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RIKTIG GOD JUL!
Et pepperkakehus har begrenset levetid. Huset du bor i derimot, skal helst  

vare en del lengre. Derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på det. Som medlem  
i Huseiernes Landsforbund får du 10 % rabatt på husforsikring hos oss.  

Enten huset er stort eller lite.
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På vei hjem fra Bergen i begynnelsen av septem-
ber, stoppet vi i den lille bygda Undredal. Sola skinte 
fra skyfri himmel, og jeg hadde lyst til å se Norges 
minste stavkirke. Det ble et hyggelig besøk. På veien 
ned fra E16 stoppet vi og tok bilder av geitene som 
beitet fredelig – slik mange andre turister gjør. Og 
da vi hadde klart å smette bilen inn 
på en trang parkeringsplass nede ved 
fjorden, vandret vi rundt på de små 
veiene og knipset enda flere bilder; 
av den sjarmerende bebyggelsen, 
av brygga hvor turistbåten stoppet 
et kort øyeblikk og av den maleriske 
elva som brummet godlynt forbi. 
 For noen dager siden viste TV-bil-
dene en helt annen elv. Nå gikk den 
massiv, truende og flomstor, og den 
hadde gravd ut veien som forbandt 
bygda med resten av verden. Ca. nitti fastboende 
var isolert, og ville sannsynligvis bli det i flere uker. 
Som før i tiden måtte varer fraktes til bygda med 
båt, og all transport gå sjøveien. 
 Noen kilometer unna, i Flåm, var situasjonen 
enda verre. Flere hus ble i løpet av kort tid tatt av 
vannmassene. De ble feid på sjøen av naturkrefter 
så voldsomme at det ikke står i menneskers makt å 
hindre ødeleggelsene. Heldigvis gikk liv ikke tapt! 
 Andre steder vet man at det kommer til å rase. 
I Rauma venter man på at fjellet Mannen skal deise 
utfor. Og folk i Hellesylt og Geiranger må leve med 
at Åkernesrenna utvider seg med flere centimeter i 
året. Et varslingssystem skal sørge for at alle som 
bor langs fjordene rekker å komme seg i sikkerhet. 

Forskerne forventer likevel tap av menneskeliv når 
30 meter høye bølger sveiper oppover land.
 Det har med ujevne mellomrom vært vold-
somme flommer og ødeleggende ras her i landet. 
Og menneskene har som regel tilpasset seg. Vi har 
forsøkt å legge husene våre der vi mente det var 

trygt. Men når plassen er begrenset 
og valgmulighetene små, legger vi 
ikke like stor vekt på slike uforutset-
te og sjeldne hendelser. Vi vektlegger 
andre ting mer. 
 Det kan vi ikke fortsette med! Alt 
tyder på at det blir mer nedbør og 
voldsommere vær enn tidligere. Og 
det må vi ta på alvor. Vi må i større 
grad vurdere hvor vi skal legge ny be-
byggelse. Vi må se for oss scenarioer 
der idylliske elvebredder forvandles 

til store innsjøer, og at enorme steinmasser eller 
snø og is kan buldre ned fjellsidene. Vi må se for 
oss høststormer og vinterorka-
ner – ikke sommerlige pro-
spektkort. Hus som alle-
rede ligger farefullt til er 
det vanskelig å gjøre noe 
med. Men kommunale 
myndigheter kan ikke gi 
nye byggetillatelser uten 
å tenke fremover, uten å 
tenke konsekvenser.

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

ikke sommerlige 
prospektkort.

ngs@hus eierne.

Brian Cliff Olguin

  Leder // NiNa graNluNd sæther
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Flere enn 400 medlemmer og andre huseiere stilte 
opp på avslutningen av årets Huseierdag på Hotell 
Royal Christiania i Oslo den 29. oktober. Det store 
trekkplasteret var naturligvis journalist og forfatter 
Jahn Otto Johansen som fortalte 
oss om Tysklands rolle i Europa og 
jernteppets fall for 25 år siden. De 
av dere som ikke var til stede, men 
som har interesse av å se og høre 
foredraget til Johansen, kan gå inn 
på vår hjemmeside: www.husei-
erne.no. Der finnes hele i opptak. 
I tillegg fortalte jeg om stiftelsen 
av vår egen forening; Huseiernes 
Landsforbund, som også fant sted 
for 25 år siden. Siden da har vi 
vokst til en av landets største in-
teresseorganisasjoner med over 
210 000 medlemmer.
 Etter rapportene å dømme ble årets Huseierdag 
en suksess også ellers rundt i landet. Det var ar-
rangementer 25 steder fra Alta i nord til Arendal i 
sør. I tillegg til foredrag om faglige temaer var det 
tradisjonell juridisk, teknisk og økonomisk råd-
givning til medlemmer som hadde spørsmål og 
problemer. Rundt 5 000 huseiere var innom våre 
arrangementer på Huseierdagen. Fantastisk!

NOK EN VELLYKKET UNGDOMSKONFERANSE
Den 23. september samlet vi vel 500 ungdommer 
på konferansen «Ungdom inn på boligmarkedet» 
på revyteatret Latter i Oslo. Mange gode foredrag 

med nyttig informasjon ble tatt 
imot med stor applaus. Også disse 
foredragene er lagt ut på www.hus-
eierne.no.

VÅR NYE ADM. DIR. ER PÅ PLASS
Som meddelt i forrige utgave av 
Hus&Bolig har vi fått ny admi-
nistrerende direktør i HL. Elisa-
beth Kristensen startet i jobben 
den 3. november. Hennes første 
oppgave blir å bli godt kjent med 
alle ansatte, alle våre distriktsle-
dere og samarbeidspartnere. Med 
meg som mentor vil dette gå bra! 

Dersom dere har spørsmål eller meninger om HL, 
skal disse fra nå av rettes til adm. dir. Elisabeth 
Kristensen.
 Fremover vil jeg som «ny» generalsekretær bru-
ke tiden i størst mulig grad til presse, media, poli-
tisk lobbyvirksomhet og samfunnskontakt.  
      

Vi har bedt dem 
klargjøre hvordan 
et fornuftig skille 

mellom begrepene 
fritidsbolig og 

sekundærbolig 
skal foretas.

FANTASTISK 
OPPSLUTNING PÅ 
HUSEIERDAGEN

  GENERALSEKRETÆREN // HAR ORDET

Gjennomsnittlig 
bruksarealnye 

boliger og fritidshus 
1985 - 2013. 

Kilde: SSB 48 %
AV KOMMUNENE 
HAR   EIENDOMSSKATT

PÅ BOLIG
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HVOR GÅR SKILLET MELLOM 
SEKUNDÆRBOLIGER OG FRITIDSBOLIGER?
Etter at regjeringen i statsbudsjettet for 2015 fore-
slo å heve ligningsverdien for sekundærboliger 
spesielt – fra 60 prosent av dens markedsverdi til 
80 prosent – har vi mottatt en rekke oppgitte hen-
vendelser fra våre medlemmer. 
 Allerede da begrepet sekundærbolig ble in-
trodusert av regjeringen Stoltenberg i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2010 gjorde HL Stortingets 
finanskomite oppmerksom på at det ville bli van-
skelig å skille mellom sekundærbolig og fritidsbo-
lig. Dessverre har det vist seg at våre antagelser var 
korrekte. I dag har mange med egen fritidsbolig 
fått den registrert som sekundærbolig og må betale 
tilsvarende forhøyet formuesskatt. 
 Vi har på denne bakgrunn skrevet til Finans-
departementet og bedt dem klargjøre hvordan et 
fornuftig skille mellom begrepene fritidsbolig og 
sekundærbolig skal foretas. Behovet for en avkla-
ring er ikke blitt mindre etter at regjeringen har økt 
skattegrunnlaget på sekundærboliger mens skatte-
grunnlaget for andre boliger videre-
føres etter gamle prinsipper. 

Vi ønsker våre medlemmer og 
lesere en riktig god jul og et 
fremgangsrikt nytt år!

