i 
markedet. 

Det meldes om svakere rekruttering til bygg- 
og anleggsfag i forhold til akademiske fag. 
Hva slags utfordringer kan dette gi på sikt?
– Skal vi klare å bygge nok boliger 
må vi ha rekruttering til disse fa-
gene. Dette er en kampsak for oss. 
Vi er opptatte av fagopplæringen. 
Næringslivet bidrar med opplæring 
i form av praksisplasser. Vi ser at 
noen bransjer klarer seg bedre enn 
andre. Elektrofagene går veldig bra. 
Årsaken til det er at det er påkrevet 
med sertifisert arbeidskraft. I andre 
deler av byggebransjen er det stor 
fremvekst av useriøse aktører, fordi 
det ikke er noen formelle sertifise-
ringskrav. Da blir det færre seriøse 
aktører og relativt sett vanskeligere for 
bedrifter å ta seg av opplæringsansva-
ret. Samtidig har vi kanskje ikke vært flinke 
nok til å kommunisere hvor viktig bygg- og 

Kristin Skogen Lund er kvinnen på toppen av hierarkiet i norsk næringsliv. 
Nå bruker hun makten sin blant annet på at dagens ungdom skal få et så bra læringsliv som mulig.

Kristin Skogen Lund, adm.dir. i NHO

“Skal vi klare å 
bygge nok boliger 

må vi ha rekrut-
tering til bygg- og 

anleggsfagene. 
Dette er en kamp-

sak for oss.”

„

Næringslivets 
superkvinne

TeksT: Dag EriK KoNgSLiE  IllusTrasjon: HErb
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Kristin Skogen Lund

• Leide bolig frem til 
hun var 30 og er glad 

hun ikke kjøper sin 
første bolig i dag

• Trives i roller hvor 
hun ikke har over-

ordnet ansvar

• Mener man må stille 
krav til barn allerede i 

tidlig alder for å løfte de 
flinkeste enda høyere
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anleggsfag er for Norge. Vi kan ikke ha det slik at alle 
i landet tar høyere akademisk utdanning. Da vil ingen 
kunne bygge husene våre.

Du har blitt kåret til Norges mektigste kvinne flere  
ganger – blir du påvirket av det?
– I grunnen ikke. Skaff deg familie - mann og fire barn 
(to tvillingpar) - så er det ikke noe vanskelig å holde 
seg på bakken. Jeg tror ikke det påvirker meg noe 
særlig i arbeidssituasjonen. Det jeg merker det mest 
på er at jeg ofte blir introdusert med det når jeg skal 
holde foredrag. Det er viktig å tenke på at det ikke er 

meg som person som blir kåret, 
egentlig. Det er meg i kraft av den 
stillingen jeg innehar og hva som 
er jobben min som gjør det. Byt-
ter jeg jobb til noe annet blir jeg 
jo ansett som mindre mektig.

Finnes det arenaer hvor du ikke er 
en opplagt autoritet?
– Ja, absolutt. Jeg sang i kor i 
mange år. Det har jeg dessverre 
ikke lenger tid til. Der var jeg ikke 
en ener. Heller ikke en leder. Det 

er godt å være en liten brikke i en veldig stor sammen-
heng som blir noe flott. Det liker jeg, og det er godt å 
være i en rolle hvor jeg er en av mange og ikke har noe 
mer innflytelse enn andre.

Da Erna ringte, hvilken statsrådposisjon takket du nei til?
– Haha, den telefonen fikk jeg heldigvis ikke. Jeg er 
veldig fornøyd med å være her jeg er, så jeg ville ikke 
hatt den telefonen. Det er mange erfarne politikere 
som fortjener å få den telefonen mer enn meg. Det er 
nok mer jeg får utrettet i denne rollen jeg har nå enn 
som politiker.

Hvilke forventninger har du til den nye regjeringen?
– Mye av det de har kommunisert så langt har vært bra. 
Det er bra at de setter fokus på den norske konkurran-
sekraften. Vi har en veldig stor andel av vår formue for-
valtet av staten og det er viktig at vi investerer den for 
fremtiden. Også sender de gode signaler om moderni-
sering. Dessverre er det ofte sånn at dette ser bedre ut 
på papiret enn når det skal gjennomføres. Vi er mange 
som skal hjelpe til for å få dem til å gjennomføre det 
de har lovet. De trenger hjelp og det skal vi få til.

Når du puster ut mellom slagene – hvordan tar du pauser i 
hverdagen?
– Jeg er veldig glad i å være på fjellet. Jeg tar ikke man-
ge pauser, men jeg er god til å ta ferie. Har man tatt på 
seg store oppgaver må man disponere tiden godt og 
ferier blir utrolig viktig å utnytte. Derfor kobler jeg 
helt ut. Jeg liker å bruke fjellet og jeg liker å gå på ski. 
Dessuten er jeg jo naturligvis glad i å dra til varmere 

strøk. I sommer leide vi seilbåt i Kroatia, og det var 
deilig.

Hvis du må velge, foretrekker du hytte på fjellet eller  
ved sjøen?
– Vel, jeg foretrekker fjellet. Mine svigerforeldre har 
hytte på Langårene i Oslofjorden og i Rondane. Mine 
foreldre hadde hytte i Valdres. Og når jeg er på ei hytte 
kan jeg gjerne bo enkelt, men jeg må innrømme at 
jeg, i likhet med resten av Norge, har vokst i fra dette 
hytteidealet med å hente vann i bekken og at man ikke 
skal ha strøm. Jeg ønsker komfort jeg også, som de 
fleste andre.

Du er oppvokst i Oslo. Hva har du å si til de som  
mener at det er typisk oslomentalitet ikke å ville bygge  
i distriktene?
– Selv om jeg er født i Oslo og bor her tror jeg ikke at 
jeg er Oslo-blind, for jeg har vært veldig mye rundt om 
i landet. Jeg mener at vi skal ha en bosetning i hele 
Norge og at det har en stor verdi. Når det er sagt må vi 
fremover prioritere mer rundt de store byene. Det er 
ikke det samme som å si at alle samferdselsproblemer 
er løst i andre deler i landet, men skoen trykker mest 
og presset er størst i nærheten av de store byene, for det 
er der det er mest mennesker. Dette må man kunne si 
uten å bli beskyldt for å være bygdefiendtlig.

Hva synes du om kommunesituasjonen i Norge?
– Vi burde kun hatt en fjerdedel av antall kommuner 
vi har i Norge i dag. Når folk mener det er en trussel 
mot lokaldemokratiet å slå sammen kommuner, 
mener jeg det er helt motsatt. Små kommuner kan 
ikke opprettholde et godt kommunalt tilbud fordi de 
er for små til å opprettholde tilbudet. Kommunene 
tildeles et bredt og viktig spekter av oppgaver. Mange 
av kommunene i for eksempel Akershus er de gamle 
prestegjeldene fra 1837. De er laget i en helt annen tid. 
Det som var naturlige grenser for snart 200 år siden 
er ikke naturlige grenser i 2014. Dessuten ligger den 
største gevinsten i kommunesammenslåing i nærheten 
av de store byene. Her er det minst avstander og du har 
større utbytte av å slå de sammen. 

Hvorfor må vi prioritere veier, broer og tuneller i  
sentrale strøk?
– Vi må ta inn over oss at vi kommer til å få store 
transportutfordringer i nærheten av de store byene. 
Dette kan ikke løses med veier; vi må få mer transport 
over på bane. Effekten av å bedre infrastrukturen rundt 
større områder gjør jo at omkringliggende områder 
for eksempel får utvidet sine arbeidsmarkeder. Det er 
jo ingen tvil om at vi må prioritere intercity slik at det 
blir mye letter å pendle over større avstander, men al-
likevel på like kort tid. Se bare på Alnabruterminalen. 
Om den knekker sammen vil det påvirke hele landet. 
Denne har nådd sin levetid og denne må vi få gjort 

“ Jeg må inn-
rømme at jeg har 
vokst i fra dette 

hytteidealet med 
å hente vann i 

bekken.”
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noe med så fort som mulig.

Mange mener at Oslo og Østlandet snylter på verdi- 
skapningen i vest og i nord. Hva mener du om dette?
– Det er et faktum at Vestlandet står for en stor del av ver-
diskapningen som skjer i Norge. Nord-Norge er en stor del 
av landet geografisk selv om det er tynt befolket. Vi er jo en 
nasjon og jeg synes ikke noen skal mene at de får for lite av 
kaka. Dette handler jo om naturressurser. Selv om de ligger 
plassert ute i havet kan man ikke si at man fortjener mer av 
kaka. Det skjer ting på Østlandet som har direkte betyd-
ning for den verdiskapningen som skjer i Nordsjøen.

Du er firebarnsmor. Hvordan stimulerer du barna dine til  
å ville lykkes med det de selv ønsker å lykkes med?
– Vi har fra de var små hatt fokus på at læring skal være 
gøy og positivt. Vi har drevet med leker og quizer når vi går 
på tur. Vi baker litt lærdom inn i hverdagen slik at læring 
og pugging blir en del av normalen. Å innarbeide gode 
rutiner med skolearbeidet er vesentlig.

Var ikke skolen bra nok tidligere, siden vi hele tiden må 
forandre den?
– Jeg føler i hvert fall at forandringene har ført til en an-
nerledes skole som jeg tror er bedre. Da jeg gikk på skolen 
opplevde jeg at det overhodet ikke ble stimulert til å være 
flink. Første skoledag regnet jeg ut hele matteboka og viste 
den stolt til frøken. Da hadde jeg gjort en feil i hele boka. 
Frøken viste frem boken til hele klassen og fortalte at 
«sånn går det når man gjør ting selv», som om det var ne-
gativt at jeg hadde regnet på egenhånd. Da måtte jeg kjøpe 
ny bok og regne i den samme boka resten av året. Dette 
kunne aldri skjedd på en skole i Norge i dag. En sånn elev 
hadde fått tilrettelagt opplæringen sin. 

Hvordan opplever du dine egne barns skolehverdag?
– Jeg opplever den som veldig god. Elevene blir nok mer 
sett, men vi har jo en enhetsskole hvor alle skal med. Vi 
bruker mye ressurser på å få med de svake, og da har vi 
dessverre ikke klart å ta vare på de flinke ettersom det ikke 
er lov til å ta barn ut i grupper. Skolene har blitt mye flin-
kere til å oppdatere hjemmet om hva som skjer og barna 
testes nok enda litt mer for å sjekke hvordan den enkelte 
elev ligger an. Samtidig er jeg helt sikker på at man kunne 
gjort mer, altså barna, og at man kan stille større krav til 
elevene selv i barneskolen. Man må ikke glemme at man 
lærer best jo yngre man er. Vi må ikke undervurdere barna, 
men utfordre dem.

Hvor trykker skoen mest – barneskole eller høyskole?
Skoen trykker nok litt over alt, men årsaken til at vi går ut 
med tidlig læring er fordi vi ser at det er gjennom tidlig 
læring at gapet tettes dersom det er forskjell på barna. De 
som stiller dårlig forberedt i første klasse får mindre ut av 
de forskjellige trinnene. Jo eldre barna blir, jo vanskeligere 
er det å tette læringsgapet. Vi er nødt til å starte seriøst med 
læring av barna så tidlig som mulig. dek@huseierne.no

Alltid best pris  
på Internett :)

275,-
per mnd.*

Opptil 
20Mbit/s

07900

homenet.no

* Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. Minste totalpris  
er kr 3 300,- per år. Har du ikke et aktivt fasttelefoniabonnement,  
vil linjeleie på kr 79,- per måned komme i tillegg. Vennligst vis til  

avtalen med Huseiernes landsforbund i samtale med oss:) 
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Ingrid (25) og Anders (27) Baardsen har et kredittkort, men 
de rører det ikke. Da de nylig skulle kjøpe nye skapmoduler 

til vaskerommet, sparte de først, og de dro ikke på Ikea for å 
handle før de hadde nok penger på konto. 
 – Nei, vi handler ikke på kreditt. Men vi har lært på den 
harde måten, sier Anders. 
 Da de som unge og nyetablerte gikk til banken for å be om 
lån, fikk de i stedet kredittkort. Betalingsutsettelsen var forlok-
kende, men plutselig ble småbeløpene store, og gjelden van-
skelig å bli kvitt. 
 – Vi ble liggende bakpå fra måned til måned. Vi prøvde å 
betale mer enn minstebeløpet på regningen, men likevel, når 
bare rentene utgjorde flere tusen i måneden ble det vanskelig, 
sier Ingrid. 
 Løsningen ble til slutt å bytte bank. I den nye banken fikk 
de refinansiert boliglånet og dermed betalt ned kredittkortgjel-
den. I dag har paret plassert penger i eiendom, og dermed bun-
det opp en del likvide midler, – noe som gjør at forbruket må 
holdes moderat. 
 – Men vi trenger ikke dra på dyre Sydenferier for å opp-
nå det perfekte familieliv, vi finner heller på andre ting med 
barna. Og så prioriterer vi. Nå var det viktigere å få på plass 

Kreditt-
kort 
som går 
varme
Når Ingrid og Anders Baardsen skal kjøpe noe 
nytt til huset, sparer de heller i forkant enn 
å kjøpe på kreditt. De går mot strømmen. 
Paret fra Hamar har erfart hvor dyrt det er 
å kjøpe i dag og betale i morgen. 

TeksT: RIkke ÅseRuD  FoTo: TuvA kleveN
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ENKLE GLEDER: - Man tror liksom at lykke kan kjøpes for penger, men for 
oss er det helt andre ting som teller. Gleden i de enkle tingene er viktig. 
Da får heller de materielle godene vente litt, sier Ingrid Baardsen.  
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vaskerommet enn å bytte ut den gamle TV-en. Da 
får flatskjerm heller vente, sier Ingrid. 

Rask moro med lånte penger
Det er imidlertid stadig flere av oss som følger re-
klamebudskapet om ikke å utsette gleden, men 
betalingen. En rekke møbel-, byggvare-, hage- og 
elektrokjeder oppfordrer oss til å handle på kreditt 
med betalingskort vi enkelt kan skaffe oss i butik-
ken. Med kontokreditter opp til 150 000 kroner er 
muligheten for å handle alt man trenger til hus og 

hjem tilgjengelig stort sett over alt. 
 – Fyller du lommeboken med slike kredittkort 
er det en sikker vei til å miste oversikten, advarer 
forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea. På 
oppdrag fra Hus & Bolig har hun sett nærmere på 
noen av de mange kredittavtalene varehusene tilbyr. 

Dårlig informasjon
Felles for betalingskortene Hus & Bolig legger frem 
for forbrukerøkonomen er at avtalene er vanskelige 
å forstå – selv for en fagperson. 
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 – På nettsiden til Plantasjens kredittkort viser 
de gebyrer for henholdsvis seks måneder og tolv 
måneder, men så har de også en beregning de kal-
ler for én tjuendedel – hva i all verden… Nei, den 
finner jeg ikke helt ut av.  Og hvor ser jeg hva som 
blir gebyret ved betalingsutsettelse over ni måneder 
på Ikea? … Nei, disse avtalene er ikke særlig over-
siktlige, påpeker Warloe. Manglende og uoversiktlig 
informasjon gjør det vanskelig å regne på hvor mye 
kredittkjøp vil koste i lengden, selv for de profesjo-
nelle. 