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

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

Ros går denne gang til tilsynsdirektør Morten Baltzersen i Finans-
tilsynet som bekrefter at DNB har bestått EUs «stresstest» med 
god margin. Vi har i snart to år blitt tutet ørene fulle om at bank-
ene må ha rekordstore overskudd for å bygge opp kjernekapital, 
fonds og buffere for å møte dårlige tider. Dette har vært begrun-
nelsen for at rentemarginen etter vår mening har vært urimelig 
høy og det meste av overskuddet i bankene har havnet i bankenes 
egne kasser. Selv om Rune Bjerke i DNB forsøkte seg med en 
bløff om at bankenes eiere og de ansatte var med i spleiselaget, 
ble han kledd naken av TV-2 og pressen for øvrig! Det er spare-
kundene og låntakerne som har bygget opp bankenes påkrevde 
kapital.
 Derfor er det hyggelig at direktøren i Finanstilsynet, Morten 
Baltzersen, i VG den 27. oktober, kunne bekrefte at EUs under-
søkelse «viser at DNB har oppfylt kravene til såkalt kjernekapital 
med god margin».
 – DNB oppfyller også gjeldende norske kapitalkrav, som er 
høyere enn EUs krav, opplyser Baltzersen. Vi forventer nå en 
reduksjon av boligrenta og økte innskuddsrenter.

fra BATTA

Ris går til Gudbrandsdal Energi som bruker alle knep for å frem-
stå som den billigste strømleverandøren i landet. Først bruker 
de finurlige avtalenavn på strømprodukter som ikke har noe med 
innholdet å gjøre. Eksempler på dette er «NM Ski Gålå 2014», 
«Kvitfjell World Cup Variabel», «Kvitfjell World Cup Social Spot», 
for å nevne noen. Den siste er rimeligst, men kan bare bestilles 
på Facebook. Variasjonene mellom disse produktene i pris er 
betydelige, mens innholdet er ubetydelig.
 Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole 
hevder i Gudbrandsdølen Dagningen at Gudbrandsdalen Energi 
(GE) har en farlig forretningsførsel dersom de bevisst tåkelegger 
avtaler og priser. Han stiller også spørsmål ved om kundene får 
så billig strøm som de tror hos GE?
 Strategien som en del kraftselskaper benytter seg av, er å 

introdusere nye «billigavtaler». Etter en periode settes prisen 
opp på disse og «nye billigavtaler» tar over. Derfor er 

det viktig at du regelmessig sjekker prisen på din 
strømavtale – og hvor den ligger på Konkurranse-
tilsynets prisliste.

fra BATTA

@huseierne 8. okt.
Vi er skuffet og overrasket over at boligtiltak 
for ungdom er glemt i statsbudsjettet.

Den finske huseier-
organisasjonen 
Omakotiliitto har 
ca. 75 000 med-
lemmer.

Peter Batta 
Generalsekretær
iHuseiernes 
Landsforbund
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TØRR VED

FYR FRA TOPPEN

01
PASSE STØRRELSE

02

03

04
05

SLIK FYRER DU 
RIKTIG

Vil du fyre mest mulig miljøvennlig og 
samtidig utnytte energien i vedkubbene dine, 

bør du følge disse ti rådene. 

Skal du få veden tørr, bør den 
deles i passe størrelser. Ovnen 
bestemmer lengden, om du bør 
velge 30, 40 eller 50 cm lange 

kubber. Men det er sjelden lurt å 
ha ved som er særlig kraftigere 

enn en voksen underarm. Jo 
større overflate du har på veden, 

desto bedre brenner den.

UNNGÅ Å BLI EN VEDSNOBB
Bjørkeved ser fint ut, men alle 
tresorter kan varme opp huset 
ditt. Kjøp gjerne blandingsved, 

og bland løse og harde tresorter. 
Da får du en god energiutnyttelse 

og sparer penger. Foto: Jøtul.

Bruk alltid opptenningsved for å få igang 
fyringen. Men fyr fra toppen. Da halverer du 
partikkelutslippet fra skorsteinen, og du utnytter 
energien i veden mer effektivt. Når vedkubbene 
begynner å bli varme, avgir de organiske gasser. 
Halvparten av energien ligger i disse gassene. 
Tenner du fra toppen vil gassene fra de nederste 
kubbene stige opp, møte flammene og antennes.

SE PÅ PIPA
Røyken som kommer ut når du fyrer 
forteller mye om hvor rent du bren-
ner. Du må fyre slik at alt forbrennes 
i ildstedet. Det er viktig å få tempe-
raturen i ovnen opp fort, og da må 

ikke vedkubbene være for store. Den 
optimale røyken skal være luktfri og 

nesten som damp. 

Tørr ved lager en skarp lyd når du slår to vedskier hardt 
mot hverandre, mens våt ved lager dump lyd. Du ser 
også tydelige tørkesprekker i endene. Tørr ved er første 
bud når du skal fyre. Når treet hugges, er det ca. 50 
prosent fuktighet i veden. Skal du fyre optimalt, må 
fuktigheten ned i 15 - 20 prosent. Og jo tørrere den er, 
desto bedre! Det er derfor ikke særlig lurt å fyre med 
ved som er felt samme år. 

  AkTUELT // FYRING
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LUFT MÅ TIL

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt 
å strupe lufteventilen. Har du for lite 
trekk blir temperaturen inni ovnen for 
lav, veden brenner dårligere, og det 
soter mer. Foto: Scan

SETT OPP VINDUET

I moderne hus kan det bli veldig tett. 
For å få nok oksygen til forbrenningen 
kan det være lurt å sette opp et vindu 
eller en dør akkurat når du fyrer opp. 

Da unngår du også undertrykk som gjør 
at det trekker dårlig. Foto: Nordpeis.

FYR MODERAT

Unngå å legge for mye ved inn i 
ovnen. Fyres det for kraftig, kan 

varmepåkjenningen i skorsteinen 
bli unødvendig stor. Foto: Atra.

UNNGÅ GIFTSTOFFER

Brenn aldri malt eller trykk-
impregnert trevirke eller klor-

holdig plast, PVC, da dette avgir 
svært giftige gasser. Bruk heller 
ikke vrakved fra sjøen som bren-
sel, da den inneholder salt som 

blir til klor ved forbrenning. For å 
vaske ut vrakveden bør den ligge 

ute i vær og vind i minst to år. 
Foto: Ild

TØM ASKEN, 
MEN IKKE FOR OFTE

Det er fordelaktig å la et 
lag aske ligge igjen. Asken 
isolerer og beskytter bunnen 
på ildstedet og gulvet under 
mot den sterke varmen fra 
bålet. Fordi aske isolerer 
godt, finner man ofte små, 
glødende kullbiter mange 
timer eller dager etter at 
bålet har slukket. Bruk en 
metallbøtte med lokk når du 
skal tømme asken, og la den 
stå til du er helt sikker på at 
det ikke er glør igjen. 
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Nå kan du enkelt � erne forsøpling 
og tagging med mobilen din.
Slik virker det: Last ned Rusken-appen. Ta bilde av forsøpling eller 
tagging med mobilen. Bildet sendes til Rusken med et tastetrykk. 
Rusken tar hånd om problemet.

K
IK

K
U

T

JEG ER NABO- 
LAGETS HELT

MED MOBILEN!

FORDI JEG 
HOLDER DET 

RENT
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dermed kanskje har en utdatert komfyr? 
 Det er mange spørsmål, men foreløpig 
ikke så mange svar i forbindelse med de 
nye, smarte strømmålerne som skal instal-
leres i alle husstander innen 2019. 
 – Det er ennå ikke helt klart hva som 
er mulig med denne teknologien. Men 
man vil trolig kunne si mye om vanene 
i en husstand ut fra en detaljert oversikt 
over strømforbruket time for time over 

Hvor mye informasjon om hva som fore-
går inne i ditt hus skal utenforstående 
kunne samle inn? Er det greit at noen re-
gistrerer det dersom du bruker strøm til-
svarende en runde med tørketrommelen 
nattestid? Eller at noen ser på strømfor-
bruket ditt at du ikke er hjemme? Er det 
ok at kjøkkenprodusenter sender deg re-
klame for en ny komfyr basert på at du 
bruker mye strøm rundt middagstid og 

Mener strømmåling 
truer personvernet

TeksT: Rikke ÅseRud

Innen 1. januar 2019 skal ditt nettselskap ha installert en såkalt smart 
strømmåler hjemme hos deg. Den gir oversikt over ditt forbruk 

time for time. Datatilsynet frykter for personvernet.  

tid, som disse strømmålerne gir, sier Hå-
gen Thomas Ljøgodt, juridisk seniorrådgi-
ver i Datatilsynet. 

Tilforlatelig formål
Innføringen av smarte strømmålere er et 
ledd i EUs klimaarbeid. Målet er en digita-
lisering av strømmålingen i hele Europa. 
Smarte strømmålere vil føre til enklere og 
riktigere avregning av strømforbruket. 

OVERVÅKNING: Trekker stekovnen mye 
strøm - og er det i så fall greit for deg å få 

reklame for en ny, direkte rettet mot deg og 
din husstand? Foto: Iko / Scanstockphoto

 AKTUELT // Teknologi



12 hus&bolig 6 2014

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 
1. januar 2019.