Flatskjerm 
For å finne ut av hva Ingrid og Anders hadde måt-
tet betale dersom de ikke hadde ventet og spart til 
en TV, men handlet en flatskjerm på kreditt i en av 
Norges ledende elektrokjeder, kontaktet vi DNB 
Bank, eiere av Cresco, som står bak blant annet 
Elkjøps kredittkjøpskort. Vi tok utgangspunkt i en 
Sharp 80-tommers 3D Smart Led-Tv til 49 995 kro-
ner på Elkjøp. Betalingen kan utsettes i ni måneder; 
deretter kan man velge å betale et minstebeløp på 
tre prosent av kjøpesummen månedlig til TV-en er 

fokus på økonomi

„

Grafikk: Kenneth 
Lauveng / Mediamania  
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nedbetalt. Kredittkjøpsprisen blir da 134 798 
kroner, og de totale omkostningene 84 803 kro-
ner. Det tilsvarer en effektiv rente på 20,18 pro-
sent. Det vil ta 258 måneder, altså 21 år, å ned-

betale TV-en. 
 – Nedbetaling av lånesaldo som fore-

spurt er mer en teoretisk øvelse enn 
en realitet. Ingen kunder benytter 

seg av en slik nedbetalingspro-
fil, påpeker konserntrainee 
Anne-Mari Bratholt. Hun for-

klarer videre at den faktiske nedbeta-
lingsprofilen er ca. 12 måneder. Hvis man velger 
ni måneder rentefritt og deretter nedbetaler over 
12 måneder blir de totale omkostningene 6 412 
kroner, og den effektive renten 10,26 prosent. 

Forskjell
Skal man først handle inn til hus og hjem på 
kreditt kan det være greit å vite at det er stor for-
skjell på betingelsene i de ulike kredittkortene 
varehusene tilbyr, selv om de ved første øyekast 
kan virke nokså like. Ikea opplyser at dersom du 
handler for 30 000 kroner med Ikea-kortet fra 

Ikano Bank, og betaler det månedlige minstebe-
løpet, tar det deg litt over 13 år å betale ned gjel-
den. Finansieringskostnadene (rente og faktura-
gebyr) blir i overkant av 38 000 kroner. Handler 
du for 30 000 kroner med GE Moneybank sitt 
byggekort som du får blant annet hos Montér og 
Bygger`n, og betaler det månedlige minstebelø-
pet, tar det deg i overkant av 20 år å nedbetale, og 
totalkostnadene blir like under 60 000 kroner, 
melder GE Moneybank. 
 – Byggekonto er primært det moderne alter-
nativet til å handle «på bok» i forbindelse med 
oppussingsprosjekter. Beløpene samles på én 
månedlig, gebyrfri faktura, og de aller fleste be-
taler alt ved forfall, eller velger en kort nedbe-
talingstid. Byggekortet skiller seg slik litt ut fra 
andre kredittkort, forklarer kommunikasjonssjef 
i GE Money Bank, Elisabeth Randulff.

Småbeløp blir store
Dersom du skal handle for småbeløp blir tallene 
naturligvis ikke like store. Men prosentvis kan 
ekstrakostnadene ved kredittkjøp bli nokså høye.
 – La oss ta Plantasjenkortet som eksempel; 
der er den gebyrfrie perioden forholdsvis kort. 
Dersom du ikke får betalt innen den gebyrfrie 
perioden på 30 – 60 dager, begynner kostnadene 
å løpe. Handler du for 2 000 kroner vil gebyrene 
for å nedbetale over et halvt år utgjøre 665 kro-
ner. Det tilsvarer en rente på 33 prosent i nedbe-
talingsperioden, sier Warloe. 
 At du kan få bonuspoeng og to prosent avslag 
på prisen hver gang du handler med kortet er 
definitivt ikke verdt kostnadene som kan påløpe 
ved kredittkortkjøpet, mener forbrukerøkono-
men. 

Lønnsomt
Å handle med butikk-tilknyttede kredittkort kan 
imidlertid bli en lønnsom affære hvis du har full 
oversikt og kontroll over når gebyrer og renter 
begynner å løpe. Kortene er gratis eller billige 
å skaffe seg, og man har en periode med rente-
fritak før kredittkortbetingelsene slår inn. Beta-
lingsutsettelsen kan du dra nytte av. 
 – Jeg brukte dette helt bevisst da jeg selv 
skulle kjøpe nytt kjøkken som en del av inves-
teringen i ny bolig for en tid siden. Jeg hadde 
et rammelån for boligkjøpet og skulle kjøpe et 
Ikea-kjøkken med penger fra rammelånet. Da 
valgte jeg å utsette betalingen så lenge jeg kunne, 
inntil kostnadene begynte å påløpe. På den må-
ten sparte jeg renteutgifter jeg ellers ville fått på 
rammelånet i denne perioden, forklarer Warloe. 
Som legger til at hun cashet inn kjøpet idet den 
rentefrie perioden var ute. raa@huseierne.no

KLOKE AV SKADE: 
Anders og Ingrid Baardsen 
vil slippe å bekymre seg 
for ubetalte kredittkort-
regninger.
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SPARTE: – I stua står en 
gammel, liten TV vi fikk etter 

mine besteforeldre. Men når vi nå 
hadde spart opp penger prioriterte 

vi å dra på Ikea og kjøpe moduler til 
det nye vaskerommet i stedet for ny TV. 

Flatskjerm får vente, sier Ingrid Baardsen. 



                           TeksT: Linda Ørstavik Öberg  
IllusTrasjon: kenneth Lauveng / MediaMania

vi har aldri hatt bedre råd, likevel øker gjeldsproblemene. 
Økt bruk av kredittkort og forbrukslån er en viktig årsak 

til dette, og de siste årene har antall gjeldsordningssaker 
vært høyere enn noen gang. 2011 og 2012 var rekordår.

Ved Statens institutt for forbruksforskning, 
Sifo, blir det blant annet foretatt årlige un-

dersøkelser av husholdningenes privatøkonomi. 
Som en del av dette ser de også på kredittkort-
bruken. Rapporten «Husholdenes økonomiske 
situasjon og betalingsproblemer i 2013», viser 
at omfanget av tilbakevendende betalingspro-
blemer blant norske hushold er 5,3 prosent, noe 
som betyr at cirka 120 000 husholdninger har 
tilbakevendende betalingsvansker som del av sin 

Gjeldsproblemene  øker
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holdninger som allerede er utsatte bruker disse 
kredittproduktene for å holde seg gående. Det er 
et tankekors at de med dårligst råd får den farlig-
ste gjelden, nemlig den som er dyrest og vanske-
ligst å kontrollere, sier Christian Poppe, forsker 
ved Sifo.

Lever på lånte penger
I et mer overordnet perspektiv må økonomisk 
utsatthet knyttes til den økende finansialiserin-
gen av økonomien. I et slikt perspektiv ligger det 
generelle utsatthetselementet i at husholdene i 
stadig større grad søker velferd og sosialt ønske-
de livsstiler gjennom å gire inntekten med lånte 
penger. Det ligger et tvangselement i dette også. 
Hvis man for eksempel vil ha et sted å bo kom-
mer de færreste unna et boliglån. Det samme 
gjelder mange andre kapitalintensive goder 
som eksempelvis bil, mener Poppe.
 Han sier at det å leve på lånte 
penger nå både er mulig og nød-
vendig for de fleste sosiale lag av 
befolkningen, og at det på mange 
måter er blitt enklere å finansiere en le-
vestandard som man ellers kanskje ikke 
hadde hatt råd til. Han sier at alt dette sam-
let har effekt på kultur og samfunn.
 – Mye velferd formidles jo på markedet gjen-
nom lånte penger, eksempelvis bolig. Men også 
det å reise til Syden har blitt normalen, sammen 
med mye annet forbruk som også blir sett på 
som nødvendig. Alle disse tingene har noe å si 
for vår omgang med penger, fordi vi handler 
innenfor det økonomiske systemet som vi er en 
del av, sier han. 
 Ved at husholdene i stadig økende grad fi-
nansierer sitt forbruk med lånte penger øker også 
den økonomiske utsattheten, og samlede utlån 
til norske hushold fortsetter å stige. Per novem-
ber 2013 lå tallet på ca. 2 537 milliarder kroner. 
(Tallet inkluderer også selvstendig næringsdri-
vende, noe som er naturlig da mange hefter for 
gjelden personlig.)
 – I desember 1987 var dette tallet ca. 448 
milliarder, så veksten i utlån har vært formida-
bel, kommenterer Poppe.
 Mesteparten av denne veksten skyldes høy et-
terspørsel og prisvekst i boligmarkedet, men noe 

økonomiske og sosiale hverdag. Kredittkortbru-
ken er økende, og er i ferd med å få en sosialpo-
litisk funksjon.
 – Sannsynligheten for betalingsproblemer 
øker ved opptak av kredittkortgjeld og annen 
forbruksgjeld, og slik gjeld er nå den viktigste 
gjeldstypen som tas med i gjeldsordningen i 
Norge. På 2000-tallet og utover har det vært en 
økning i slike usikrede lån, og disse er på mange 
måter med på å finansiere fattigdom ved at hus-

Gjeldsproblemene  øker
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Mye ulovlig 
kredittreklame
En nylig undersøkelse foretatt av 
Forbrukerombudet viser at så mye som 
halvparten av markedsføringen av for-
brukslån er villedende og mangelfull.
 – Den aggressive markedsførin-
gen fører til at mange låner mer enn 
de kan håndtere, og konvensjonell 
reklame er bare en side av saken. 
For nå honoreres kunder med lavere 
priser på varen og rentefrie lån hvis 
de handler varer på kreditt, og det 
er også markedsføring. Dette vil ikke 
være bærekraftig i lengden, sier sier 
fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbru-
kerrådet.
 – Det er ofte fortvilte foreldre 
som ringer oss fordi barna deres har 
fått altfor lett tilgang til kreditt hos 

mange tilbydere. For mange unge 
forbrukere med betalingsvansker er 
foreldrene førstelinjehjelpa. Og vi 
foreldre vil føle oss forpliktet til å av-
hjelpe barna våre som er i en klemme, 
sier Jensen.
 Av 173 annonser som Forbru-
kerombudet sjekket, var hele 80 
lovstridige. De største problemene 
er villedende bruk av «fra»-rente og 
at prisopplysningene i annonsene er 
mangelfulle eller så forkortet at de 
blir uforståelige.
 – Villedende «fra»-rente er spesielt 
alvorlig. Vi vet at kun et fåtall får 
tilbud om den laveste renten, og 
riktig renteinformasjon er avgjørende 
for å få frem den totale kostnaden 
ved lånet. Denne totalkostnaden, som 
også skal stå i annonsen, er viktig 
og nødvendig for at forbrukerne skal 
kunne skille mellom gode og mindre 

gode tilbud, sier forbrukerombud Gry 
Nergård.
 Forbrukerombudet har i etterkant 
av aksjonen sendt brev til 11 tilbydere 
av kreditt med krav om endring av 
markedsføringen. De har flere ganger 
det siste året advart mot aggressiv 
markedsføring av «raske kreditter», 
hvor reklamen lover rask behand-
lingstid og innvilgelse av lån. Denne 
kredittreklamen finner vi som regel 
alltid i nettmediene.
 – Dette er neppe tilfeldig, da det 
er lettere å nå potensielle kunder på 
nett hvor kreditten bare ligger «et 
klikk unna». Samtidig appellerer dette 
til spontaniteten hos forbrukeren, 
noe som er uheldig med tanke på 
konsekvensene et forbrukslån kan ha, 
avslutter Gry Nergård.

skyldes at husholdningene på 2000-tallet har 
fått stadig flere muligheter til å låne, samt at de i 
større grad er villige til å låne til rent forbruk enn 
før.  

Tilbys stadig mer kreditt
Ragnhild Brusdal i Sifo har også sett på de unges 
økonomi i rapporten «Unge voksne og person-
lig økonomi» fra 2013. Der ser hun på låne- og 
kredittatferden til unge mellom 18 og 25 år, samt 
eventuelle betalingsproblemer de måtte ha. To-
talt var det rundt 7 prosent i utvalget som hadde 
forbrukslån, og det gjennomsnittlige beløpet lå 
på 40 177 kroner. Mange butikker tilbyr avbeta-

lingsordninger, og 17 prosent av de som hadde 
forbrukslån på intervjutidspunktet hadde tatt et 
slikt lån i butikken. 
 Videre viser undersøkelsen at det er et ønske 
blant de unge om mer opplæring og personlig 
økonomi i skolen, og de fleste mener at det er 
for enkelt å få kreditt. De unge opplevde i stor 
grad at tilbud og kreditt ble slengt etter dem, og 
ønsket ikke selv å bli utsatt for denne fristelsen. 
Hele 61 prosent hadde blitt tilbudt kredittkort 
uten å ha bedt om det. 

Jobber med gjeldsregister
I statsbudsjettet for 2014 foreslo den rødgrønne 
regjeringen å bevilge 3 millioner kroner til å 
etablere et offentlig gjeldsregister som skulle gi 
banker og andre som yter kreditt tilgang til opp-
lysninger om enkeltpersoners gjeld hos andre 
kredittforetak ved kredittvurderinger. Det skulle 
blant annet omfatte kredittkort og forbrukslån 
som ikke fremkommer i eksisterende registre. 

Gjeldsregisteret var ment å være et verktøy til å 
kunne foreta en bedre vurdering av lånesø-
kers betalingsevne, for å motvirke alvor-
lige gjeldsproblemer ved å forhindre at 
enkeltpersoner får ta opp større låne- og 

kredittforpliktelser enn de kan betjene. Den nye 
regjeringen trakk forslaget, men jobber nå med et 

Foto: Lotus Head / Wikipedia.

50 hus&bolig 1-2014

fokus på økonomi



nytt, noe som Forbrukerrådet er svært fornøyde med.
 – Forbrukerrådet har vært en pådriver for å etablere et 
gjeldsregister i Norge, og forslaget fra den rødgrønne regje-
ringen var etter vårt syn tafatt siden det ikke ville tvinge 
tilbyderne av kreditt til faktisk å benytte seg av det. Hvis et 
gjeldsregister skal føre til mer ansvarlig utlånspraksis, så må 
den også tas til etterretning i vurderingen av om man skal 
innvilge kreditt. De som gir kreditt må ha et ansvar, sier 
fagdirektør Jorge B. Jensen.
 Nå gis det ifølge Forbrukerrådet kreditt basert på dår-
lig og mangelfull informasjon, noe som fører til at mange 
som ikke burde fått innvilget forbrukslån eller kredittkort 
faktisk får dette likevel. 
 – Å se etter betalingsanmerkninger og gamle lignings-
data holder ikke, og flere typer gjeld må inkluderes. Kre-
dittscore er dessuten ofte basert på geografi, noe som ikke 
nødvendigvis sier noe om kredittsøkers evne til å betjene 
gjeld.

Ikke bare unge som sliter
I fjor var det hele 3 300 saker om gjeldsordning i Norge, og 
stadig flere unge voksne makter ikke å håndtere gjelda si. 
Men gjeldsbyrden vokser blant alle typer forbrukere. 
 – Dette gjelder alle aldersgrupper. Den enkeltgruppen 
som har flest inkassosaker er faktisk menn i alderen 41 – 
43 år med høy inntekt. Vi har fått et nytt forbruksmønster, 
vi handler mer på kreditt. Vi må belage oss på at dette er 
fremtiden. Målet er derfor ikke å slå bena under kreditt-
markedet, for kreditt er hensiktsmessig når for eksempel 
vaskemaskinen ryker eller man bare må ta en reise. Likevel 
må vi erkjenne at det som handles på kreditt i liten grad er 
nødkjøp eller nødvendigheter, sier Jensen.