Fakta //

Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon og de 
fleste vil trolig ha startet utrullingen innen utgangen av 2015.
De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis 
og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet.
De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og 
nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om 
eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik infor-
masjon vil f.eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute 
hos kundene.

Kilde: NVE

Smart Strømmåling

Det er ennå ikke 
helt klart hva som 

er mulig med denne 
teknologien.

Hågen THomas LjøgodT, 
daTaTiLsyneT

SMART: Smarte 
målere sparer 

deg for å lese av 
strømmen en 

gang i måneden, 
og gir bedre 

oversikt over egen 
energibruk. 

Foto: Kamstrup. 

 aktUELt // teknologi

 Hun frykter ikke informasjon på av-
veie, og påpeker at det kun er mengden 
brukt strøm, time for time, som skal regis-
treres; ikke hva den har blitt brukt til. Det 
er dessuten du som sluttbruker som skal 
ha eierskap til dataene, understreker hun.
 – Det er selvsagt viktig at dette lagres 
og overføres trygt, og at prinsippet om at 
sluttbrukeren skal eie sine egne data etter-
følges. I tillegg til deg som sluttbruker, må 
nettselskapet nødvendigvis ha tilgang til 
informasjonen fra din smartmåler, samt 
kraftleverandøren din. Utover dette er det 
du som skal gi tillatelse til innsyn for an-
dre parter, dersom du ønsker det, eller la 
være, dersom du ikke vil dele dette med 
andre, sier Kvalvåg.  

strømsparingspotensial
Hun peker også på de nye mulighetene 
som smarte strømmålere åpner opp for: 
Økt bevissthet rundt eget forbruk og økte 
muligheter for å spare energikostnader. 
Smarte målere vil gjøre det enklere å le-
vere egenprodusert strøm fra solpanel til-
bake til nettet. De nye målerne har dessu-
ten satt i gang en bølge av utvikling innen 
nye produkter som automatisk kan slå 
seg på når strømmen er billig. Trolig vil 
slike produkter bli en del av hverdagen vår 
innen få år. 
 - På litt lengre sikt tror vi små for-
brukere også kan få betalt for å bruke litt 
mindre strøm når det i kortere perioder er 
knapphet eller flaskehalser i systemet, sier 
Kvalvåg. raa@huseierne.no 

Som forbruker slipper du å lese av strøm-
men månedlig. Nettselskapet skal i stedet 
én gang i døgnet automatisk hente ut data 
om strømforbruket ditt, målt én gang i ti-
men, de siste 24 timene. Denne informa-
sjonen skal gjøre det lettere for hver enkelt 
å regulere og begrense eget strømforbruk. 
 Men datatilsynet frykter at strømmå-
lingen skal gå på personvernet løs. «Det 
er en kjennsgjerning at opplysninger som 
er innhentet for et i og for seg tilforlatelig 
formål senere vil kunne bli brukt i helt an-
dre sammenhenger», skriver tilsynet i en 
høringsuttalelse.
 – Jeg sliter selv med å huske å lese av 
strømmen hver måned. Mange vil tenke at 
dette vil være praktisk. Og dersom jeg får 
detaljerte opplysninger om hvordan ak-
kurat jeg kan spare strøm, er jo det en for-
del. Men – vi i Datatilsynet mener at slike 
hensyn kan ivaretas selv om ikke dataene 
lagres i tre år, som er forslaget fra NVE. Vi 
mener også at avlesning hver time i døg-
net fremstår som overdrevet, sier Ljøgodt. 

du skal ha kontroll
Men én avlesning i timen blir det, det er 
allerede bestemt. Om dataene skal lagres i 
tre år, som foreslått, eller to år, som er EUs 
minstetid, er ennå ikke avgjort. 
 – Vi ser på dette nå, og vil vurdere hø-
ringsinnspillene fra Datatilsynet grundig. 
Lang lagringstid gir god mulighet til å ana-
lysere eget energiforbruk. I tillegg gir det 
mulighet til å gå inn i ettertid og gjøre kor-
rigeringer, dersom det for eksempel skjer 
feil i målingene, sier seksjonsleder Heidi 
Kvalvåg i NVE. 
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monter.no

GODE
HØSTTILBUD

KUN FOR MEDLEMMER AV  

HUSEIERNES LANDSFORBUND

Kampanjeperiode 24. nov. – 24. des. 2014

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Medlemskort MÅ  

vises ved betaling.  

Kun kontant.

FØR 3690,-

1990,-
FØR 649,-

499,-
BRANNSLUKKER  
ABC 6KG 55A 233BC
Kjøp markedets beste brann slukker Housegard  
6 kg 55A og få et førstehjelpsskrin på kjøpet til 
en verdi av 225,-. 

Første-
hjelpsskrin

på kjøpet

1990,-1990,-
SENTRALSTØVSUGER  
CVR 2000

FØR 2613,-

1490,-BORHAMMER  
HR2611FT SDS-PLUS
3 kg. Borhammer på 800 W med AVT 
for lave vibrasjoner. 28 mm kapasitet i 
betong samt støvkopp og koffert.

1690,-
ESPEGARD  
BÅLPANNE 60 CM
Høyde: ca 180 cm. Vekt: 21 kg.

WALKIN GARDEROBE
÷30%

OPUS IGNIS
Friskluftstilkobling. Vedlengde: 30 cm.
Mål: 50,8x99,2x46,2 cm. Effekt 3-8 kW. 

8990,-

Gjelder din lokale Montér forhandler eller Optimeras anlegg i henholdsvis Trondheim, Arendal, Grorud og Ålesund.

Velkommen til din nærmeste Montér forhandler!

Kan være bestillingsvare i enkelte varehus, frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene. 
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nært sagt døgnet rundt, spiser frokost med 
dem, og forsøker til enhver tid å yte all 
den service vi kan. Vi stortrives med det, 
gjestene blir våre personlige venner, og de 
kommer igjen og igjen. Vi arrangerer også 
selskaper hvor vi har opp til 70 gjester til 
flere retters middager, og da må man være 
sosial og kose seg med folk, og det gjør 
vi her på Erzscheidergården. I julen har vi 
flere gjester både fra inn- og utland som 
kommer for å feire jul på hotellet, og da 
feirer vi selvfølgelig sammen med felles 
middag, og kos og kaker i peisestua utover 
julekvelden. Hotelldriften er min store 
lidenskap, smiler damen med glimt 
i øyet. 

Elin Norvik eier og driver hotell Erzschei-
dergården i Røros sammen med sam-
boeren Trygve Larsen og sønnen Frank 
Norvik. Den dyktige forretningskvinnen 
har drevet hotellet siden hun kjøpte det i 
1996. I flere år bodde hun i hotellets an-
nen etasje, men kjøpte i 1997 nabohuset 
for å ha det som privatbolig.
 – Jeg var nødt til å slå til da nabohuset 
ble lagt ut for salg, forteller Elin Norvik 
entusiastisk. – Det er jo rene drømmen å 
ha boligen liggende vegg i vegg med ar-
beidsplassen, ikke minst fordi hotelldrif-
ten jo er så mye, mye mer enn bare en 
arbeidsplass. Det er en livsform man må 
trives med. Vi lever med gjestene rundt oss 

Restaurerte 
1700-talls 

hus på Røros 

TeksT: Heidi Westerlund og Mari Kjetun
FoTo: Mari svenningsen

Elin Norvik slo øyeblikkelig til da Grønnhuset i Røros 
sentrum ble lagt ut for salg. Vegg i vegg med hotellet 
hun eier ligger det sjarmerende huset fra 1700-tallet 

som nå har gjenoppstått i praktfull drakt etter 
en gedigen restaurering.

Den opprinnelige tøm-
merveggen og bjelkene 

i taket binder det nye 
interiøret sammen med 
husets alder. Den vakre, 

hvite gardinkappen er 
heklet av Elins tante. 

 AKTUELT // resTaurering    
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Kjøkkenet har fått 
ny flott innredning 
spesialtilpasset av 
Foss Snekkeri. Rød-
vinspølse, flatbrød 
og god vin smaker 
godt en kald og 
frisk høstkveld.
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Fra 1700-talls standard 
til moderne hus
Det gamle huset, som er bygd på 1700-tal-
let, går over tre etasjer og har et totalareal 
på 200 kvadratmeter.
 – Huset var i elendig forfatning da vi 
overtok det i 1997. Det hadde jordgulv i 
kjelleren, og det rant gjennom taket, for-
teller Norvik. Opprinnelig ble huset bygd 
som beboelseshus, og rommet i sin tid 
også sykkelverksted i kjelleren, vaskeri i 
første etasje, og hadde et eget uthus i bak-
gården. I dag er huset, uthuset og muren 
rundt vernet av riksantikvaren, og huset 
har i forbindelse med rehabiliteringen 

blitt malt i samme grønnfarge som det 
alltid har hatt. Huset kaltes grønnhuset 
i tidligere tider, og har fremdeles samme 
kallenavn i byen. 
 – Det var litt av en restaureringsopp-
gave vi hadde foran oss. I tillegg til å jobbe 
med huset selv hadde vi god hjelp av lo-
kale snekkere. Vi var heldige og fant vakre 
tømmervegger bak det slitte panelet. Tøm-
merveggene har vi beholdt som rustikke 
innslag med bånd tilbake til epoken huset 
ble bygd i. Dessuten bor vi jo på fjellet, 
og hva er vel mer tradisjonelt enn nettopp 
tømmerhus i norske fjellstrøk, smiler Elin.     
 Innvendig måtte mye rives på grunn 

av råte og slitasje.
 – Vi har blant annet revet den gamle 
trappen og bygd ny fra første til tredje eta-
sje. Vi har også laget et påbygg med nytt 
inngangsparti, og det er egentlig det rom-
met jeg er aller mest glad i. Jeg trives så 
utrolig godt med å komme inn i den lune 
gangen hvor vi har installert en elektrisk 
peis. Jeg er glad i varme farger, og de røde 
tingene nede i gangen gjør at rommet øn-
sker meg velkommen hjem hver gang jeg 
trår innenfor dørstokken. Da vi kom inn 
i huset første gang falt vi umiddelbart for 
svartovnen i stua, og det høye vinduet i 
trappa. 

 AKTUELT // restaurering    

Bordet er vakkert dekket på hvit hekleduk fra Elin Norviks tante. Keramikkserviset er en museumskopi av et gammelt servise laget av 
keramiker Britt Irene Storli. Avlettene, som er et avlatsbrød for store synder, serveres på et stettefat i tre. 
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Et godt hus å bo i
– Vi har aldri angret på at vi gikk på den 
store jobben det har vært å sette huset i 
stand. Historien hviler mellom veggene, 
og huset har en rolig og god atmosfære. 
Vi stortrives både Trygve og jeg, og har 
virkelig fått oppfylt ønsket om vår drøm-
mebolig i årene som kommer. Det er bare 
ett prosjekt som gjenstår nå: Å gjøre ferdig 
baksterommet i første etasje. Jeg elsker å 
bake, og der nede får jeg det perfekte rom-
met hvor jeg kan kose meg med lefseba-
king og installere den store elektriske ste-
ketakka, avslutter Elin fornøyd. 

Fakta //

•  Bergstaden Røros har siden 1981 stått på UNESCO’s World Heritages list over verdens 
mest betydningsfulle minnesmerker. Bergverksdriften la grunnlaget, og byen og områ-
dene rundt har mange spor etter 333 år med gruvedrift. Erzscheidergården tilhører denne 
historien. Deler av gården er fredet og stammer fra det 16.århundret. Som gjest vil du 
fornemme historien i veggene samtidig som du bor trygt og godt i et moderne og hjem-
mekoselig miljø.

•  Erzscheidergården er en historisk gjestegård fra 1600-tallet; et familiedrevet hotell 
med Røros kirke som nærmeste nabo. Meget god standard, kjent for høy personlig service 
og god hjemmelagd mat, basert på lokale råvarer, servert i hjemmekoselige omgivelser. 

RøRos

I soverommet er den opprinnelige tømmerveggen beholdt. Resten av rommet er 
nyrestaurert. Putene i sengen og deilige skinnfeller luner godt i iskalde Rørosnetter. 

I det sjarmerende grønne huset i Spell-
Olaveien bor Elin Norvik og Trygve Larsen. 

Drømmeutsikt! Vakre gardiner sydd av 
Røros-stoff omkranser den praktfulle 
utsikten mot kirken.
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– Det er bra at man gjennom markeds-
kontroll og testing får luket ut røykvars-
lere med feil som kan medføre fare for 
liv og helse, sier administrerende direktør 
Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernfore-
ning.
 At røykvarslernes kvalitet avviker så 
vidt mye fra produktstandarden at de ut-
gjør en fare for brukernes sikkerhet, synes 
Kalheim er skremmende. Han henstiller 
forbrukerne om å sjekke egne røykvars-
lere. De som måtte ha varslere som ikke 

 AKTUELT // SIKKERHET    

Røyk-
varslere 
stryker 
i test

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

En test av røykvarslere på det skandi-
naviske markedet viser alvorlige avvik 
fra produktstandarden. Direktoratet 

for byggkvalitet krever at fem av røyk-
varslerne trekkes fra markedet.

lenger tillates solgt i Norge, bør snarest be 
om å få byttet disse hos utsalgsstedet.

Sjekk røykvarsleren din
1. Sjekk merke og modellnummer
Sammenlign merkenavn og modellnum-
mer på din røykvarsler med modellnavn 
og modellnummeret i tabellen over.
 Modeller som har modellnummer 
som ligner, men som ikke er identiske 
med gjeldende modellnummer, er et an-
net produkt som ikke (nødvendigvis) er 

gjennomgått i testen. For eksempel er KD-
101 LA et annet produkt enn KD-101 LD. 
I testen er KD-101LD analysert, mens KD-
101LA ikke er det.

2. Sjekk sertifikatnummeret
Du kan også sjekke sertifikatnummeret, 
men fordi dette nummeret som regel dek-
ker flere modeller, er det ikke nok å bare 
sjekke dette.
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Fakta //

Røykvarslere med disse modell- og sertifikatnumre er 
testet og kalt tilbake:

MERKE MODELL SERTIFIKATNUMMER
Biltema 21-803(DSB 235-0225) 1134-CPR-028
No Flame 83198* (KD-101-LD)  1134-CPD-059
Snapalarm SA 109 0086-CPD-20321
Proove EL1316/EL1317/JB-S01 0086-CPR-550646
Powerfern PF 810AC-5 Ingen informasjon oppgitt   
  av produsenten

Mindre bemerkninger for åtte røykvarslere
Testen viste at åtte av røykvarslerne hadde mindre avvik. 
For disse er det ikke gitt salgsforbud, men aktørene er bedt 
om å sørge for at avviket blir rettet innen en gitt frist.

Testen viste mindre avvik for disse røykvarslerne:
 
MERKE   MODELL
Marquant 442-027  KD-133 A
Nexa Trading  KD-134 A
Deltronic/Clas Ohlsson D-1231
Houseguard   SA305S
Rusta   KD-101 LD
Nexa   GNS 2236
Schneider-Electric  MTN548520

RETNINGSAVHENGIGHET 
Biltema Feil  
No Flame Bestått  
Snapalarm Feil  
Proove Bestått  
Powerfern Bestått  
    
   
 

INNLEDENDE SENSITIVITET
Biltema Feil 
No Flame Bestått 
Snapalarm Feil
Proove Bestått
Powerfern Bestått

Foto: Lasse Kristensen / 
Scanstockphoto

BRANNSENSIVITET
Biltema Feil
No Flame Bestått
Snapalarm Feil
Proove Alvorlig feil
Powerfern Feil

LYDUTGANG
Biltema Bestått
No Flame Alvorlig feil
Snapalarm Bestått
Proove Bestått
Powerfern Feil

En test av fem røykvarslere på det skandinaviske markedet viser alvorlige avvik fra produktstandarden:



Det er enkelt å handle
hvitevarer på nett hos oss.

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

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

PRØV VÅR HVITEVAREVELGER
Er du usikker på hvilke hvitevarer du bør velge?
Hos oss finner du en enkel hvitevarevelger
som, basert på dine behov, finner det beste 
produktet for nettopp deg!

www.komplett.no/hvitevarer

ENKELT OG ELEGANT

STILLEGÅENDE

Energieffektiv og stillegående oppvaskmaskin i sort farge 
med energiklasse A++. Den er altså bra for både lommeboken 
og miljøet. Mulighet for ekstra rask oppvask med VarioSpeed 
Plus-funksjon. God plass innvendig med smart overkurv som 
er høydejusterbar med 3 trinn.

4.490,-

SMU50M96SK OPPVASKMASKIN

Varenr: 799556     

Romslig kombiskap som er smart innredet. Kjøledel med 
CrisperBox som holder frukt og grønnsaker friskt lenger, 
flaskehylle og 4 hyller i sikkerhetsglass. Frysedel med 3 
transparente fryseskuffer, hvorav en BigBox med ekstra 
plass til de litt større matvarene. 

5.990,-

KGV36VB32S KOMBISKAP

Varenr: 813383 

HELE NORGES NETTBUTIKK
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50 år på haugen
TeksT og foTo: Solfrid Sande 

Utskjelt og elsket: Blokkene på Enerhaugen er blitt femti år. Immi Kristiansen 
er en av dem som har bodd her siden høyhusene stod ferdig i 1962.