Mener få misligholder
Ifølge Anne-Lise Løfsgaard, administrerende direktør i Fi-
nansieringsselskapenes Forening, har man lenge sett en 
økning når det kommer til kortbruk, både debit-, kreditt- 
og faktureringskort, samtidig som omsetningsbeløpene er 
stigende.
 – Likevel er det få som misligholder gjelden innen kre-
dittidens utløp. Siden 2012 har det ligget på rundt 4,2 til 
4,7 prosent, så det er altså under 5 prosent som ikke betaler 
i tide. De siste kvartalene i 2013 ser vi også at det synker yt-
terligere, sier hun.
 Løfsgaard sier at bruk av kredittkort har mange fordeler. 
 – Du slipper å forholde deg til kontanter, du får ofte 
gratis forsikring på reise hvis du betaler med kortet og ved 
mangler så kan du ofte klage til kredittkortselskapet hvis du 
ikke når gjennom hos dem du har kjøpt varen av. Men det 
er klart at hvis man ikke har god nok oversikt over bruken 
og sin egen økonomi, så kan man fort få problemer når 
rentene begynne å løpe, sier hun. raa@huseierne.no
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ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

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

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

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

Mer informasjon finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

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

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712 Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond@gramselsaas.no ØS
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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 ØS
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus leie, 
erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS
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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, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

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

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

Entreprise, alt innen fast eiendom, Arv/skifte, 
Arbeidsrett, Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

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

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@advonico.no

www.advonico.no OS
LO

   
AK

ER
SH

US

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        

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

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

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

LO

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

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  

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

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

LO

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

LO

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

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

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

LO

ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

LO

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

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

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeider-
gaten). Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51. 
koe@advok.no www.advok.no OS

LO
  /

 A
KE

RS
HU

S 
 / 

BU
SK

ER
UD

ADVOKATENE  NYSTUEN  BØEN  WEFLING 
v/adv. Werner Forr Nystuen
Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister 
ved kjøp og salg av fast eiendom, og alminnelig 
praksis.
Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@nystuen.as OP

PL
AN

D

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

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

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

TF
OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712 Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond@gramselsaas.no ØS

TF
OL

D

ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.
Hovsveien 10, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no ØS

TF
OL

D

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

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

TF
OL

D

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

ER
SH

US

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

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

Entreprise, alt innen fast eiendom, Arv/skifte, 
Arbeidsrett, Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

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

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@advonico.no

www.advonico.no OS
LO

   
AK

ER
SH

US

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        

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

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

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

LO

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

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  

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

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

LO

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

LO

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

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

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

LO

ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

LO

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

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

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeider-
gaten). Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51. 
koe@advok.no www.advok.no OS

LO
  /

 A
KE

RS
HU

S 
 / 

BU
SK

ER
UD

ADVOKATENE  NYSTUEN  BØEN  WEFLING 
v/adv. Werner Forr Nystuen
Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister 
ved kjøp og salg av fast eiendom, og alminnelig 
praksis.
Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@nystuen.as OP

PL
AN

D

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

SK
ER

UD

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

ST
FO

LD

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

ST
-A

GD
ER

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

ST
-A

GD
ER

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

ST
-A

GD
ER

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

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

GA
LA

ND

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

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

GA
LA

ND

ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, 
arv, skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.
Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no RO

GA
LA

ND

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

RD
AL

AN
D

ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

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

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no   www.malm.no NO

RD
LA

ND

Trenger du bistand utover den 
svartjenesten som er gratis for 
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids
advokater. Som medlem får du 
en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på 
advokatenes  vanlige timesats, 
likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige 
salærsatsen som for tiden er på 
kr 925, + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no 
for en fullstendig oversikt over 
samarbeidsadvokatene.

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

tlf. 64 90 86 66 
eller send en epost til 

unni.t.johansen@gmail.com

Trenger du   advokatbistand?

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.
Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no VE

ST
-A

GD
ER

WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.
Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no VE

ST
-A

GD
ER

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

LE
M

AR
K
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juss

• 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

«Det treet der? Pøh, det kan jeg ta, jeg har motorsag!» 
Din kamerat er ivrig etter å hjelpe til når du nevner at du vil 
ha ned den skyggefulle grana foran huset. Men er det så lurt 
å takke ja til amatørhjelp?

Trefelling: 
Hvem har 
ansvaret?
TeksT: Rikke ÅseRuD

For hvem betaler for skaden dersom 
treet faller over ditt hustak, naboens 

bil eller strømleverandørens luftkabler? 
Er det kanskje tryggere å 
leie inn folk fra et pro-
fesjonelt firma? Men 
hva om det viser seg at 
de mangler ansvarsfor-
sikring? Vi har stilt alle 
spørsmålene du trenger 
svar på om forsikring 
når du vil felle trær til 
leder for spesialskader i If 
Skadeforsikring, Jorunn 
Raanes. 
 – Mange har, eller 
kjenner noen som har, 
motorsag. Sett at jeg får 
hjelp av en kamerat til 

å felle et tre på min eiendom, mot litt 
symbolsk betaling. Hvem er da ansvar-
lig for skaden, dersom treet faller over 

naboens bil?
 – Hovedregelen for at 
man skal kunne komme 
i et erstatningsansvar 
for skader man påfører 
andre, er at man må ha 
vært uaktsom. Hvorvidt 
en person har opptrådt 
uaktsomt vil alltid være 
et vurderingsspørsmål. 
Dersom kameraten din 
og du gjorde jobben 
sammen, blir det også 
en vurdering hvem som 
gjorde hva. 
 – Så kameraten min 

og jeg må kanskje spleise på nytt 
biltak til naboen?
 – Nei, for i tillegg til regelen om 
uaktsomhet som forutsetning for 
ansvar, har vi en bestemmelse som sier 
at dersom skadelidte har en forsikring 
som dekker skaden, er privatpersoners 
ansvar for egne handlinger begrenset 
til de situasjoner der de har vært grovt 
uaktsomme. Dette betyr at naboen må 
bruke bilforsikringen sin. Bilforsikrings-
selskapet kan da rette et regresskrav mot 
dere som skadet bilen, men da skal det 
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SAMEIEFORVALTNING
REGNSKAPSTJENESTER

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

„

mye til for at selskapet skal få igjennom 
kravet, i og med at det da må bevises at 
dere har opptrådt grovt uaktsomt. 
Naboen har imidlertid en egenandel, 
som oftest 4 000 kroner, som ikke 
dekkes av forsikringen. Den kan han 
kreve fra dere, dersom dere har opptrådt 
uaktsomt. 
 – Men det at jeg betaler min ka-
merat litt for jobben betyr ikke at jeg 
kommer i et slags arbeidsgiveransvar, 
eller at han blir å anse som en profe-
sjonell aktør?

 – Nei, om du betaler en tusenlapp, 
en flaske konjakk eller noe lignende, 
blir dette uansett å anse som en venne-
tjeneste, der du og din kamerat opptrer 
som uprofesjonelle.
 – Hva om treet faller over mitt eget 
hus?
 – Dette er normalt dekket av byg-
ningsforsikringen. Det er et kaskopunkt 
i vilkårene, der brann, innbrudd og 
plutselige vannskader er hovedområ-
dene, men hvor et grantre over taket vil 
dekkes av formuleringen «Annen skade 

som inntreffer plutselig.» 
 – Hva om jeg, min motorsagvenn, 
eller en tilfeldig tredjeperson blir 
skadet under arbeidet?
 – Da blir det den skaddes ulykkes-
forsikring som eventuelt kan dekke 
utgiftene det måtte føre med seg. 

ANSVAR: Hvem har ansvaret hvis treet 
faller feil vei? Det kan være greit å vite 
før du tar motorsagen fatt. Illustrasjon: 
Kenneth Lauveng / Mediamania.
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Mangler personen dette, blir det igjen 
en vurdering – har den som forvoldte 
skaden utvist uaktsomhet? Hvis ja, kan 
erstatningskrav fremmes. Men igjen – 
dette blir en vurdering som, i verste fall, 
rettssystemet må ta stilling til. 
 – Da er det kanskje tryggere å leie 
inn proffe trefellere? 
 – Hyrer du inn en profesjonsutøver, 
er han ansvarlig for at jobben gjøres 
på en tilfredsstillende måte. Og jo mer 
profesjonell du er, desto mindre er 
slingringsmonnet i forhold til uaktsom-
het. I praksis vil det som oftest si at det 
er firmaet som er ansvarlig dersom det 
inntreffer skade. 
 – Men hva om firmaet ikke har an-
svarsforsikring? 
 – En ansvarsforsikring er rett og slett 
pengesekken til skadevolder. Har firmaet 
denne forsikringen, vet du at skadevolder 
har økonomisk dekning for å betale for 
seg dersom han opptrer uaktsomt. Du 
har like mye krav på pengene selv om 
firmaet ikke har ansvarsforsikring. Men i 
praksis kan det være mye vanskeligere å 
få dem. Er det ingenting i kassa, så er det 
ingenting å hente. 
 – Er dere som forsikringsselskap 
ofte borti ulykker i forbindelse med 
trefelling?
 – Vi har en del saker der huseier selv 
er ute med sagen og trær faller over – og 
ødelegger – ledninger i luftspenn. Da 
dekkes huseier normalt av en ansvars-
forsikring i boligforsikringen. Skadene 
koster gjerne et sted mellom 20 000 og 
50 000 kroner å reparere. For oss som 
forsikringsselskap er det ikke snakk om 
de store summene, men for huseier er det 
jo godt å slippe å punge ut med et slikt 
beløp når ulykken er ute. 
raa@huseierne.no 

PROFFHJELP: Når treet skrår inn mot huset kan det være godt å få profesjonell 
hjelp til å ta det ned. Ken Sigve Sverdrupsen har arbeidet med trefelling på Karmøy 
siden 2007. Foto: Privat. 

Ikke bare-bare å felle trær
Ken Sigve Sverdrupsen har drevet med profesjonell trefelling på Karmøy i fem år. 
Han påpeker at det ikke er bare-bare å felle store trær.
 – Det kan fort gå galt for dem som ikke vet hva de baler med. Veldig fort. 
Jeg har berget flere huseiere ut av kniper. En av dem hadde felt et tre over sitt 
eget hus. Jeg fikk tatt resten på forsvarlig vis. 
 Selv har han operert skadefritt siden han begynte. Ansvarsforsikringen er 
likevel en selvfølge. 
 – Jeg har – bank i bordet – aldri ødelagt noe. Jeg tar mine forholdsregler, 
men har foreløpig heller aldri sagt nei til noen jobb fordi den har sett for van-
skelig ut, sier Sverdrupsen. 
 Han trekker særlig frem trær som står tett inntil ledninger, samt trær som 
skrår inn mot hus, som tilfeller der folk gjerne tilkaller proffhjelp. 
 – Her ser de uerfarne sine begrensninger, og synes som oftest det er greit å 
få hjelp av noen som kan det.
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Å bytte ytelser mot gjenytelse kan være straffbart 
dersom man ikke holder tungen rett i munn.

Å hjelpe naboen 
kan være straffbart

TeksT: Dag Erik kongsliE  FOTO: nina granlUnD sÆTHEr

„

juss
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De fleste av oss har hjulpet naboen, en 
svigerinne, fetter eller bekjente med 

forskjellige oppgaver. Dette vil alle se 
på som en naturlig del av å ha bekjente. 
Men hvor går grensen fra at tjensten gjø-
res på dugnad eller at du faktisk kanskje 
må skatte av det som en fordel?
 – For det første er det bra at folk 
velger å hjelpe hverandre. Det må man 
fortsette å gjøre. Regel nummer én er at 
verdien av tjenesten du utfører ikke må 
overstige 6 000 kroner. Da skal du måtte 
skatte av den, sier advokat Gry Nilsen i 
Skattebetalerforeningen.
 Å sette en pris på hva arbeidet er 
verdt er derimot vanskelig.
 –  Å beregne hva en ytelse har av 
verdi, er veldig vanskelig. I et sånt reg-
nestykke er det mange faktorer som er 
gjeldene. Men man skal ikke være redd 
for å gjøre hverandre tjenester i tilfelle 
man skulle tråkke over en grense, sier 
hun. 
 Skattedirektoratet forventer at ven-
ner og kjente skal oppgi på selvangivel-
sen fordelene de får av vennetjenester 
seg imellom. Det går frem av en svært 
ukjent skatteregel blant folk flest. 
 Kommunikasjonsrådgiver Ole Ek-
haugen i Skattedirektoreatet forteller og 
oppklarer:
 – Gratisarbeid, dugnad, som venner 
utfører uten forventning eller avtale om 
en konkret motytelse, er ikke skatteplik-
tig for den som har fordel av det som er 
utført eller for den som utfører arbei-
det. Når formålet og avtalen er bytte av 
tjenester, vil begge parters arbeid måtte 
likestilles med  vederlag, og verdien av 
dette vil derfor være skattepliktig. Hvis 
den som har mottatt en ytelse velger å la 

andre utføre motytel-
sen på sine vegne, har 

ikke det betydning 
for skatteplikten 

for det som er 
mottatt. 

Aktivi-
teten 

eller 

ytelsen må verdsettes til markedsverdi. 
Ytelsene som utveksles vil dermed 
kunne bli verdsatt til ulike beløp. 

Tvilsom avtale
I følge Nilsen er det fortsatt ingen pro-
blemer å være gode naboer. 
 – For de aller fleste av oss vil venne-
tjenester være gjort uten forbehold, sier 
hun. 
 Nilsen tror regelen ikke vil medføre 
noen praktiske begrensninger for folk 
flest, og oppfordrer alle til å være like 
hjelpsomme som før.
 – Folk skal fortsatt hjelpe hveran-
dre med å måke snø. Folk skal ikke 
være redd for å hjelpe til med flytting. 
Generelt er det lite som står i veien for 
at man skal være gode naboer.
 Derimot forteller hun at det oppstår 
et problem dersom de involverte inngår 
avtaler. Spesielt avtaler som en eller 
begge parter føler er bindene, avtaler 
om gjenytelse.
 – Så lenge parten som fikk hjelp 
føler en slags forpliktelse til å måtte gi 
en gjenytelse kan det virke som man 
har en avtale om tjenestebytte og dette 
drar man en skattemessig fordel av, sier 
Nilsen.
 En vinter får Pål hjelp av Per med en 
stor flyttejobb. «Da hjelper du meg med 
å male huset i sommer, da?» spør Per. 
Når sommeren kommer føler Pål at han 
ikke har noe valg. Han må jo nesten 
hjelpe Per med å male huset siden han 
fikk hjelp i vinter. 
 – Dette er to relativt store job-
ber som man kan karakterisere som 
kostbare dersom de skulle gjøres av 
profesjonelle. I det øyeblikket det blir 
inngått en avtale må de skatte av denne 
fordelen. Dersom det ikke hadde ligget 
en avtale om at Pål skulle hjelpe Per 
som betaling, hadde ikke dette vært noe 
problem påpeker Nilsen.

Fallgruve ved dugnad
Det medfører ikke skatteplikt at den 
samlede husleien i borettslaget blir 
lavere fordi enkelte oppgaver utføres på 
en felles dugnad, sammenlignet med 
om de samme arbeidene hadde vært 
utført ved leid hjelp. Er husleiereduk-

sjonen mindre enn verdien av den 
enkelte bolig/leilighets forholds-

messige andel av det felles arbeid 
som utføres på dugnad, forelig-

ger det ingen fordel som skal skattleg-
ges. Arbeid som kan utføres på dugnad 
omfatter bare arbeid hvor det ikke er 
nødvendig med spesiell fagkompetanse 
eller autorisasjon.
 Dersom husleien i et borettslag re-
duseres på grunn av dugnadsinnsats, er 
dette i prinsippet en skattepliktig fordel, 
i følge Skattedirektoratet.
 – Med redusert husleie menes i den-
ne sammenheng at enkelte andelseiere 
som følge av dugnadsinnsatsen får satt 
ned sin andel av husleien i forhold 
til den husleie som betales av andre 
andelseiere som ikke deltar i dugnaden, 
sier Ekhaugen. 
 – Vi ønsker jo at folk ikke skal være 
redde for å hjelpe hverandre. Men man 
må rett og slett bruke litt sunn fornuft,. 
Det vil imidlertid måtte vurderes kon-
kret av det enkelte likningskontor om 
tjenestene og gjenytelsene er av en slik 
art og omfang at det utløser skatteplikt, 
sier Nilsen i Skattebetearforeningen. 

Lønnsarbeid 
i hjemmet
For å kunne omfattes av reglene 
om lønnsarbeid i hjemmet med 
skattefri lønn for mottaker og 
fritak for arbeidsgiveravgift for 
arbeidsgiver må disse kravene 
være oppfylt:

•  arbeidet skjer hjemme, i ha-
gen, på hytta eller på bilen.

•  utbetalt lønn utgjør ikke mer 
enn 6 000 kr i året per person.

•  du betaler som privatperson.

•  den som utfører jobben har 
ikke firma i samme bransje.

•  samlet verdi av mottatte  
ytelser i eget hjem er under  
kr 60 000.

Kilde: Skattedirektoratet
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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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I et sameie på Ullern i Oslo var det 
uenighet om fordelingen av kostnadene 
ved reparasjoner av heisene etter brann 
i det elektriske anlegget. Sameiet består 
av fire blokker à fire etasjer med heis, og 
tre blokker à tre etasjer uten heis. 
 Et sameiermøte vedtok at kostnade-
ne skulle fordeles på alle seksjonseierne 
etter sameiebrøken. Alle seksjonseierne 
bortsett fra én betalte sin forholdsmes-
sige andel av reparasjonskostnadene. 
Den siste seksjonseieren mente at han 
ikke skulle holdes ansvarlig for kostna-
dene tilknyttet drift av heis; han bodde 
jo i en av blokkene uten. Sameiet gikk 
til søksmål for å få seksjonseieren til å 
betale. Han fikk på sin side støtte fra 

Høyesterettsdom 1: 
Måtte betale for naboens heis

flere av de andre heisløse til et motkrav 
om at de ikke kunne belastes for nå-
værende eller fremtidige heiskostnader. 
 Oslo tingrett ga de heisløse sek-
sjonseierne medhold. Sameiet anket 
til Borgarting lagmannsrett, som ga 
sameiet medhold. Saken gikk til Høyes-
terett, som opprettholdt lagmannsret-
tens dom: Vedlikeholdsutgiftene til heis 
skulle fordeles på alle, også de heisløse, 
etter sameiebrøken. Høyesterett la vekt 
på eierseksjonslovens paragraf 23 som 
sier at «Kostnader som ikke knytter seg 
til den enkelte bruksenhet, skal fordeles 
mellom sameierne etter sameiebrøken 
med mindre særlige grunner taler for å 
fordele kostnadene etter nytten for den 

enkelte bruksenhet eller etter forbruk.» 
 – Terskelen for å anvende unntaks-
bestemmelsen om fordeling etter nytte 
må anses som meget høy, og forbeholdt 
unntakstilfeller etter denne avgjørelsen, 
påpeker advokatfullmektig Morten 
Fæste i Huseiernes Landsforbund. Han 
ser imidlertid ikke bort ifra at vi kom-
mer til å få flere lignende saker i retts-
systemet i fremtiden. raa@huseierne.no 

juss

Etter 28 års ekteskap ble paret fra 
Vestfold separert. Kvinnen ønsket å 
beholde det tidligere gårdsbruket som 
hadde vært parets felles bolig, og bo der 
med det yngste barnet. Hun mente at 
skiftetaksten da skulle legges til grunn. 
Mannen ønsket derimot å selge boligen, 
som paret hadde renovert sammen, for 
slik å oppnå reell markedsverdi.
 Kvinnen saksøkte ektemannen og 
krevde eiendommen utlagt til seg, med 
ekteskapslovens paragraf 67, første ledd, 
bokstav a, i hånden. Den sier at «Når 
særlige grunner taler for det,» kan en 

Høyesterettsdom 2: 
Fikk ikke selge huset etter skilsmisse

ektefelle kreve å overta boligen. Videre 
står det i paragraf 69 at dersom partene 
da ikke kommer til enighet om verdien, 
skal den fastsettes ved skiftetakst. Kvin-
nen tapte i Larvik tingrett, men anket 
og fikk medhold i lagmannsretten. Da 
anket mannen til Høyesterett. Den lot 
kvinnen beholde eiendommen. 
 Høyesterettsdommen påpekte at 
kvinnen, i motsetning til mannen, 
hadde en livsstil som i stor grad var 
knyttet til eiendommen, og at hun var 
den eneste parten som ønsket å beholde 
boligen. For Høyesterett var dette til-

strekkelig for at kvinnen oppfylte lovens 
krav om «særlige grunner» for å beholde 
eiendommen. Mannens bekymring for 
at en skiftetakst – i motsetning til et salg 
på det åpne markedet – ikke ville gi en 
riktig verdifastsettelse, førte ikke frem. 
 Dommen antas å sette standard 
for fremtidige skilsmissekonflikter av 
lignende art. raa@huseierne.no 
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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.

Det finst mange maniar. Vaskomani er ein av dei. Det finst og 
mange fobiar. Bakteriofobi er ein av dei.
 Bakteriar var det på jorda lenge før menneska kom – og dei 
blir nok att etter at siste mennesket er vekk. Det er mange av 
dei, og dei er over alt. Dei fleste er snille og greie, men som-
me er sinte. Du har fleire bakteriar på deg og i deg enn du har 
celler i kroppen. Berre i mage og tarm har du om lag 1 kg av 
dei, eller 100 miljardar per milliliter tarminnhold. Dei hjelper 
til med matmeltinga og skaffar oss vitaminar. Tarmsjukdom kan 
ha si årsak i ubalanse i bakterifloraen. Aktuell behandling kan 
vere å føre avføring frå frisk person inn i tarmen til pasienten.
 Rimeleg vasking er bra, men det kan overdrivast. Den 
gylne middelveg gjeld også på det området. Mykje tyder på 
at den store auken i allergiar til dels har si årsak i overdriven 
reinsemd. Eg har aldri høyrt om nokon som er blitt sjuk av at 
knivar, skeier og gaflar står med skaftet ned i oppvaskmaski-
nen.
 Me veit ein del om mikroorganismar, men samspelet 
mellom dei og oss er det enno ingen som har fullt innblikk i. 
Ein treng ikkje ha same hygieniske krav i heimen som på ei 
operasjonsstove eller ei infeksjonsmedisinsk avdeling. 
Dessutan: Livet er eit risikoprosjekt; ingen kjem levande frå 
det. Dei færraste i vårt samfunn døyr av infeksjonssjukdomar.
 Eg trur du ville få betre livskvalitet om du slakka litt av 
på hygienkrava.

Otto Inge Molvær

Rent og pent

Jeg liker dårlig det jeg leser i nevnte artikkel i Hus & Bolig nr. 6. 
Selv er jeg selvstendig næringsdrivende murer med våtromsserti-
fikat. Startet høsten 2013. Det er vanskelig nok å komme inn på 
markedet blant de store godt etablerte bedriftene, om jeg ikke må 
slite med motstand som denne og. Jeg har prøvd å bli godkjent 
våtromsbedrift, men det er ikke mulig for meg. Jeg har ikke tek-
nisk utdannelse, ikke mesterbrev og har ingen sjanse til å få flere 
års erfaring innen prosjektledelse FØR et eventuelt modul 2 kurs. 
Det er ganske ironisk at det faktisk ventes at du skal ha erfaring i 
prosjektledelse FØR du blir godkjent for prosjektledelse.
 Fakta er at hvis alle fag passer på seg selv, blir det like bra 
som om en annen person skulle fortalt deg fremgangsmåten. Det 
er helt feil å si at våtromssertifikat ikke er nok, for alle kan ikke 
være ffv-godkjent bedrift. Jeg tror et team av arbeidere, på et bad 
for eksempel, ikke er bedre enn sitt dårligste ledd, derfor er det 
viktig at alle som jobber med våtrom har bestått kurs.

Kai Walde

Ulv i fåreklær

Les mer på www.litex.no

Unngå reklamasjoner pga. fukt, sopp og råte! 
Temperaturforskjeller mellom rom, vannsøl på gulv og vegger, damp
og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv. øker
sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer.
Dette kan forårsake sopp- og råteproblemer. Våtsonen er ikke badets
eneste utfordring. Damp/kondens som jobber mot yttervegg, kalde
rom og rom med begrenset oppvarming (f.eks. soverom) kan skape
store problemer dersom veggen ikke damptettes tilstrekkelig. 

Dampsperrens viktigste oppgave er å hindre at bakenforliggende
konstruksjoner utsettes for vann, damp og fuktpåvirkning. 

LITEX® Våtromsystem:
• 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. 
• 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.
• NB! Se opp for kopier - det finnes bare én Litex-plate!

BYGG BADET TETT
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Det er endelig besluttet at den noe meningsløse arveavgiften skal 
avskaffes med virkning fra 1.januar 2014. Den avvikles selvsagt ikke 
uten grunn. Det fins ingen gode etiske grunner til å opprettholde 
den. Politikerne sier mer eller mindre direkte at den er urimelig 
og kan slå svært skjevt og urettferdig ut overfor enkeltmennesker. 
Skånet for den blir f.eks. dem som på et tidlig tidspunkt har hatt 
mulighet for å drive kreativ systematisk og målrettet skatte- og 
avgiftsplanlegging.
 Avviklingsvedtaket har imidlertid fått en utforming som vil ramme 
arvinger i inneværende år svært brutalt: Har du i år mottatt avgifts-
pliktig arv før 1/1-14, må du nå betale full arveavgift etter gammel 
ordning; skjer dødsfallet som utløser arven f.eks. på nyttårsaften i 
år, er det gammel ordning som gjelder, men er dødstidspunktet neste 
dag, skal det nå ikke betales arveavgift i det hele tatt.
 Politikerne fastsetter altså en bestemt dato, et skjæringspunkt, 
et skjebnetidspunkt som kan innebære et stort økonomisk tap for 
mange enkeltmennesker og en større gevinst / besparelse for andre. 
Før 1/1-14 anser vår nye regjering arveavgiften i sin nåværende form 
for å være helt på sin plass; dagen etter erklæres den uønsket og 
fjernes helt. Når våre stortingspolitikere endelig er kommet til sann-
hets erkjennelse og vedgår en svært uheldig side ved avgiftssyste-
met, burde de vel ikke fortsette å la den ramme uskyldige enkeltmen-
nesker tilfeldig og brutalt, og det endog etter at den er avskaffet, 
uten å vedta en smidig overgangsordning som omfatter tidsrommet 
før endringen trer i kraft? Unnlater regjeringen å innføre en over-
gangsordning, kan man lett se for seg at pårørende fram mot nyttårs-

skiftet gjør desperate forsøk på å holde « sin kjære» i live fram til 
første nyttårsdag. En slik pengemotivert omsorgsinnsats på dødsleiet 
vil selvsagt fortone seg både tragikomisk, uetisk og uakseptabel.
 Tiden mellom et dødsfall og betalingsfristen for arveavgiften er 
ett år. Selv i desember neste år, nesten ett år etter avskaffelsen, må 
man altså betale full arveavgift etter gammel ordning, om da ikke 
bestemmelsene endres. Dette vil selvfølgelig oppleves svært bit-
tert! Denne forskjellsbehandlingen kan for enkeltpersoner og vanlige 
lønnsmottakere utgjøre flere hundre tusen kroner og kanskje mer. 
Store lån må kanskje opptas, eller barndomshjemmet etter far og mor 
må selges på grunn av pengekravet fra staten. Skal avgiftspolitik-
ken med svært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, ramme 
så forskjellig? Er det slik den nye regjeringen ønsker å behandle sine 
borgere? 
 Den grelle og plutselige forskjellsbehandlingen av folk, som kan 
ramme så hensynsløst, kan med enkle grep lett forhindres: Arveavgift 
som blir beregnet i 2013, men som forfaller til betaling i løpet av 
2014, er ikke regnet med i 2014 budsjetter og må derfor anses for å 
være en uforutsett og liten inntekt til statskassa.  Det bør vedtas en 
smidig overgangsordning, som går ut på at arveavgift som forfaller 
til betaling i løpet av neste år, i 2014, frafalles helt eller i hvert fall 
delvis. En halvering av avgiften burde kunne være en god mellom-
løsning. På den måten kan man bidra til å forebygge politikerforakt 
og motvirke at skattemoralen blant folk blir ytterligere undergravet. 
Således får også vår nye handlekraftige regjering en god anledning til 
å uttrykke at den ønsker å vise fornuftige medmenneskelige hensyn, 
noe som sikkert vil bidra til å gi den et godt omdømme.

Trond Fjeldberg

Arveavgiftens bitre ettersmak
debatt

KUN TIL 
HL-MEDLEMMER!

-55%
på veiledende prisliste

MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT  |  KAMPANJEPERIODE T.O.M. 28.02.14

PÅ VINTERORDRE AV 

RØROSVINDUER!

Bestill før 28. februar, 

levering før 17. mai.

Røros Vinduer leveres i et utall utførelser og  
varianter. Enten ditt behov er vinduer til en enkel 
bod eller til en eksklusiv hytte eller enebolig, �nner 
du de rette produktene i Røros-sortimentet.

RØROS VINDUER
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Live-chat
Kontakt oss idag!Møt oss på: Facebook.com/landhandleri  | @GausdalLand  | #gausdalland

Dombås  •  Lom  •  Otta  •  Vinstra  •  Gausdal  •  Lillehammer  •  Mesnali  •  Rudshøgda  •  Gjøvik  •  Elverum  •  Årnes  •  Jessheim

Ring oss i dag! 

61 22 00 00



62 hus&bolig 1-2014

TOPPKVALITET
I OVER 30 ÅR

UNIK OVER HELE VERDEN

Industrigaten 28

N-0353 Oslo

Tel.: +47 23 08 40 80

Fax: +47 23 08 40 81

post@ingbo.no

www.ingbo.no

NR.1 I EUROPA | MADE IN GERMANY | FØRSTEKLASSES KVALITET

VENTA-LUFTVASKER

Venta-Luftvasker LW15 / 25 / 45 også tilgjengelig som hvit / grå:45 også tilgjengelig som hvit

LW15 LW25 LW45

Luftrenser & Luftbefukter

Fresh Air. Fresh Start.