FLYTTET HIT I 1962: Sammen med mannen Roy og de to døtrene fikk  Immi Kristiansen leilighet 
i første etasje. De kom tross alt fra landet og trengte bakkekontakt. Nå bor hun på toppen.

 AKTUELT // jubileum    
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 – At jeg har bodd her i femti år er et 
eventyr, Enerhaugen er en perle. Vi bor 
midt i smørøyet og bruker byen, forteller 
Immi Kristiansen (84). 
 Kommunen kjøpte småbruket, de 
trengte tilgangen til drikkevannskilden og 
ordnet dem leilighet i de nye blokkene. 
For småbrukerne ble blokklivet en positiv 
opplevelse med innlagt vann, bad, varme 
og egen vaktmester som måket snøen for 
dem. Etter ti å i første etasje er det nå blitt 
førti år i tolvte, og leiligheten er muligens 
en av de siste som har den orginale inn-
redningen inntakt. For hun hører stadig 
boring gjennom betongen når noen pus-
ser opp, og det skjer oftere nå.
 – Jeg vil ikke endre på noe i leilighe-
ten. Jeg vil ha den akkurat som før, fortel-
ler Immi. 

“Høyt oppe mot himmelhvelvet strekker 
de nye, vakre blokkene seg, og bak betong 
og glass, i moderne, gode leiligheter er 
et nytt Enerhaugen våknet til liv”, skrev 
Obos-bladet  i 1962 da de første høyhu-
sene stod ferdig. Det var mange som var 
uenig i denne beskrivelsen, men verne-
strid og bevaringsiver førte ikke frem. Den 
gamle trehusbebyggelsen ble erstattet av 
fire store monumentale blokker plassert 
på haugen over Grønland. 

Leilighet for livet
Immi Kristiansen kan se utover store de-
ler av Oslo, og ned på byens høyeste bygg, 
Oslo Plaza og Postgirobygget, fra balkon-
gen i 12. etasje. Sammen med mannen og 
døtrene kom hun fra et småbruk i Marida-
len inn i nr. 7 i 1962. 

 Nå er ikke kommunen lenger med i 
bildet, og Obos er en kommersiell aktør, 
men forskjøpsretten lever videre. Noe 
mange beboere bruker til å flytte seg opp-
over i etasjene slik Immi og familien gjor-
de. Men det ingen enkel sak nå, å komme 
utenfra med begrensede midler og kort 
Obosmedlemskap, for leilighetene er dyre 
og ettertraktede i dagens marked.
 – Det er påfallende stille her, fortel-
ler Immi. – Noen ganger inviterer jeg folk 
som er her for å fotografere opp for å se på 
utsikten min, og da blir de ofte overrasket.

Arkitekturen og nye generasjoner
Overrasket ble Marte Letnes da hun be-
søkte en kollega her og oppdaget planløs-
ningen, lyset og hvor fritt det føles. I en 
stor nyoppusset hjørneleilighet bor hun 

 AKTUELT // jubileum    
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1959. Foto: Oslo Museum.

nå med samboer og to katter. Arkitekten 
er langt fra alene, det er blitt et populært 
bosted for mange i samme yrket.
 – Arkitektene liker nok leilighetene 
først og fremst på grunn av planløsningen 
og den modernistiske arkitekturen. Det er 
en god atmosfære her og gir meg et nytt 
perspektiv på byen, mener Marte Letnes.
 Arkitekten som tegnet blokkene, So-
fus Hougen, var inspirert av den ikoniske 
franske arkitekten Le Corbusier som var en 
av de fremste eksponentene for modernis-
men og blant annet utformet drabantby-
bebyggelse i Paris. Enerhaugen kan ses på 
som en forenklet og mindre utgave av en 
blokk Le Corbusier tegnet, med korridor 
i hver tredje etasje. Det sparer mye plass i 
blokkene som er mellom 12 og 15 etasjer 
høye med totalt 472 leiligheter. I korrido-

PANORAMA: Immi Kristiansen nyter den 
meget luftige utsikten fra balkongen. 

– Jeg har fått en ny by siden jeg 
kom hit, forteller Immi.

ren er det laget nisjer der inngangsdørene 
er plassert. Går du rett frem kommer du 
inn til en ettromsleilighet, døren til høyre 
kommer man opp til en treroms i etasjen 
over, og til venstre tilsvarende ned en eta-
sje. De store leilighetene er gjennomgå-
ende, noe som gir lyset vei inn fra begge 
sider. De innvendige trappene harmone-
rer dårlig med dagens fokus på universell 
utforming, men er sammen med utsikten 
det som tilfører leilighetene noe helt eget. 
 – Det er rasjonelt å bygge i høyden, og 
her er det mye lys og luft som jeg synes 
mangler i mange av de nye byggeprosjek-
tene, forteller Marte Letnes
 For Sofus Hougen plasserte blokkene 
nærmest på kanten. Drabantbyform plas-
sert midt i byens sentrum, med impo-
nerende utsikt selv i lave etasjer. Og 

NESTEN SOM I ØST-EUROPA: – Arkitekturen er brutal, men i min leilighet har jeg det jeg 
kaller Roma-utsikt, utsikt over tretoppene og hustakene, forteller Anders Martinius Tangen.
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Marte Letnes ser utover store deler av byen 
fra leiligheten på enden i fjerde etasje.

Skjult perle med uklart rykte
I løpet av de mer enn femti årene har 
blokkene på haugen vært elsket og hatet, 
fått mye medieoppmerksomhet, og et sted 
nye grupper finner veien til. Foruten arki-
tekter er det ofte blant journalister og folk 
i kreative yrker gjetordene går. Fritt Ord-
direktør Knut Olav Åmås skrev i kronik-
ken ”Evig forelsket i et dårlig ryktet” om 
sitt forhold til blokkene etter 16 år og tre 
leiligheter. For de fleste som kommer inn 
og opp blir hektet på planløsningen, luf-
ten og lyset.
 – Det er en rolig enklave her. Men det 
hender folk spør meg om det er trygt i 
gangene, eller om det er mye bråk, fortel-
ler Anders Martinius Tangen.
 Komikeren og foredragsholderen rus-
ler hver dag sammen med hunden Balder 
rundt blant blokkene. For eksteriøret ska-
per ulike assosiasjoner for folk på utsiden, 
og en gang havnet også blokkene på ti 
på topp over Norges styggeste hjem. Selv 
synes Tangen det ser ganske stilig ut på 
kveldstid når man kan se lysene i alle lei-

lighetene, da virker blokkene mye varmere 
enn de gjør på dagtid. Men en rusavhen-
gig mann Tangen møtte på Gartnerløkka, 
den lille parken på nedsiden av blokken 
i Enerhauggata 3, lurte på om han var 
trygda siden han bodde i den kommunale 
blokken. Han ble overrasket da han fikk 
vite at det på ingen måte var kommunale 
leiligheter der, for det var han så sikker på.
 – Det kunne egentlig vært hvor som 
helst i Øst-Europa, for arkitekturen er gan-
ske brutal. Men jeg mener byen har plass 
til et hjørne med fire slike blokker, sier 
Anders Martinius Tangen. 

50 år på topp
Når Enerhaugen borettslag nå er 50 år, 
markeres det blant annet med jubileums-
boken ”På topp i Oslo”.  Journalist Trine 
Lynggard er redaktør og beboer på ellevte 
året. Den er noe langt mer enn en fortel-
ling om et borettslag, den berører i stor 
grad Oslos by -og arkitekturhistorie. 
 – Folk er veldig fornøyde med at bo-
rettslaget får oppmerksomhet. For mange 
har følt de må forsvare at de bor i en høy-
blokk, for folk ser enda for seg de små hu-
sene når noen sier de bor på Enerhaugen, 

forteller Trine Lynggard.
 Revyvisen til Alfred Næss ”På Ener-
haugen”  har bidratt til å holde minnene 
om gamle Enerhaugen levende, og noen 
av de gamle husene lever også videre på 
Folkemuseet. Vern og nybygg er et stadig 
stridstema, og i etterkrigstiden ble det 
foreslått flere radikale endringer for å 
dekke boligbehovet. Foruten de arkitek-
toniske endringene på Enerhaugen, ble 
det for første gang holdt av et større antall 
leiligheter til enslige. Inntil da var det bare 
ektepar og familier som fikk tildelt leilig-
heter. Enslige ble henvist til å leie hybel 
hos private.
 – Jeg var ikke klar over hvor stor bo-
lignøden var på den tiden. Den var skri-
kende, og de måtte bygge høyt og tett, sier 
Trine Lynggard.
 Det var hovedsakelig folk som ikke 
bodde på Enerhaugen selv som var med 
i diskusjonen om vern, forteller Lyngg-
ard. Det handlet om råtne rønner, utedo, 
klesvask ved vannpost, sykdom og slit, og 
Arbeiderbladet lot slitne husmødre kom-
me til orde med sine ønsker om å  ”riv 
hele skitten” . Fortidsminneforeningen og 
Oslo bys vel stod i bresjen for bevaringen 

I FJERDE ETASJE: Arkitekt 
Marte Letnes falt for den 
modernistiske arkitekturen 
og utsikten over byen. Her 
får hun tårnet til Grønland 
kirke nesten inn i stuen.
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NYTT OG GAMMELT: Arbeiderbladet skrev at standarden 
var eksklusiv, i VG la de vekt på at blokkene hadde fått en 
elegant fasade, mens Bonytt slo fast at Enerhaugen var 
blitt en bra adresse. For de som flyttet inn i 1962 var 
overgangen stor. Foto: Jan A. Martinsen / NTB Scanpix.