EKSTREMT LETT:

- Betjening

- Rengjøring

- Håndtering

UTEN FILTERMATTER:

- Hygienisk

- Ukomplisert

- Lettstelt

MILJØVENNLIG:

- Lavere strømforbruk

- Frakoblingsautomatikk

Originalen

B
ES

TSELGER - KVALITET

I OVER 30 ÅR

Se vår hjemmeside www.ingbo.no for mer informasjon og et godt introduksjonstilbud!

HYGIENEPROGRAM: 
Venta-hygienemiddel til
14 dagers kontinuerlig drift.

Venta-rengjøringsmiddel 
til den årlige storrengjøringen.til den årlige storrengjøringen.

DIGITALT 
TERMOHYGROMETER 
viser omgivelsestemperatur 

og luftfuktighet på en gang.

Kvalitetsproduktene fra VENTA-LUFTWÄSCHER GmbH, inngår nå i vårt produktsortiment. 
Her kan vi tilby LUFTVASKING, LUFTRENSING (fordunsting til rent vann) og BEFUKTNING 
uten �lterbytte/�lterrengjøring, i et og samme apparat.

FUNKSJONSMÅTE:

Dårlig romluft suges inn i apparatet og ledes gjennom lamellstablene som roterer 

i vann, se �gur over. Luften blir regelrett vasket. Selv de minste partiklene ned til 

10 µm (10 / 1000 millimeter) blir avsatt i vannet. Samtidig blir rent vann fordunstet 

på lamellplatenes over�ater, når romluften passerer disse . Dette i henhold til den 

anerkjente metoden for kaldfordunsting.

Fremstilling basert på LW 45

Venta-luftvaskeren er den første enheten basert på prinsippet 

med luftvasking uten filtermatter til kontorer og boligrom. 

Venta-luftvaskeren fungerer hygienisk og er lett å rengjøre. 

Elektriske komponenter og vifte tas ut av enheten med et 

håndtak for enkel rengjøring. Det finnes ingen filtermatter som 

blir skitne og må kastes. Enhetene er genialt enkle å betjene og 

bruke. De er robust konstruert og derfor meget slitesterke. 

Venta-luftvaskeren fungerer etter det mest anerkjente 

prinsippet med kaldfordunsting:

1. Ingen kalkavleiringer og ingen kalkpatroner.

2. Ingen forstøvning, fordampning eller overfukting.
Romluften blir alltid automatisk befuktet riktig.
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tema:

FUKTIG OG HETT: 
Familien vi besøkte i Søgne 

har plassert sengen på badet. 
Eller toalettet på soverommet 

om du vil. Hvilke byggtekniske 
utfordringer byr en slik løsning 

på? Les mer på side 64.

FRA BEDEHUS TIL BOLIG: 
På Gjøvik har en familie 

på fem bygget om et 
gammelt bedehus. Det har 
gitt mange spennende de-

taljer. Se side 68.

HEKTA PÅ STOFF: 
Tekstiler fra Marimekko går 

igjen i hvert eneste rom i 
leiligheten som ble både 

sprek og annerledes. 
Les mer på side 75.

Foto: Mike Schröder / NTB Scanpix.

„

Nordmenn pusser opp for 64 milliarder årlig, og mange av pengene 
brukes på hvit maling. Nå synes imidlertid trenden å ha snudd. 

Flere og flere vil også ha litt farge på veggene. 

oppussing



tema
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Ett rom 
– to funksjoner

BAD OG SOVEROM I ETT: Før ombyggingen var det 
to separate rom her, adskilt med vegger og dører. 
Og det tidligere badet var uten vindu. Nå er det 
blitt åpent, lyst, luftig og særdeles rommelig. 
Hildegunn Roll Sverdrup er kjempefornøyde med 
løsningen.
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oppussing

„

Kunstner Hildegunn Roll Sverdrup ville ha en 
ny vri på kombinasjonen bad og soverom. 

Hun hadde en idé og fikk realisert den hjemme 
hos seg selv.
 – For å spare plass i boligen tegnet jeg inn 
bad og soverom i ett og samme rom. Det vi har 
fått er et meget åpent og luftig rom som kom-
binerer bad og soveromsområde, forteller Roll 
Sverdrup.
 Tidligere hadde ikke badet vindu og føltes 
som et isolert rom i huset. Slik er det ikke lenger 
da baderommet deler vinduer med soverommet.
 – Samtidig som vi har fått et større soverom 
har vi fått et større bad ved å gjøre denne kombi-
nasjonen. Vegger og dører tar opp mye plass i et 
hus og ved å slå sammen rom får vi følelsen av å 
bo i noe som er større enn hva det normalt ville 
gittt, sier Roll Sverdrup.

Bygges som bad
Rørleggermester Steinar Aamodt i Aamodt VVS 
i Søgne var prosjektansvarlig gjennom hele pro-
sessen. Ifølge ham var det hele egentlig ganske 
uproblematisk.
 – Du må rett og slett tenke at du bygger et 
stort bad. Rommet må ha alle kvalitetene et bad 
ville hatt. Den eneste forskjellen er at du skjer-
mer en del av baderommet for å innrede det som 
soverom. Vi fikk muligheten til å være totalleve-
randør på prosjektet og det gjorde planleggings-
biten mye enklere for meg som prosjektleder, sier 
Aamodt.
 Gjennom byggingen måtte man rett og slett 
meisle om hele det gamle murgulvet og legge 
komplett nytt vann- og avløpssystem.
 – Det måtte legges membran i hele gulvet 
da hele rommet må betraktes som våtsone. Sluk 
måtte flyttes og vi måtte ta hensyn til hvor vi øn-
sker at vannet skal renne. Videre satt vi opp en 
skillevegg mellom badekar og resten av rommet 
slik at det skulle være noe fysisk som separere 
bad og soverom. I tillegg til sluket under bade-
karet monterte vi slukrenne langs veggen inntil 
dusjen. Alle slukene har lokalt fall, så det er ikke 
slik at hele rommet heller nedover mot slukene. 

Toalett på soverommet, eller seng 
på badet? Kan det fungere, eller vil 
det by på praktiske umuligheter?

TeKsT: Dag EriK KongsliE  
FoTo: D10 / VarmE og BaD
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Kravene sier at vi skal ha en forskjell på 2,5 cen-
timeter fra høyeste punkt og ned til sluket, sier 
han.
 For at rommet ikke skal oppleves som rått og 
fuktig var det viktig å montere en kraftig vifte for 
effektivt å kunne skifte ut luften i rommet. 

Helt uproblematisk
Man tenker fort at det kan være en del praktiske 
utfordringer i forhold til å gjøre en slik romkom-
binasjon. Kolbjørn Mohn-Jensen i Mycoteam ser 
ingen byggetekniske eller formelle problemer 
med å bygge på denne måten.
 – Så lenge man tar de rette hensyn og bygger 
alt som en våtromsone burde ikke dette by på 
noen som helst byggetekniske utfordringer eller 
problemer. Det er mer de praktiske problemene 

WOW-EFFEKT: Baderoms-
løsningen er dristig og 
uvanlig. Så lenge man 
bygger alt som en våtrom-
sone bør det rent bygg-
teknisk gå greit å kombi-
nere soverom og bad.

jeg stusser over, sier Mohn-Jensen.
 – Selv ville jeg ønske å ha det ganske kaldt 
på soverommet og temmelig varmt på baderom-
met. Selv om du har godt avtrekk har jeg vanske-
lig for å tro at dette lar seg gjennomføre særlig 
godt i praksis ettersom det vil henge mye fukt 
igjen i luften til enhver tid. Dette vil allikevel ikke 
forringe det faktum at dette er en løsning som lar 
seg gjennomføre uten fare for fukt og slike ting.
 Eieren av huset er strålende fornøyd med 
rommet slik det har fungert hittil.
 – Vennene våre lurte på om det ikke ville bli 
problematisk med temperaturforskjellene når 
badet skal være lunt eller varmt, mens soverom-
met helst skal være kaldt. Vi har overhodet ikke 
følt på dette. Vi har varmekabler i hele gulvet til 
å holde god gulvvarme og dersom avtrekket ikke 
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oppussing

trekker nok luft ut av rommet setter vi bare opp 
vinduet, sier Roll Sverdrup.

Et unikt rom
Hildegunn Roll Sverdrup legger ikke skjul på at 
man blir vant til å føre en livsstil i en tempera-
turmessig middelvei, for at det skal bli behage-
lig både på bad og soverom. Samtidig er hun 
fornøyd med å ha en løsning som gir en «wow-
effekt» og som føles unik.
 – Jeg har hørt at kronprinsen og Mette-Marit 
har en slik løsning, men det kan jeg ikke bekref-
te. Selv er jeg over middels interessert i interiør 
og jeg har sett tilsvarende løsninger andre steder, 
men det er ingen tvil om at det er ganske sjelden 
og det synes jeg er gøy. Jeg har hatt stor glede av 
å tråle internett for å finne interiør som passer til 

mitt bad. 
 Via Danmark fikk hun levert et gammelt vin-
du hun har plassert over sengen. Vinduer veier 
over 100 kilo og glasset er byttet ut med speil-
glass. Veggen bak badekaret er også bestilt på nett 
og kanten inntil badekaret ordnet de som bygget 
badet.
 – Det er slike ting som setter en ekstra spiss 
på det. Jeg bygger drømmebadet mitt og er villig 
til å gi ekstra av tid og penger på å få det til å bli 
slik jeg vil ha det. Man blir ikke overasket over 
kostnaden. Jo større badet er jo dyrere er det, og 
dette er i praksis et veldig stort bad. Det er nok 
ikke for alle og enhver å lage dette, men jeg er 
utrolig glad for å ha fått oppfylt noe jeg selv syn-
tes var flott, sier Hildegunn Roll Sverderup. 
dek@huseierne.no 

KJØPT PÅ NETT: Glassveg-
gen mellom badekaret og 
sengen samt speilvinduet 
på veggen kommer fra 
Gen-bygg i Danmark. De 
fleste ønsker at det skal 
være varmt på badet og 
kjølig på soverommet. 
Beboerne har funnet seg 
til rette med en tempera-
turmessig middelvei.

FORNØYD: I Ytre Åros i Søgne har Hildegunn Roll Sverdrup bygget om hele huset. 
Med mannens velsignelse har hun også innlemme badet i soverommet.



Nytt liv i 
bedehuset

Elin og Arne Enger Mollestad kjøpte det gamle 
bedehuset like utenfor Gjøvik sentrum for syv 

år siden. Som mange andre, bodde Elin i Oslo og 
tenkte at hun aldri skulle flytte hjem igjen. Men 
etter at datteren Anea kom, ble behovet for større 
plass og nærhet til besteforeldre sterkere. Nå er 
tre blitt til fem, og familien har brukt syv år på 
å transformere bedehuset til en moderne fami-
liebolig. 

Hus med historie
– Mange som kommer på besøk sier det føles 
godt å være her. Det var luftigheten i salene vi 
falt for, forteller Elin Enger Mollestad. 
 Hun så med en gang at dette huset hadde 
mange muligheter for familien. De 350 kvadrat-
metrene kunne gi henne plass til hjemme-
kontoret, til veven og pianoet, og ellers alt en 
småbarnsfamilie trenger. Store luftige rom med 

Et gammelt bedehus på Gjøvik er blitt en moderne 
familiebolig, men mange av forsamlingslokalets særtrekk 

er beholdt. Det gir boligenen spesiell atmosfære.

TEksT og foTo: SolfriD SanDE
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oppussing

„

spennende planløsning, og en takhøyde på tre 
og fire meter i det som før var de to salene i bede-
huset, skaper en fantastisk atmosfære. 
 Bedehuset stod ferdig i 1934 og var forsam-
lingshus for Nordmisjonen frem til 2000-tallet. 
Siden har det vært brukt av speidere, og som 
flyktningebolig før det ble solgt til familien 
Enger Mollestad kjøpte det av. Huset går frem-
deles under navnet Karmel, og det heter også 
busstoppet like ved. Navnet stammer fra berget 
Karmel i Israel, et sentralt sted i bibelhistorien. 
Kaffeserviset fra Porsgrunn porselen har også 
overlevd, og gått i arv til de nye eierne. Rundt tjue 
deler  med husnavnet Karmel er fremdeles i bruk 
på frokostbordet til familien.
 Et av de lange og smale vinduene fra bede-
husdagene er beholdt. Det sitter høyt oppe på 
veggen, og var plassert slik for at folk ikke skulle 
sitte å se ut, men følge med på prekenen. Stuen 

Elin Enger Mollestad har 
skapt sitt drømmekjøk-
ken. – Jeg ville ha plass 
til hele familien, fordi en 
stor del av hverdagen er 
å ta vare på det vi dyrker, 
forteller hun. Flisen 
elangs kjøkkenbenken er 
et kunstverk, spesiallaget 
av kunstner og keramiker 
Anne Johanne Sørheim 
fra Lena.

som før var hovedsalen, går helt til taket, der en 
trapp leder opp til tv-stuen som er en halv etasje i 
den ene enden. Fra den kan man gå opp til andre 
etasje der bad og soverom ligger. De ligger over 
kjøkkenet og vaskerommet på den andre siden 
av huset. En spennende og annerledes planløs-
ning som gir huset noe spesielt.
 – Vi har pusset opp ett rom om gangen, og 
så potensialet her til å gjøre alt vi ville. Det ble 
som vi trodde, bare mye bedre! Og at jeg trives 
så godt i hagen ble en fin bonus, sier Elin Enger 
Mollestad.

Kjøkkenet kjernen i huset
En gang lå Karmel på landet. Boligområdet 
rundt har nå rukket å bli veletablert og ganske 
sentrumsnært. Utenfor i hagen har familien egen 
grønnsakshage, og høner som forsyner dem med 
mange råvarer. Elin har oppdaget hvor mye bær 
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det er å hente fra en vanlig villahage. Her har de 
blant annet rips, aronia, blåbær, solbær, bringe-
bær og masse urter som hun tørker. 
 For kjøkkenet er kjernen i huset, der hun lager 
det meste fra grunnen, et sted Elin liker å være. 
Rommet er stort, lyst og luftig og har så mange 
meter benkeplass at hele familien kan holde på 

med ulike ting, samtidig se hverandre, og snakke 
sammen. Jentene hennes synes det er kjempegøy 
å være med å røre, og læres tidlig opp til å hjelpe 
til. 
 – Jeg ville ha plass til hele familien, fordi en 
stor del av hverdagen er å ta vare på det vi dyrker, 
forteller den tidligere journalisten i Hus & Bolig. 

 Elin Enger Mollestad 
vil ha gamle møbler, 
noe er arvegods, an-

dre er kjøpt. Møblene  
må passe inn med 

den gamle stilen, det 
gir huset sjel.

Arne Enger Mollestad setter seg ofte 
ved pianoet. Jentene har god danse-
plass på gulvet.
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„

En stor og luftig stue for familien 
der hovedsalen i bedehuset lå. Før 

var det to vinduer høyt oppe på 
kortveggen. Man skulle følge med på 

prekenen, ikke sitte å se ut. 
Vinduene til høyre er satt inn, det gir 

mye lys inn og utgang til terrassen.

oppussing

 Kjøkkenskapene og benken går langs tre veg-
ger i rommet. Som i resten av huset er det malt 
trepanel som dekker veggene. Panelet er smalere 
enn det som er vanlig i dag og gir rommet et litt 
gammeldags preg. Det meste er originalt og gir 
en lun stemning i rommene. Rommene er fylt 
med flere gamle møbler som glir fint inn, og gir 

en følelse av at huset og historien lever. 
 Kjøkkenløsningen er derimot stram og mo-
derne, og langs hele kjøkkenet går det en mo-
saikkbord av keramiske fliser i duse farger. Den 
skaper en flott overgang til det gamle panelet 
på veggene. Flisene er spesiallaget av den lokale 
kunstneren og keramikeren Anne Johanne Sør-
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heim fra Lena. Hun kom først på besøk for å ta 
inn stemningen, se fargene og interiøret, før hun 
lagde flisene til kjøkkenet. Så kom hun tilbake 
med en hel kasse med fliser, i ulike lengder og 
fasonger, som hun la utover og så satte sammen 
til en flott helhet. 
 – Hun ville sette dem opp selv, slik at det ble 
gjort riktig. Dette er jo et kunstverk, sier Arne En-
ger Mollestad.

Oppussing og energibruk
Arne er elektriker og klarte lett å fikse opp i gamle 
strømkabler som gikk langs taket inne på kjøk-
kenet og forsynte storsalen med strøm en gang 
i tiden. Både han og snekkeren de leide inn ble 
overrasket over hvor solid huset er bygget. De ble 
imponert over hvor bra stand treverket fremde-
les holdt; en laftekasse av solid tre satt opp av 
dyktige håndverkere i 1934. Det var den lokale 
byggmesteren Ringvold som bygget bedehuset. 
 – Overflatene var dårlige etter de forrige eier-
ene, både lister og spikre manglet her og der. Vi 
har derfor pusset opp litt hvert år. Nå har vi vært 
igjennom alle rom, forteller Arne.
 Det gamle panelet er beholdt der det var mu-
lig, og der det måtte skiftes har de klart å skaf-
fe noe nytt som glir sømløst sammen med det 
gamle. Alle flater er malt, noe som gjør alle rom 
lyse og lette. Ytterveggene ble etterisolert og hu-
set trenger nå ikke all verdens med energi for å 
holde seg varmt. Elin ble overrasket over hvor lite 
fyring som skal til for å holde det gamle huset 
varmt. To rentbrennende ovner i første etasje og 
en varmepumpe holder selv på en kald Gjøvik-
vinterdag. Med varmepumpen siver varmen opp 
til soverommene i andre etasje. Der kan man gå 
barbent selv på vinteren. 
 Familien Enger Mollestad har forandret og 
forbedret det gamle bedehuset til å møte kravene 
en familie i dag har. Men mange av de gamle løs-
ningene er så fine og sjeldne at det gir huset en 
spesiell sjel som er sjelden i dag.
 – Vi falt jo for huset slik det var, og ville ikke 
forandre det utrykket som jo er særpreget. Jeg 
kjenner at huset er et godt sted å være. Det er en 
god atmosfære her, sier Elin Enger Mollestad.

Hønene i bakhagen 
gjør familien selv-
forsynt med egg.

Dørskiltene på toalettene 
i kjelleren forteller om en 
annen tid. En periode var 
kjelleren også møtested 
for speidere. En gammel 
trebenk vitner om det.

Una hopper gladelig i foreldrenes seng, der oldemors heklede sengeteppe ligger.
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526… 527… Det å telle 
sauer når man har proble-
mer med å sove, virker ikke 
for alle. Hvis du er på ut-
kikk etter et naturlig middel 
som virker deilig avslap-
pende uten å sløve, så er 
Sedaforte noe for deg. 

Årsaker til søvn-
problemer 
Det kan være mange årsa-
ker til at man har proble-
mer med å sove. Uansett 
om man har for mange ting 
å tenke på, er for travel på 
jobben eller er inne i en 

Dette gjør Sedaforte
Gir en rolig nattesøvn

Virker avslappende

Er ikke sløvende

Senker stressnivået

Sov godt og 
våkn opp uthvilt!

vanskelig periode i livet, 
kan man selv gjøre noe ak-
tivt for å få en bedre natte-
søvn. 

Hjelp søvnen på vei 
Sedaforte er et planteba-
sert produkt til bruk ved 
søvnproblemer. Produktet 

er basert på 4 utvalgte plan-
ter, nemlig kamille, melisse, 
humle og schisandra. Da 
søvnproblemer kan skyl-
des vidt forskjellige faktorer, 
er produktet satt sammen 
på en måte som påvirker 
kroppen fra flere vinkler på 
én gang. All kunnskap om 
planter som kan fremme 
søvnen er samlet i én ta-
blett, slik at du sikres beste 
mulig virkning.

Sover bedre
Mange opplever også at 
selve søvnen blir bedre 

med Sedaforte. Man sover 
hele natten og våkner frisk 
og uthvilt neste morgen. 
Sedaforte er til deg som 
trenger hjelp til å sove godt 
– slik at du kan være frisk 
og uthvilt dagen etter.

Hvem er Wellvita?
Sedaforte er produsert av
Wellvita, et norsk firma med 
30 års erfaring i å utvikle ef-
fektive naturmidler.

Uten
Sedaforte

Med 
Sedaforte

Bestill nå! 37 08 13 00 eller www.wellvita.no

Prøv Sedaforte – 2 måneders forbruk for kun 94,-
Prøv Sedaforte i 60 dager for kun kr. 94,-. Deretter 
sørger vår leveringsservice for at du får tilsendt 
nye forsyninger med Sedaforte annenhver må-
ned, til en pris av kun kr 188,-. Tillegg for porto kr 
39.50 pr forsendelse. Ingen binding. Du kan fryse 
eller si opp leveringsservicen når du måtte ønske.

Bestill på telefon 37 08 13 00 hverdager fra 
kl 08.00 - 16.00 eller på www.wellvita.no.

Varen sendes med faktura, så du betaler 
først når du har mottatt varen. 
Produktet blir levert direkte i din postkasse. 

DIREKTE TIL DEG

9400
Halv pris
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Absolutt Marimekko

ROSA: Mormors sofa er 
trukket om med Mari-
mekkostoffet ”Fandan-
go”. Bildet over sofaen 
har Stephanie laget 
av materialer kjøpt 
hos Maxbo, og stoffet, 
Marimekkos ”Kulkue”, 
er stiftet på rammen. 

Før dekoratøren og stylisten flyttet inn i leiligheten hadde hun bestemt at hvert 
rom skulle få sitt eget Marimekko-tekstil. Rundt det har hun bygd interiøret. 

TeksT: MaRi Kjetun og Heidi WesteRlund  FoTo: Øyvind BjØRKuM

„

oppussing
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SORT OG HVITT: Inngangs-
partiet har fått gulv i sort 
klikklaminat. Benken i 
gangen var opprinnelig en 
tv-benk og har med mari-
mekkomønstrete puter og 
oppbevaringsesker blitt et 
funksjonelt møbel. 

TURKIS: Stuen ligger på 
leilighetens øvre plan. Mye 

lys slippes inn fra store 
vinduer så rommet tåler 
godt det turkise tapetet. 

Med en fargerik vegg tren-
ger benken lite pynt. 

oppussing
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Leiligheten fra 1956 ligger solrikt til på østsiden 
av Oslo med utsyn til store grøntarealer. Den 

har en boligflate på 84 kvadratmeter fordelt over 
to plan. En vegg av vinduer mot sydøst slipper 
inn rikelig med sol, og den åpne planløsningen 
gjør leiligheten lys og luftig.     

Fritt for furu 
Da eieren overtok leiligheten dominerte furu in-
teriøret, og et bjørkekjøkken var både upersonlig 
og nedslitt. De veggene som ikke var panelt, var 
tapetsert med mørk strie, og tregulvet var fullt av 
hakk og striper. 
 – Først etter å ha malt alt hvitt kunne jeg ta i 
bruk fargepaletten, sier Stephanie Ferrero. – Jeg 
trenger å omgi meg med glade farger, særlig liker 

jeg turkis, rosa og sort. 
 Med utgangspunkt i et Marimekkostoff ble 
gangen sorthvit. Den går veggløs over i kjøkke-
net, så det var naturlig å velge det samme temaet 
der. Kontraster skaper spenning i interiøret, og 
Stephanie ville at én vegg skulle skille seg ut. På 
nettsiden til Cole & Son fant hun et sorthvitt ta-
pet som passet akkurat til marimekkostoffet. Fra 
før visste hun at stuen skulle være turkis og fe-
minin, så da hun oppdaget det samme grafiske 
designet i turkis – som fremsto som langt mer 
barokt – hadde stuen funnet sitt uttrykk. Hoved-
møblet, en arvet rokokkosofa, ble trukket om i et 
sjokkrosa stoff, og sammen med fargesterke pu-
ter ble den stuens blikkfang. Etter hvert har flere 
møbler kommet til i stuen, nøye plukket ut for å „

LIKER GLADE FARGER: Da Stephanie Ferrero overtok leiligheten dominerte furu og mørke strietapeter interiøret. 
Hun måtte male alt hvitt før hun kunne hente frem sin egen fargepalett, og hun velger helst glade farger som turkis, rosa og sort.
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harmonere med resten av interiøret. 
 – Jeg liker å blande gammelt og nytt, billig 
og dyrt. Det blir som regel et bra resultat av det. 
Ting som har affeksjonsverdi settes sammen med 
nyere, funksjonelle ting, forteller hun.

Kjøkken med personlig vri
Kjøkkenet har gjennomgått størst forandringer. 
 – Jeg hadde ikke råd til å bytte ut kjøkkenet, 
så jeg skiftet heller ut deler av innredningen. På 
Ikea fikk jeg kjøpt fronter fra en utstillingsmodell 
rimelig. Sort, høyglanspolert folie ble en sprek 
kontrast. Et marimekkostoff med bjørkemotiv 
bestemte turkisfargen på veggpanelet, og for å 
gjennomføre den sorthvite stilen, fikk gulvet sort 
klikklaminat som likner beiset treverk. Trappen, 
som skiller gangen og kjøkkenet, var opprinnelig 
kledd med et tyrkisk teppe, så godt limt at det 
var umulig å få av. Jeg løste det med å legge det 
samme gulvbelegget i trappen, sier Stephanie. 
– Nå synes knapt skillet mellom første og annen 
etasje.  
 Leiligheten er tydelig påvirket av Marimekko. 
 – Før jobbet jeg hos Art Interiør og hadde an-
svaret for Marimekko i Norge. En blir fort neve-
nyttig av slikt. Derfor kan jeg lett bytte tapeter og 
tekstiler, male eller trekke om møbler. Selv om 
jeg liker forandringer, er jeg trofast mot fargene 
mine, avslutter Stephanie.

Kjøkkeninnredningen i bjørk har enkelte elementer i høyglanspolert, 
sort folie  kjøpt fra en utstilingsmodell på Ikea. Det runde brettet er 
signert Marimekko, og bildet på veggen er en bit av stoffet ”Kaiku”. 

SMALT: Spisestuebordet er i lakkert valnøtt. Den lange og slanke modellen er som skreddersydd til det avlange rommet. 
– Mens spisebordet var en investering, kostet ikke stolene mer enn noen hundrelapper, forteller Stephanie.

oppussing
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Design gulvet som fremhever ditt interiør!  Velg blant 29 farger og kombiner fliser (30 x 30cm) og planker (90 x 30cm) etter ønske. 
Marmoleum Click er stilig å se på, fantastisk å gå på og lett å vedlikeholde.  Forbos linoleumsgulv er et rent naturprodukt, miljømerket
med Svanen og er det beste valget med hensyn til miljøet.  Enkelt å legge med klikksystem.  Marmoleum Click er et gulv du blir glad i!

Gøy å designe. Enkelt å legge.

Verdens mest moderne gulv –
nå med 8 nye trendy farger

For mer informasjon og inspirasjon kan du også gå inn på www.forbo-flooring.no
Vil du vite mer kontakt Forbo Flooring AS på tlf.: 66 77 12 00 

creating better environments

13.09.15_FORBO_MARMOLEUM_CLICK_HUS_OG_BOLIG_k1_13.09.15_FORBO_MARMOLEUM_CLICK_HUS_OG_BOLIG_k1  15.09.13  17:01  Side 1
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DET ER NÅ DET LØNNER SEG 
Å KJØPE  SOLSKJERMING!

Ring oss i dag for  
gratis besøk av konsulent  
og uforpliktende tilbud:

815 00 570

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

- 20 % på alle produkter fra 01.10 - 31.03.  -15 % resten av året 
(gjelder ikke montasje, parasoller, Omega-tak, pergola-løsninger, Zenara terrassemarkise,  
terrassevarmere, spesialbraketter og lakk utenfor standard for produktet. Ved  kampanjetilbud  
på produktet, må medlemmet velge en av rabattene da det ikke gis rabatt på rabatt).

Se www.kjellsmarkiser.no for eventuelle andre tilbud

Fokus på 
BARNESIKKERHET
Enkelte ting i boligen, som f. eks.  
et solskjermingsprodukt, kan være en 
potensiell trussel mot barnas sikkerhet.  
Hunter Douglas har sikkerhet  
for barn som topp prioritet!

Les mer på www.kjellsmarkiser.no 
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nyttpåmarkedet

To armer er ofte altfor lite. For eksem-
pel når man skal montere takpanel. Det 
har produsenten Arbor nå gjort noe 
med. Med den nye panelholderen deres 
kan man klare å montere lange takpa-
neler uten flere hender enn de to man 
har fått utdelt fra naturens side. Panel-
holderen kan også brukes på liggende 
utvendig kledning. www.arbor.no 

Kjøkkenskapet 
som resonanskasse

Integreringsprosesser kan være 
vanskelige, men på kjøkkenet har 
de siste tiårenes integreringspoli-
tikk fungert. Vi har fått integrert 

alt fra kaffetrakter til oppvask-
maskin, strykebrett og stekeovn. 

Nå står musikkanlegget for tur. 
Med det nye Maestro Kitchen 100 

Sound System fra Drømmekjøk-
kenet bygger du høyttalerne inn i 

skapdører og bak sokler, og skjuler 
ledningene bak lister og i skap. 

Lydsystemet, som består av en sty-
reenhet, bass og to høyttalere har 

en veiledende pris på ca. 12 000 
kroner. www.drommekjokkenet.no 

Nok med to armer

Et glass vin om dagen skal ifølge enkelte være 
bra for magen – eller var det for skjelettet, 
eller hjertet? Uansett er det allment kjent at 
fire glass vin om dagen ikke er bra, verken 
for magen eller for noen andre kroppsdeler. 
Så hva gjør man, da, når man ønsker kun ett 
glass til middagen? Produsenten Zwilling vet 
råd. Man bare pumper ut luften i flasken, og 
så holder vinen seg i flere dager. Vi går ut ifra 
at de drøye tre hundre kronene til pumpen 
snart er spart inn når vinslumpene ikke lenger 
må kastes. www.zwilling.com

Pump vinen med stil

Blikkfang
Visste vi det ikke. Nå er det jam-
men på tide å skifte ut støvsugeren 
igjen. For den gamle har jo ikke riktig 
aksentfarge! I år skal det nemlig være 
oransje, om vi skal tro Electrolux` 
pressemelding. De oransje linjene på 
de nye «Ultra One»-modellene utgjør 
ifølge produsenten selv et naturlig 
blikkfang, men enda viktigere, det 
«forsterker sentrale brukerfordeler som 
gjør det lettere for forbrukerne å forstå 
hva dette produktet handler om.» Bare 
sånn i fall man ikke har fått med seg 
at støvsugere brukes til oppsuging av 
støv, eller?  www.electrolux.no 

Rydd plass for 
kunstfoto
De fleste av oss liker å ha bilder av 
dem vi er glade i hjemme. Men hva 
med også å ta inn noen fotogra-

fier uten røde øyne, umoderne 
hårsveiser og keitete smil? Det 
norske fotokunst-kollektivet 
Image Troopers selger kunstfoto 
til bruk både på offentlige ste-
der og i private hjem. Bildene 
sies å fremstille det vakre i det 
nordiske mørket. Se og bedøm 
selv på www.imagetroopers.com 

Ifølge vår nye moral er det blitt en plikt å kjøpe og en 
plikt å kaste, for gjør vi ikke det, går næringslivet konkurs.