Fakta //

•  Fire boligblokker på Tøyen i Bydel Gamle Oslo.

•  Området tilhørte opprinnelig husmannsplassen Ulvebråten 
under Oslo Ladegård.

•  I 1815 ble området kjøpt av byens rikeste mann, Jørgen Young, 
som stykket det opp i over 70 parseller. Her fant arbeidsfolk rimelig 
byggegrunn og mulighet for å bygge enkle hus i treverk – utenfor 
byen med dens murtvang. I 1842 var det registrert over 1 200 men-
nesker som hadde bosatt seg her. Bebyggelsen bestod av enetasjes 
og halvannenetasjes laftede hus eller hus i utmurt bindingsverk.

•  Det var dårlige kår på Enerhaugen, og koleraepidemiene rundt 
1850 rammet områdene øst for Akerselva hardt på grunn av trange 
boliger, dårlig vanntilførsel og dårlig hygiene.

•  På grunn av bolignød i mellomkrigsårene begynte bystyret i 
Oslo arbeidet med å planlegge bygging av nye boliger. I 1947 ved-
tok et enstemmig bystyre at Enerhaugen skulle bli et av områdene 
i byen som skulle «saneres» ved å rive den gamle bebyggelsen 
og bygge nytt. Formannskapet stemte for riving mot én stemme.

•  Fem av de gamle husene ble flyttet og gjenreist på Norsk 
Folkemuseum.
                    Kilde: Wikipedia   

EnErhaugEn

SIDEN BEGYNNELSEN: Redaktør for boken om Ener-
haugen, Trine Lynggard, møter veteranene på haugen. 
Petrine Rygh (89) og Immi Kristiansen (84) har bodd 
her i 50 år, hun selv 11.

og trykket Enerhaugen til sitt bryst, og avfeide husmø-
drenes ønsker som mangel på stedskultur.

Et godt sted å bli gammel
I den store åpne hagen mellom blokken i nr. 5 og 7 er 
den største felles møteplassen, her griller barnefami-
liene og flere fra den eldre generasjonen møtes for en 
prat. Sammen med Immi Kristiansen er Petrine Rygh 
(89) veteran på Enerhaugen. Hun flyttet ikke langt. 
Fra en gammel bygård på nedsiden ved Grønland 
kirke så hun de store blokkene reise seg. 
 – Jeg var heldig og kom inn til jul. Det var en fin 
julepresang, som å komme til himmelen, forteller 
Petrine Rygh
 Damene forteller om godt naboskap, men her 
har de har aldri flydd ned dørene ned hos hverandre 
slik det var i flere borettslag i drabantbyene. Samtaler 
mellom naboer skjer ofte i heisen, ved postkassene, 
eller utenfor på en benk. Men de tar vare på hveran-
dre mener Immi. 
 For deres generasjon har leilighetene vært prak-
tiske hele livsløpet. Det er fremdeles en del barnefa-
milier her, men de har andre krav, og siden det ikke 
finnes så mange store leiligheter flytter mange videre. 
Og i høyden er det heller ikke særlig barnevennlig. 
At leilighetene har trapp er ingen hindring for disse 
spreke damene. Begge er aktive turgåere, Petrine på 
sine mange daglige turer med hunden Sam, og Immi 
til Botanisk Hage og helsestudioet på Enerhaugen.
 – Her har vi det fint damer, utbryter Petrine Rygh.
 – Ja Enerhaugen er et godt sted å bli gammel, sva-
rer Immi Kristiansen.

KoNTRaST: arkitekturen til Sofus Hougen skiller seg markant 
fra den klassiske bygårdsarkitekturen fra slutten av 1800- tallet.
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DRAMMEN: 
Først med digitalt 

eiendomsarkiv

TeksT og foTo: NiNa GraNluNd Sæther

Kjenner du gateadressen eller gårds- og bruksnummeret til et hus i Drammen, 
kan du nå finne alle papirer som gjelder eiendommen – for eksempel regulerings-
planer, arkitekttegninger, ferdigattester, kart, korrespondanse med mer på nett. 

DIGITAL VEIVISER: Andre kommuner står  i kø for å få kunnskap om Drammens 
nye eiendomsarkiv. Det inneholder alt om kommunens 25 000 eiendommer.

 AKTUELT // kommunalT aRkIV    
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var en forutsetning for prosjektet. Da 
samlet man flere arkiv i ett; byggesaker, 
delingssaker og seksjonering, samt vann 
og avløp ble lagt i samme mappe. I digi-
prosjektet ble materialet videre delt inn i 
sakstyper, tiltaksart og dokumentkategori-
er – for eksempel ferdigattester og tegnin-
ger. Så unikt og så vellykket er resultatet at 
andre kommuner nå står i kø for å høre 
om det. 
 – Det er organiseringen av arkivet som 
gjør det så spesielt. Og at vi har lagt det ut 
fritt tilgjengelig på nettet via én inngangs-
port, forteller Kim Schønning Asplin. Han 
har vært prosjektleder og hatt det daglige 
ansvaret for fremdriften.

Stort løft
Verken Oddby eller Asplin legger skjul på 
at det har vært et stort og omfattende 

– I juni i år var vi endelig i mål etter mer 
enn ni års arbeid, forteller byarkivar Tom 
Oddby i Drammen kommune. – Ca. 400 
hyllemeter med dokumenter som gjelder 
de 25 000 eiendommene i byen, er syste-
matisert og digitalisert. Og gjort tilgjenge-
lig for publikum, legger han til.
 I arkivet kan en kjøper av en bolig 
for eksempel sjekke ferdigattester, finne 
tvister om vannledninger, innkjørsler og 
grenseoppganger. Alt skal være der; kart, 
tegninger, søknader, og korrespondanse – 
med mindre det er unntatt offentlighet av 
spesielle årsaker. Og de eldste dokumen-
tene strekker seg helt tilbake til gjenreis-
ningen etter den store bybrannen i 1870.
 – Det unike med dette arkivet er at 
det er et eiendomsarkiv, ikke bare et byg-
gesaksarkiv, understreker Oddby. En geni-
strek som ble gjort allerede i 2002 – 2003 

FORENKLER ARBEIDET: Byarkivar Tom 
Oddby forventer færre skrankebesøk nå 
som hele eiendomsarkivet i Drammen er 
digitalisert.
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arbeid, og et økonomisk løft for kommu-
nen. Til sammen har politikerne bevilget 
nesten 20 millioner kroner. Men gevin-
sten er stor:
 – Arkiver har ingen verdi hvis man ikke 
får innholdet ut til folk. Nå får publikum 
tilgang til materialet 24 timer i døgnet, syv 
dager i uken, uansett hvor i verden de er, 
påpeker Tom Oddby. – Eiendomssaker er 
det det er mest spørsmål etter, antagelig i 
andre kommuner også. Vi forventer langt 

færre skrankebesøk, og det sparer oss for 
både tid og penger. 
 Hvis brukerne ikke har egen pc, er det 
to stykker tilgjengelig på kommunens ser-
vicetorg. Her kan man søke seg frem til 
egen bolig eller den man kanskje vurderer 
å kjøpe.
 Et nytt saks- og arkivsystem i kommu-
nen  er en annen positiv konsekvens.
 – En viktig målsetting var også å for-
enkle saksbehandlingen, tilføyer Kim Sch-

ønning Asplin. – Vi slipper nå å gå ned i 
arkivet for å hente byggesaksmapper, og vi 
slipper å sende dem rundt på huset. Den 
fysiske slitasjen på originalmaterialet er 
mindre, og sjansen for at viktige papirer 
skal bli borte er minimalisert. Vi slipper 
også store mengder etterarbeid når map-
pene skal tilbake på plass.
 Jobben med å digitalisere alle doku-
mentene har de 14 medarbeiderne i by-
arkivet gjort selv, og Oddby og Asplin er 

GAMMELT OG UNIKT:  På rad og rekke ligger praktbyggene i Øvre Storgate som ble reist etter bybrannen i 1838. Nummer 57 var den første                                       boligen i Drammen som fikk elektrisk lys. Det skjedde i oktober 1903.

 AKTUELT // kommunalt aRkIV    
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overbevist om at det var lurere enn å sette 
bort arbeidet. Det har blant annet høynet 
kompetansenivået hos staben, påpeker de.
 – Det er Kim som har ledet arbeidet, 
og han har hatt stålkontroll på progresjo-
nen dag for dag, skryter Oddby.

Legger ikke ut sensitiv informasjon
– Finnes det noen ulemper ved å legge alt 
materialet på nett?
 – Vi ser ikke bort fra at kjendispressen 

kanskje kan finne noe interessant, men vi 
bruker verken personnavn eller fødsels-
nummer i vårt arkiv. Det er det imidlertid 
andre kommuner som gjør, og da blir det 
mer trøblete. Med så store mengder data 
øker selvfølgelig faren for at vi skal legge 
ut sensitiv informasjon. Alle opplysninger 
i vårt arkiv skal være vurdert og gradert, 
men personvern er en utfordring under-
streker Oddby. 
 Så lenge opplysningene ikke er unn-

DØGNÅPENT: Du kan nå sitte hjemme foran pc’n og søke opp in-
formasjon om eiendommen din eller et bygg du gjerne vil vite mer 
om, for eksempel Biengården i Øvre Storgate 57. Se www.dram-
men.kommune.no/no/Min-kommunale-side/Sok-byggesaker/ GAMMELT OG UNIKT:  På rad og rekke ligger praktbyggene i Øvre Storgate som ble reist etter bybrannen i 1838. Nummer 57 var den første                                       boligen i Drammen som fikk elektrisk lys. Det skjedde i oktober 1903.

ORIGINALER: Gamle arkitekttegninger og korrespondanse ved-
rørende eiendommene skal selvfølgelig bevares selv om arkivet 
er digitalisert. Her finner vi blant annet originaldokumentene som 
gjelder Øvre Storgate nr. 57

tatt offentlighet, følger det av offentlig-
hetsloven at de skal være tilgjengelige. 
Det gjelder 99 prosent av materialet. Pu-
blikum som oppsøker byarkivet trenger 
ikke legitimere seg, og de trenger ingen 
begrunnelse. Og enn så lenge er tjenesten 
gratis. 
 – Vi følger samme prinsipp på nett. 
Det er altså ingen innlogging. Men man 
kan bare hente ut opplysninger om én ei-
endom av gangen.

– Arkiver har ingen verdi 
hvis man ikke får inn-

holdet ut til folk.
Byarkivar Tom oddBy
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Offentlighetsloven i Norge har bestemmelser om at alle saks-
dokumenter i den offentlige forvaltningen i utgangspunktet skal være 
offentlige og kunne leses av alle. Det gjøres unntak for personlige, 
taushetsbelagte opplysninger. 

Fakta //

•  Arkivet i et offentlig organ består av en rekke arkivserier. De vanligste er 
journaler, saksarkiver, objektarkiver og spesialarkiver, møtebøker, kopibøker 
og lyd- og bildeopptak.

•  Arkivloven fra 1999 pålegger alle offentlige organ å ha et arkivdepot, det 
vil si en oppbevaringsordning for eldre og avsluttede arkiver. For statsetatene 
har Riksarkivet og statsarkivene denne oppgaven. De fleste kommunene i 
Norge er tilsluttet et interkommunalt arkiv, men enkelte kommuner har egne 
byarkiv.

•  Byarkivet i Drammen ble opprettet i 2007. Hovedoppgaven er arkiv- og 
dokumenthåndtering for Drammen kommune i henhold til lov og forskrifter. 
Byarkivet tar også hånd om private arkiver fra bedrifter, lag og foreninger i 
Drammen eller med tilknytning til byen. 

•  Utviklingen av datamaskiner og digital lagring av opplysninger har i stor 
grad revolusjonert arkivarbeidet.

Drammen byarkiv

Har søkt om mer
Selv om mye er gjort, ønsker byarkivaren 
seg enda flere midler.
 – Vi forvalter en vanvittig mengde in-
formasjon om alle i Drammen gjennom 
alle tider. Derfor jobber vi jevnt og trutt 
for å få ut det vi har til publikum. 
 Han forteller at kommunen blant an-
net har et svært interessant byhistorisk 
fotoarkiv. Her ligger det mange bilder fra 
byens bebyggelse. Nå er mellom 1 200 og 
1 500 bilder digitalt tilgjengelig for publi-
kum, men Oddby lover at det vil komme 
mer, og han håper at de kan finne måter å 
forene de ulike arkivene på. 
 Akkurat nå er de også i ferd med å in-
tegrere kommunens webkart i eiendoms-
arkivet. Da blir det enda enklere å søke 
frem dokumenter man er interessert i.
 – Vi mener det kan bli utrolig kjekt, 
sier Tom Oddby og Kim Schønning As-
plin. – Publikum trenger da kun å forhol-
de seg til én inngangsport, ikke to som i 
dag. Enklere løsning for publikum, altså. 
Og det er noe vi er opptatt av! 
ngs@huseierne.no

 aktUELt // DiGiTaLT eienDOmSarkiv    

• Strøm til innkjøpspris

• Ingen bindingstid

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

Benytt din 
medlemsfordel:

HL-SPOT m/ Vintertrygghet

BESTILL I DAG! 
www.norgesenergi.no/hl eller ring 810 33 700810 33 700
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METER PÅ METER: Kim Schønning Asplin har ledet arbeidet med å digitalisere de 400 hyllemetrene i eiendomsarkivet. 

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

BOLIGSALGSRAPPORTEN
- tryggere bolighandel

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

Finn 
takst-
mannen 

din på 

ntf.no
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Ifølge Statistisk sen-
tralbyrå er godt over 
1,2 millioner nordmenn 
utsatt for veitrafikkstøy 
på 55 desibel eller mer 
like utenfor sin bolig. 

Søvnforstyrrelser og helseplager er en følge 
for mange. Byfortetting øker behovet for 
støytiltak, mener Norsk forening mot støy. 
At soverom legges på stille side er ikke nok. 
Foto: Alex Bramwell / Scanstockphoto.

I fjor gikk strømmen 6,4 millioner ganger. 
Det viser tall Aftenposten har hentet inn 
fra Norges vassdrags og energidirekto-
rat. Bare i 2011 ble det registrert flere 
brudd. Det var da orkanen Dagmar herjet. 
I 2013 var stormene Ivar og Hilde årsaken 
til at antallet strømbrudd økte med 40 
prosent. Men også en spansk gravemas-
kinfører må ta noe av skylden. Han kuttet 
en høyspentkabel i Ormsundveien. Det 
førte til at to trafostasjoner på Ekeberg 
begynte å brenne, og store deler av Oslo 
ble mørklagt.

 – Avbrudd i strømmen har store 
omkostninger for samfunnet, sier avde-
lingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen 
til avisen. Likevel mener NVE at vi har en 
høy leveringspålitelighet i Norge. De fleste 
strømbruddene er kortvarige; i snitt 1,4 
timer. 
 Mye av kraftnettet har nådd pensjons-
alder og må erstattes av nytt. Nettsel-
skapene må ut med 133 milliarder kroner 
de neste femten årene. Gigantregningen 
får kundene.  Foto: Tore Wuttudal / NTB 
Scanpix.   

RekoRdmange 
STRØMBRUDD

Plages av støy Påbudt med  
komfyrvakt

  Aktuelt // SmåStoff

Fra og med 1. juli ble det 
påbudt med komfyrvakt i 
alle nye boliger. Hvis fare 
for brann, kuttes strømmen 
til kokeplaten. Innebygd 
løsning i selve komfyren  
er ikke akseptert som 
erstatning for komfyrvakt.

Friske farger
Facebook-gruppen Ja til 
fritt fargevalg! har fått 
nesten 3 000 tilhengere 
etter at Bergen kommune 
påla eieren av Stein-
kjellerkroken å male om 
sitt sjokkrosa hus. Kommunen mener huset ligger 
i et historisk område med stor betydning for byens 
særpreg. Ifølge advokat Anders Leisner er det sjelden 
kommuner legger seg opp i fargevalg på hus. 
Foto: Graça Victoria / Scanstockphoto.

ta et tak

Mer til bolig
Vi bruker en stadig større 

andel av budsjettet vårt til 
bolig. Ifølge SSB brukte vi 

31 prosent i 2012.