Odd Børretzen
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Bang & Olufsen er kjent for å legge sin sjel i 
design og detaljer. Deres Beoplay A9 er intet 
unntak. Denne musikkspilleren kan plasseres hvor 
som helst i en stue. Den har alt en spiller i 2014 
trenger, så lenge du stiller med internettoppkob-
ling. For den nette sum av 14 999 kroner lover 
Bang & Olufsen at rommet ditt fylles av behagelig 
inntrykk for øyne og øre. www.bang-olufsen.com

TV med 
Android

For første gang kommer nå TVer basert på Android. Android-
operativsystemet vil bli integrert i Philips toppmodeller fra 
andre kvartal i år. 8000-serien er de første modellene Philips 
lanserer som er basert på dette operativsystemet. I starten 
er det kun Europa og Russland som vil ha gleden av denne 
merkedagen i Smart TV-historien. www.

Musikk fra et møbel

Fortsatt lyst til å ligge i hengekøya 
og la plenen klippe seg av seg selv? 
Husqvarnas robotgressklipper Auto-
mower hever i følge Husquarna nok en 
gang listen på markedet den skapte 
i 1995. Nå lanseres to smarte model-
ler som sørger for enkelt vedlikehold 
av hagen – som sagt fra hengekøyen. 
Husquarna anbefaler en utsalgspris på 
23 990 kroner. www.husquarna.no

Hagearbeid fra 
hengekøya

Sa vi soud-vide?
Electrolux tilbyr nå en helprofesjonell 
ovn for ditt hjemmebruk. I tillegg til 
vanlige funksjoner kommer ovnen også 
med Sous-vide teknologi. Det gjør at 
maten kan tilberedes når det passer, for 
så å bli oppbevart i kjøleskapet eller 
fryseren. Den siste sluttilberedningen 
gjøres så i Sous-vide kombidamperen 
rett før servering. Electrolux kombi-
dampovn med Sous-vide vil ha en vei-
ledende utsalgspris på 22 400 kroner. 
Vakuumskuffen har veiledende utsalgs-

pris på 27 000 kroner. 
www.electrolux.com

Varmepumpe 
til klærne?
Nei, ikke helt, men Samsungs nye tør-
ketrommel med varmepumpeteknologi 
er nå å få på det nordiske markedet. 
Med den nye teknolgien kan man ut-
nytte systemets egen varme og kulde 
for tørking og kondensering. Dette 
skal halvere ditt energiforbruk, tørke 
klærne mer skånsomt og få et mer 
økonomisk vaskerom. Maskinen finnes 
allerede i butikkene og koster fra 
7 000 kroner. www.samsung.com

«Penger kan kjøpe en bra hund, men dessverre ikke dens logring.»
Trygve Hegnar
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Ett hjem, to drømmer.
Uansett hva det blir til – hos oss får du de vinduene du vil ha.

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

34861  G
EVIR

  Foto: Arild D
anielsen
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Den enkle løsningen  
for deg som har planer 
om å etterisolere
 

Etterisolering gir et forbedret 
inneklima og ikke minst store 
energibesparelser. 
 
Med REDAir FLEXSYSTEM fra 
AS ROCKWOOL får du et ventilert 
fasadesystem uten kuldebroer og 
som gir maksimal bokomfort.  
Konstruksjonen blir slankere enn 
med tradisjonell utlekting, samti-
dig som du får en bolig med bedre 

brannsikkerhet. Systemet består 
av få komponenter som gjør ar-
beidet med etterisoleringen både 
enkelt, rasjonelt og økonomisk.

Mer informasjon om REDAir  
FLEXSYSTEM finner du på  
www.rockwool.no/REDAir.

REDAir™ 
FLEXSYSTEM

• 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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medlemsnytt

Landsmøte 2014

1

FA R E R  O G  F E L L E R  V E DARV OG GAVER
Ung på 

boligmarkedetboligmarkedet

Gode råd når du skal kjøpe bolig

131_forside_388.indd   1

17.09.2013   11:15:45

Saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må være 
HLs administrasjon i hende senest 1. mars i landsmøteåret.
Skriftlig innkalling til landsmøtet, med angivelse av hvilke saker som 
skal behandles og vedlagt styrets årsberetning og regnskap samt øvrige 
saksdokumenter, sendes delegatene senest 3 uker før møtet starter.

Nytt hefte: 
Ung på boligmarkedet
Gode råd når DU skal kjøpe bolig. 
Kr 59,- for medlemmer, kr 99,- for ikke-
medlemmer. Bruk kupongen på side 94.

Landsmøtet 2014 arrangeres på Rica Maritim Hotell i Haugesund, 13. – 15. juni.

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      
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Ny avtale 
med If
Huseiernes Landsforbund og If 
forsikring er blitt enige om å 
fortsette samarbeidet i tre nye år. 

– Samarbeidet mellom disse to partene 
har nå vart i 25 år, like lenge som Hus-
eiernes Landsforbund har eksistert, sier 
salgssjef Birgith Malo Tollefsen i If. – Vi 
har altså vært med fra starten. Dette var 
den aller første samarbeidsavtalen Peter 
Batta fikk i stand i 1989. Det er derfor 
ekstra gledelig at vi ble enige om en 
videreføring nå i jubileumsåret.
 Prosjektleder Morten Hanssen i HL er 
også glad for at samarbeidet fortsetter.
 – Omtrent halvparten av alle HL-
medlemmene er If-kunder. Derfor er 
denne videreføringen veldig viktig for 
begge parter, sier han.

 Ifølge Malo Tollefsen opprettholdes 
alle rabatter. Medlemmene vil derfor ikke 
merke noen forskjell fra tidligere. Det 
betyr 10 prosent rabatt på alle forsik-
ringer; hus, hytte, bil og båt. Det som 
er nytt i forhold til tidligere er at enkle 
forsikringsprodukter blant annet skal 
kunne kjøpes i HL-butikken.
 – Vi vil også skreddersy et eget   
tilbud tilpasset unge voksne; If start og 

If basic. Sistnevnte produkt finnes 
både for single og for par. Dette er 
forsikringsordninger tilpasset studenter 
enten de eier eller leier, og innbefatter 
innbo, reise og ulykke.

Huseierne på TV8
Trenger du enda flere gode tips og råd om alt som har med 
bolig å gjøre enn du allerede får i bladet du nå holder i 
hånden? Hvis du bor på Østlandet har du muligheten denne 
våren på TV8 onsdager. Hver onsdag fra klokken 17.30 sendes 
programmet «Hjemme». Der får du alt fra interiørtips til 
forklaring av hva bankenes kapitalbufferkrav har å si for ditt 
boliglån. Huseiernes Landsforbund vil være representert med 
sin ekspertise så godt som hver onsdag fremover. TV8 sendes 
i Buskerud, Østfold, Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, 
og finnes på Canal Digital kabel-TV, Get, Riks-TV og Altibox, 
samt på www.tv8.no.  

Faksimile fra Hus & Bolig nr. 1 1989 
– da HL inngikk samarbeidsavtale med 
UNI forsikring, forløperen til If.

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no
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Husordensregler 
på engelsk
Huseierne fortsetter arbeidet med å oversette 
viktige dokumenter. I dag foreligger huslei-
ekontrakter i oversettelse til engelsk, polsk og 
urdu. I tillegg er det engelske oversettelser av 
kontrakter for næringsleie og utleie av hytte / 
fritidsbolig. Det siste tilskuddet nå er overset-
telse av standard husordensregler til engelsk. 
Ordensreglene passer godt enten du leier ute en 
sokkel-leilighet i eget hus, eller om du driver 
utleie i større skala. Medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund kan kostnadsfritt laste ned over-
settelsene, som ligger under fanen «Kontrakter 
og skjema» på www.huseierne.no.

Hus & Bolig 
øker igjen
I avis- og magasinverdenen er konkurransen 
om folks opp-merksomhet hard. Men i en tid da 
aktualitetsblader og brede familieblader går tilbake, 
styrker spesialbladene seg, viser tall fra Mediebedriftenes 
Landsforening (MBL). Innen bolig- og interiørblader har det 
vært en vekst på tre prosent fra 2012 til 2013. Hus & Bolig 
er blant bladene som har gått mest frem. Bladet har nå en 
dekningsgrad på 6,4 prosent, og har for første gang gått forbi 
kjente merkevarer som Bonytt og Hytteliv i boligsegmentet. 
Hus & Bolig har nå et opplag på 224 000. 

medlemsnytt

HUSK 
GENERALFORSAMLING

I HL OSLO OG AKERSHUS 
(HLOA)

29. APRIL 2014
Vi minner om årets generalforsamling i 

Huseiernes Landsforbund, Oslo og Akershus (HLOA), 
tirsdag den 29. april kl.18.00.

Dagsorden i følge vedtektene.

Du kan bestille alle dokumenter til 
generalforsamlingen fra 15. april ved 

henvendelse til administrasjonen: 
post@huseierne.no eller tlf: 22 47 75 00.

Velkommen!

Jens Petter Bull
styreleder

Taggefri vårkampanje
Taggefri Fasade er et tilbud til gårdeiere, borettslag og bolig-
sameier i Oslo som er plaget av hyppig tagging, og som ønsker 
seg rene vegger. Ordningen, som tidligere het Stopp Tagging-
ordningen, har vist seg å være et av de mest effektive tiltake-
ne mot tagging i hovedstaden. Siden ordningen ble introdusert 
i 2001 har taggingen blitt nær halvert i flere bydeler. Regis-
trerer du gården din i Taggefri, fjernes all tagging fra gårdens 
fasade innen 48 timer etter at du har meldt fra.  
 Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du nå gratis 
førstegangsrens og priming. Videre betaler du kun en abon-
nementspris på 10 koner per løpemeter i måneden. Kampanjen 
varer hele våren 2014. For mer informasjon og registrering, se 
www.taggefri.no
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25 år etter stiftelsesmøtet var Huseiernes Lands-
forbund, med administrerende direktør Peter 
Batta i spissen, tilbake på Håndverkeren i Oslo 
for å feire organisasjonens fødselsdag. Dagen ble 
markert med festtaler, sanger og gaveoverrek-
kelser til Batta, som har vært kaptein på skuta i 
alle disse årene. 
 – Det er utrolig for meg å tenke tilbake på 
disse 25 årene. Da vi hadde konstituerende ge-
neralforsamling her på Håndverkeren 20. januar 
1989 var dette en organisasjon med 4 700 med-
lemmer som stort sett var gårdeiere i Osloområ-
det, fortalte Batta fra talerstolen. 

 I dag teller Huseiernes Landsforbund 206 000 
medlemmer over hele landet: En vekst få, om 
noen, organisasjoner kan måle seg med.

Sang og taler
Som seg hør og bør ble jubilanten feiret med 
både musikk og lovord. Musikken var det den all-
sidige operasangeren Per Vollestad som sto for. 
Deretter kom talene på rekke og rad. Først ut var 
leder i styret, Andreas Christensen. Han pekte på 
noen av de tingene organisasjonen har fått til 
i løpet av sin levetid: Arbeidet med en ny huslei-
elov og avviklingen av husleiereguleringsloven, 

Huseiernes Landsforbunds 
25-årsjubileum
20. januar 1989 ble Huseiernes Landsforbund stiftet på Håndverkeren i Oslo. 
Dette ble behørig feiret på dagen 25 år etter.

TEkST: Rikke ÅSeRuD  FOTO: NiNa GRaNLuND SætHeR

JUBILEUM: Ansatte, 
styremedlemmer, sam-
arbeidspartnere, æres-
medlemmer og andre 
var med på Huseiernes 
Landsforbunds 25-års-
markering i januar.
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den utrettelige kampen mot eiendomsskatt over 
hele landet og dannelsen av Husleietvistut-
valget. Deretter gikk ordet til administrerende 
direktør Peter Batta, som fortalte litt om sin 
bakgrunn fra Renteaksjonen 1987 og om veien 
til det som ble Huseiernes Landsforbund. 

«Erkefienden» er medlem
På talelisten sto også Leieboerforeningens 
daglige leder Lars Aasen. Som med glimt i øyet 
innrømmet at han var aldri så lite misunnelig: 
 – Peter Batta, du er på grensen til det ge-
niale, og har et organisasjonstalent utover det 
normale. Dine aksjoner fungerer mye bedre enn 
mine! Jeg er misunnelig på Huseiernes stabile 
medlemsmasse, på de mange medlemsfordelene 
og på medlemsbladet Hus & Bolig som tar opp 
viktige saker, ramset Aasen opp, til humring fra 
salen. 
 Til tross for at Huseiernes Lands-
forbund og Leieboerforeningen på 
mange måter står på hver sin side 
boligpolitisk, og det ofte har vært 
uenigheter, har de to organisasjo-
nene også samarbeidet, for eksempel 
om dannelsen av Husleietvistut-
valget. 
 – Når vi er enige om noe, da blir 
det slik, sa Aasen om de to organisa-
sjonenes gjennomslagskraft. Leieboer-
foreningens leder avsluttet med en 
bekjennelse: 
 – Jeg er medlem. 
 Også Husleietvistutvalgets leder,  
administrerende direktør Stein Stavrum, 
og TV2-journalist Jan Ove Ekeberg fikk 
komme til orde med gratulasjoner og lovord. 

Imponert forfatter
Forfatter og tidligere journalist i Aftenposten, 
Finn Robert Jensen, var også tilstede for å 
lansere boken «En suksesshistorie. Huseiernes 
Landsforbund 1989 – 2014» som han har skrevet 
på oppdrag fra organisasjonen i forbindelse med 
jubileet. Jensen fortalte om arbeidet med boken. 
 – Noe av det som slo meg da jeg jobbet 
med dette stoffet, var mangfoldet. Huseiernes 
Landsforbund er ikke noen smal, Oslo-sentrert 
organisasjon. Nei, den har distriktsavdelinger 
over det ganske land, og til og med medlemmer 
på Svalbard, påpekte Jensen, som også har   
latt seg imponere av organisasjonens yrende  
aktivitet. Kort og godt av 25 suksessfulle år. 
raa@huseierne.no 

Styreleder Andreas Christensen. 

Administrerende 
direktør 
Peter Batta. 

TRUBADUR: Musiker Per Vollestad sang og spilte gitar.
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I drøye to år har frilansjournalist og 
forfatter Finn Robert Jensen jobbet 

med å nedtegne Huseiernes Lands-
forbunds historie og mange aktiviteter. 
Arbeidet har budt på visse utfordringer, 
forteller Jensen. 
 – En tidligere betrodd medarbeider i 
Huseiernes Landsforbund (HL) satte seg 

en gang fore å gjøre mer enn god nytte 
for seg, så han bestemte seg like godt for 
å tilintetgjøre mesteparten av arkivet. 
Det var sikkert litt plassbesparende, 
men kanskje ikke like veloverveid, spør 
forfatteren retorisk i bokens forord. 

Mange mener noe 
om organisasjonen
Mangelen på arkiver å grave seg ned i 
gjorde at forfatteren måtte finne andre 
kilder. Derfor er en rekke personer som 
på en eller annen måte har eller har hatt 
befatning med Huseiernes Landsfor-
bund representert i boka: Vi møter blant 
andre skuespiller Anne Marie Ottersen, 
som har vært HL-medlem siden 1990, 
og som skryter av hjelpen hun har fått 
i forbindelse med en utleieleilighet 
hun har. Vi møter «livstidsmedlem» 

25 års suksesshistorie 
mellom to permer

Da forfatter Finn Robert Jensen spurte Peter Batta om å opp-
summere Huseiernes Landsforbunds historie med ett ord, ble 
det to: «En suksesshistorie.» Det ble også tittelen på jubile-

umsboka som kom ut i januar i år.

TeksT og foTo: RikkE ÅsERuD
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Dan Børge Akerø, som tilbakeviser 
påstanden om at gode råd er dyre; i HL 
er de jo gratis! Vi møter noen av våre 
nordligste medlemmer på Svalbard, vi 
møter en gårdeier fra Oslo og en gård-
bruker i Våler. Og vi møter politikere 
fra alle de største partiene, som fortel-
ler om sine mer eller mindre kjærlig-
hetsfulle forhold til organisasjonen. 

Stor aktivitet
Selv om arkivdokumentene har glimret 
med sitt fravær, har det vært nok av 
nåtidige aktiviteter å dokumentere for 
forfatteren. I boka kommer det frem 
hvor mangslungen organisasjon Hus-
eiernes Landsforbunds er: Ikke bare byr 
HL på teknisk, juridisk og økonomisk 
rådgivning til alle sine medlemmer. 
Ikke bare kommer medlemsbladet 

Hus & Bolig kostnadsfritt seks ganger 
i året i medlemmenes postkasser. Ikke 
bare får medlemmene tilbud om kurs 
i blant annet nettbruk og utleie. Ikke 
bare får medlemmene gode rabatter og 
tilbud gjennom HLs mange samar-
beidspartnere. Men organisasjonen har 
også distriktskontorer over hele landet. 
Den øver press på myndigheter og 
politikere i saker som angår huseiere. 
Den driver utstrakt vervevirksomhet og 
medlemspleie. Og den inkluderer alle 
som eier et krypinn, enten det er hybel, 
leilighet, hus eller slott. Alt dette og 
mye mer dokumenteres i Jensens nye 
bok. 

Gjesteskribenter
I enkelte kapitler har forfatteren gitt 
pennen til andre. Nestoren i Huseiernes 

Landsfor-
bund, advokat 
Einar Frigland, har skrevet 
et gjestekapittel om avviklingen av 
husleiereguleringen, mens riksantikvar 
Jørn Holme har bidratt med en utførlig 
gjennomgang av det norske bolighuset 
i et historisk perspektiv. 
 Ble du nysgjerrig? Boken selges ikke 
i vanlige bokhandler, men kan bestilles 
gjennom Huseiernes Landsforbund. 
Bruk kupongen på side 94 eller ring 
22 47 75 00 eller skriv e-post til 
post@huseierne.no. Prisen er kr 125,- 
for ikke-medlemmer, og kun kr 75,- for 
medlemmer. Porto kommer i tillegg.

SUKSESS: Huseiernes Lands-
forbunds histore gjennom 25 år 

er samlet mellom to permer. 

PÅ TOPPEN: Bygningen i 
Fred. Olsens gate 5 ble 
kjøpt sommeren 2011. 
Her er samtlige ansatte i 
Huseiernes Landsforbund 
fotografert på terrassen i 
syvende etasje. Foto: Finn 
Robert Jensen.
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Hva er dine viktigste oppgaver   
som distriktsleder i HL?
– Å gi hjelp til medlemmene i saker 
knyttet til eiendom. Spesielt er det man-
ge som trenger bistand i forbindelse med 
oppføring av nye boliger i vårt distrikt. 
Useriøse aktører, manglende garantistil-
lelse og manglende kontraktinngåelser 
skaper problemer. Slike saker har eskalert 
i forbindelse med trykket vi har hatt i 
boligmarkedet den siste tiden. 

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg studerte juss ved Universitetet i Bergen, og har jobba 
som eiendomsadvokat siden 1996. Nå er jeg partner i advo-
katfirmaet Engelsen.

Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med? 
– Jeg er opptatt av føre var-prinsippet. Når jeg ser hvor mange 

som sliter med for eksempel oppføring av ny 
bolig, skulle jeg ønske flere tok kontakt i for-
kant. Da kunne vi drevet mer forebyggende. 

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et med-
lem nylig fikk hjelp av deg? 
– Det gjaldt en nybygd bolig. Jeg rådet hus-
eier til å holde igjen noe av betalingen til 
entreprenøren for å kunne dekke eventuelle 
reklamasjoner. Huseieren unngikk dermed 
en økonomisk smell da entreprenøren gikk 
konkurs og det var reklamasjonsarbeider 
for nærmere én million kroner. 

Hva er din viktigste lokale kampsak? 
– Jeg er opptatt av at regelverket blir fulgt. 
Jeg mener for eksempel at det bør være 
automatisk personlig ansvar der det ikke 

settes garantier etter bustadoppføringslova. Det er viktig å få 
rettspraksis på disse tingene. 

Hvordan kan folk i ditt distrikt kontakte deg? 
– Vi advokater er ofte i retten, på befaring eller i møter; 
derfor er nok e-post (are@advo.no) det beste, eller telefon 
70 16 18 00. Ta gjerne en tur innom kontoret i Kongensgate 
19, men da er det fint å avtale tid på forhånd så det ikke blir 
bomtur.

Bli kjent med vår distriktsleder i Sunnmøre
Navn: Are Opdahl 
Alder: 47
Bosted: Ålesund
Har vært distriktsleder i 
Sunnmøre siden 2008

medlemsnytt

EN ROMANTISK

VINGÅRDSFERIE
i påsken

13. - 20. april 2014

Trond og Roald inviterer til spennende dager på sin vingård i Piemonte.
Det er her italienerne reiser når de skal nyte det gode liv – i vinens, matens og kjærlighetens paradis.  
Her finner du viner som mange mener er Italias beste rødviner, Barbaresco, Barolo og Barbera d’Alba. 
Våre norske vinbønder, Trond og Roald, inviterer oss hjem til sin vingård hvor vi skal bo, nyte gode 
viner og mat som lages av en kokk som kan faget sitt. Dagene brukes til å lære mye om viner, besøke 
velkjente vingårder og gode restauranter, vakkert landskap, sjarmerende byer som Alba og Asti.   

Les mer om turen på nettsiden vår: www.temareiser.no 
Kr. 500,- i rabatt for medlemmer av Huseiernes Landsforbund.  
Påmelding omgående til Temareiser A/S, tlf. 23 38 33 00 eller post@temareiser.no
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distriktsledere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROMSDAL
Magne Otterholm 
Hamnegaten 47 
6413 MOLDE 
Telefon 71 19 10 70 
 
Mobil 92 60 69 28 
romsdal@huseierne.no

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

SØR–TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Dronningens gate 9
Postboks 281
7402 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor–trondelag@huseierne.no

NORD–TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Postboks 724 Moan 
7610 LEVANGER
Telefon 74 01 99 90
Mobil 45 00 70 20
nord–trondelag@huseierne.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg 
Stangsgate 7 
3510 HØNEFOSS 
Telefon 32 11 44 55 
Mobil 90 14 89 88 
buskerud–n@huseierne.no
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 BLIKK- OG TAKTJENESTER

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

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

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

GRAVEARBEID

GLASSARBEID

GLASSMESTER
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

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,-

Farer og feller ved arv og gaver 59,- 99,-

Ung på boligmarkedet 59,- 99,-

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

NY

NY

NY
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OPPVARMING

Vi leverer, monterer  
og garanterer

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

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

Scan 85

fagfolk til tjeneste

 BYGG- OG TØMRERMESTER

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

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

- Ombygninger
- Rehabilitering

- Baderom
- Kjøkken

- Brannsikring
- Taktekking

A: Pottemakerveien 2, 0954 Oslo  
E: post@abelsonbygg.noT: 23 33 66 55  F: 23 33 66 54
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fagfolk til tjeneste  ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ring Unni T. Johansen tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til unni.t.johansen@gmail.com

NETTBUTIKK RADONMÅLINGER

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   

VARMESPREDER OG JOI-LAMPEN

Patentert canadisk kvalitet - 
se opp for etterligninger av 

dårlig kvalitet...

Du tror det ikke 
før du får se det!

JOI-lampen lager 
sin egen strøm fra 

et lite telys

JOI er basert på samme teknologi som suksessen Ecofan. 
Patentert teknologi omgjør varme til strøm - og sparer deg for 

arbeid, tid og penger...

 RØRLEGGERTJENESTER

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

SKORSTEINSARBEID

 SOPP OG SKADEDYR

Tlf. 46 97 55 00 •  Pb. 5 0313 Oslo
post@mycoteam.no

www.mycoteam.no

Sopp, råte, fukt, 
mugg og insekter?

Nøytrale råd uten økonomisk 
interesse i sanering

 TEKNISK RÅDGIVNING

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

• Bistand ved kjøp og salg 
av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

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

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

BOLIGINSTITUTTET_Layout 1  14.01.20       

VANNTETTING AV GRUNNMUR

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

Kontakt oss på www.vanntetting.no eller ring 40 06 80 28.
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Besøk vår nettbutikk på www.hlbutikken.no kundeservice: 95 48 13 81

Fuglekasse med kamera
(Lyd og fargebilder)

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

www.hlbutikken.no

Digital radonmåler
- Enkel i bruk

1590,-
Radonmåling har nå for alvor tatt steget inn 
i den digitale tidsalder – også for vanlige 
forbrukere. Dette gjør målinger mye enklere, 
mer fleksibelt, og mer nøyaktig.

Art: HL12345

Art: 1025

Art: 1057

Art: HLB 837 Art: HLB281905AArt: HLB601106t

Med CW42 har du alltid 
rent drikkevann!

Optisk røykvarsler (2pk)
- Kan seriekobles med inntil 24 stk

Husbrannslange med 
y-splitter

Rømningsstige 4,2 meter
-Henges enkelt over vinduskarmen

890,-

690,-

349,-
2990,- 798,-

Pris:

Pris:

Pris:
Pris fra: Pris:

Pris:
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Hus og Bolig 1-2014
deadline 15.01.14

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: 
Pakker sendes ut av landet
uten at Posten kan sjekke om
innholdet er tyvegods.

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

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

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

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

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

1-
20

14

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

Løsningen på oppgaven i nr. 5 
var “Ved uavhengig kontroll skal 
det kontrolleres at våtrom er 
fuktsikkert og at bygningskroppen 
er lufttett”, og de tre heldige vin-
nerne er Arne Austdal, Kråkerøy, 
Helge Nordtømme, Trondheim og 
Sigmund Karlsen, Alta.

I nr. 6 var riktig løsning “Svak 
kommunikasjon og en rigid 
personlighet er ofte årsak til at 
nabokonflikter eskalerer.” Rygg-
sekk kommer også til Gerd Olsen i 
Kristiansand, Sverre Randen, Kløfta 
og Marit Larsen Blommenholm.
Løsningen på oppgaven i nr. 1 blir 
offentliggjort i nr. 3.

Send gjerne løsningen på epost til 
kryssord@huseierne.no. 
Skriv Kryssord nr. 1 i emnefeltet.
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Gå inn på huseierne.no

Flotte 
vervepremier!

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

henvendelse til partnere.

Verv en venn

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom 
kl. 08.30-16.00. Ring tlf. 22 47 75 07, legg igjen medlems- og 
telefonnummer, og du vil bli ringt opp av en av våre juridiske konsulenter.
I tillegg får du teknisk rådgivning ved å ringe 22 47 75 24 mandag 
til fredag kl. 08.30-16.00. 

På huseierne.no får du detaljert informasjon om medlemsfordelene.

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

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

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

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: 
• kr 500,- i rabatt på VB-vannsjekken • 10% rabatt på ordinær timepris 
• 15% rabatt på varer og materiell • Inntil 10 km fri transport tur/retur. 
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og fastpriser/anbud. Medlemsnummer må 
oppgis ved  bestilling. Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no 
eller tlf. 51 95 11 00.

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

Rabatt på el-utstyr
• Du får 500 kroner i rabatt på Sikringens el-sjekk av din bolig
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved utførelse av installasjonsarbeid.
 Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt.
 Tlf. 0 20 60 eller se sikringen.com

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 2,35 ø/kWh 

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

Rabatt på el-utstyr

Medlemsfordeler
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Gå inn på huseierne.no

Flotte 
vervepremier!

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

henvendelse til partnere.

Verv en venn

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom 
kl. 08.30-16.00. Ring tlf. 22 47 75 07, legg igjen medlems- og 
telefonnummer, og du vil bli ringt opp av en av våre juridiske konsulenter.
I tillegg får du teknisk rådgivning ved å ringe 22 47 75 24 mandag 
til fredag kl. 08.30-16.00. 

På huseierne.no får du detaljert informasjon om medlemsfordelene.

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

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

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

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: 
• kr 500,- i rabatt på VB-vannsjekken • 10% rabatt på ordinær timepris 
• 15% rabatt på varer og materiell • Inntil 10 km fri transport tur/retur. 
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og fastpriser/anbud. Medlemsnummer må 
oppgis ved  bestilling. Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no 
eller tlf. 51 95 11 00.

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

Rabatt på el-utstyr
• Du får 500 kroner i rabatt på Sikringens el-sjekk av din bolig
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved utførelse av installasjonsarbeid.
 Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt.
 Tlf. 0 20 60 eller se sikringen.com

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 2,35 ø/kWh 

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

Rabatt på el-utstyr

Medlemsfordeler

Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom 
kl. 08.30-16.00. Ring tlf. 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.

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

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

• kr 500,- i rabatt på VB-vannsjekken • 10% rabatt på ordinær timepris 
• 15% rabatt på varer og materiell • Inntil 10 km fri transport tur/retur. 
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og fastpriser/anbud. Medlemsnummer må 
oppgis ved  bestilling. Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no 

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

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte våtromsbedrifter til 
nybygging og rehabilitering av bad og våtrom.

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

HL-rabatt på parafin og fyringsolje:
• 25 øre/liter som fratrekkes ved kjøpet. Ring 800 SHELL
 (800 74355). Alle bonuser/rabatter er inkl.mva.

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

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

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

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

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

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

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

Rabatt på containerleie
08899@ragnsells.no eller ragnsells.no

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, 
tlf. 46 97 55 00 eller besøk mycoteam.no

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1.500,- 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 termin-
gebyrene 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 eiendoms-
kreditt.no for mer informasjon.

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 eget magasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

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

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

Tema Helse AS
Flere fordeler:

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO
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Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad
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