Norsk Kulturarv setter på nytt 
igang en aksjon for å redde 
bygninger av kulturhistorisk 
verdi. 1,2 millioner går uavkor-
tet til restaurering og vedlike-
hold. I tillegg har UNI bevilget 
300 000 kroner.  Søknadsfrist 
er 1. februar 2015. Søknads-
skjema og kriterier finnes på 
www.kulturarv.no under fanen 
“Aksjoner”.
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Hittil i år har Statnett registrert nærmere 550 000 lyn over Norge. 
Det er fem ganger flere enn normalt i løpet av et helt år. 4. august ble 
det registrert hele 91 785 lyn. Mer enn halvparten av disse var fra sky 
til bakke. Det normale er rundt 110 000 lyn i året.
 Lynregistreringen startet fordi kraftbransjen var utsatt for risiko 
ved arbeid på linjer og anlegg, og hadde en del materielle skader. I 
dag består det norske lynsystemet av 16 sensorer, hvorav 14 er plas-
sert i Norge, én på Shetland og én i Danmark. Foto: Henrik Strømstad 
/ NTB Scanpix.

Hva gjør du når du en mørk høst-
kveld hører uforklarlige skritt på 
loftet? Jo, da kan du ringe pre-
sten. Sogneprest Svein Kvams-
dal i Volda rykker ut til spø-
kelseshus og ber Gud velsigne 
boligen. Det var studentmaga-
sinet Næravisa som først skrev 
om saken. Til VG sier Kvamsdal 
at han ved hjelp av Guds godhet 
«trumfer» den negative energien 
i huset og dermed fyller det med 
noe positivt. Og for at det hele 
skal bli håndgripelig og konkret 
for dem som har problemer, 
bruker han velsignet vann.
 Inspirasjon henter presten 
fra katolikkene, men liturgien 
ble vedtatt på et kirkemøte i 
2013. På folkemunne kalles den 
«spøkelsesliturgi». Foto: Edyta 
Linek / Scanstockphoto.

Ring presten 
hvis det  
spøker

17 pro-
sent av 
befolk-

ningen leier bolig, 
viser tall fra SSB. 
Det er fler enn på 
1990-tallet, og 
økningen har fun-
net sted i byene. 
Det er særlig 
yngre og enslige 
som leier.

Areal-
et på 
fritids-

boliger har økt 
kraftig siden 
1980-tallet, 
og i 2007 bygde 
vi omtrent like 
store hytter som 
boliger melder 
SSB.

I 1980 
bodde 
det 2,7 

personer i hver 
bolig. Gjennom-
snittet har ifølge 
SSB nå sunket 
til 2,2 bosatte 
pr. bolig. Dette 
er en av årsakene 
til et presset i 
boligmarked.

Kjøper i utlandet
Mange kjøper fritidshus i utlandet, særlig i Sverige, 
Spania, Frankrike og Tyrkia. Siden 2001 er antallet med 
fast eiendom i utlandet syvdoblet til 57 000 i 2012.

Bygningsfysikk i fokus
For tiende gang arrangeres Norsk bygningsfysikkdag 
26. november. Konferansen er et viktig møtested for 
forskere og andre aktører i byggenæringen.

Mer skog
Vi har nå tre ganger så 
mye skog som før krigen. 
I år legger skogen på seg 
nesten 100 sekker ved for 
hver nordmann, skriver 
VG. I 1925 var volumet på 
alt trevirket i Norges skoger 300 millioner 
kubikkmeter. I dag er volumet 900 millio-
ner kubikk-meter. Skogen vokser med ca. 
15 millioner kubikkmeter hvert år. 

Uvanlig mange lyn



34 hus&bolig 6 2014



35

Akk og ved
Det spiller ingen rolle hvor du bor. Et 
sikkert tegn på at vi går en kaldere tid 
i møte, er voksne menns lite skjulte 
iver etter å spille Tetris anno det 21. 
århundret. Du husker kanskje Game 
Boys-spillet fra 80-tallet hvor man 
skulle stable klosser oppå hveran-
dre for å danne horisontale linjer slik 
at de forsvant. Voksne menn spiller 
ikke lenger Tetris – de stabler ved. Det 
er et eget hierarki når det kommer til 
menn og ved. Nederst i sumpa ligger jeg. 
Jeg kjøper litt ved, bare helt sporadisk og bare når jeg trenger 
det. I nabolaget skammer jeg meg nesten over at stabelen 
min med vedsekker er pinlig lav og skamfullt smal. I tillegg 
ser man tydelig at jeg kun har 40 liters-sekker fra Plantasjen. 
Ved siden av ligger også noen pakker med vedbrikketter. Tre 
stykker for 100 kroner. De brenner skikkelig bra i kombinasjon 
med ekte ved. For en amatør jeg er – en skikkelig hoffnarr i 
nabolaget.
 Naboene mine har i tur og orden fått veden levert. Neste 
steg opp i hierarkiet er de som får sekkene levert på døren. 
En lokal bonde leverer 70 liters-sekker til en billig penge. Det 
er noe nemlig-hemmelig og andektig når prinsen avslører at 
han har fått en helt spesiell avtale. Sikkert fordi han er en helt 
spesiell kunde. Han stabler sekkene høyt og bredt og dekker 
de med presenning – helst under et eget lite vedskur han har 
snekret selv. Han ergrer seg dog litt. Lengre borte kommer 
lasset til kongen. Han som er øverst i nabolagets vedhierarki. 

Han får nemlig levert veden 
enten i enorme kubikktunge 
sekker, eller i ett eneste 
svært tilhengerlass. Kongen 
inspiserer lasten og nikker 
fornøyd fordi alle naboene 
forstår at dette er eksklu-
sive saker. Det er kun bjørk 
naturligvis. Billig bjørk, fordi 
han har tilgang på det. Den 
måles i kubikk, ikke sekker 
eller liter, og den har ekstra 
knitreevne og varmegaranti. 

Jeg forbanner den heldige jævelen der han betaler kontant. 
Håndpenger til den hemmelige vedmannen i inkognito som 
leverer varene på døren. De veksler noen replikker og slår seg 
på stortromma. Kongen deler nødig opplysninger om hvor han 
får veden fra «for han leverer bare til noen få». En eksklusiv  
gruppe – et hemmelig brorskap hvor kongen gjennom mange 
års bekjentskap har fått en fot innenfor. Så da er mitt spørs-
mål til dere lesere der ute: Er det noen som kan få meg 
innenfor et slikt brorskap slik at jeg også kan stige i hierarkiet? 
Hilsen mannen som betaler veden sin med kort i kassa på 
Plantasjen. 
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Kongen inspiserer 
lasten og nikker for-
nøyd fordi alle nabo-
ene forstår at dette 
er eksklusive saker.

Journalist Dag Erik Kongslie
dek@huseierne.no

JoUrnalist
DAG ERIK KONGSLIE

Sparedusj?
Det er mange måter å spare strøm på. Og noen er mer 
behagelige enn andre. Med nye Titanium Pro 250 L 
varmtvannsbereder får du 30 % mer varmtvann og 25 % 
lavere strømforbruk, sammenlignet med din gamle 
200-liters bereder fra før 1994. Så kan du dusje alene, 
dusje lenger – og med verdens beste samvittighet.

NYHET!
Titanium Pro 250 L

250-liters bereder
tilpasset 4–5 personer 

Be om introduksjons- 
pris hos din  
rørlegger

Høiax har levert norsk- 
produserte varmtvanns- 
beredere siden 1927.  

Selges kun gjennom  
autoriserte rørleggere.  

12 års garanti på 
trykktanken.

www.hoiax.no
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Statens strålevern hevder at ca. 300 personer dør av lungekreft 
som følge av radon hvert år. Flere markante personer med høy 
ekspertise på feltet mener nå at disse tallene er for lite nyanserte. 
Årsaken til det er at kun én spesiell gruppe har vesentlig høyre 
risiko enn alle andre.
 – Jeg synes Statens strålevern bør være tydeligere når de pu-
bliserer disse tallene, sier leder i Norsk Lungekreftgruppe, dr. 
med. Odd Terje Brustugun.
 – Det som vi nå blir mer og mer klar over, er at det så langt vi 
kan se i dag ikke finnes noen overhyppighet av lungekrefttilfeller 
i såkalte utsatte radonområder enn ellers i landet, sier han. Dette 
er vesentlig mer interessant å vite enn at røykere er ekstra utsatt. 
Vi vet i dag ikke med sikkerhet i hvilken grad radon er skadelig 
for personer som for eksempel aldri har røkt, sier han.
 På Ottestad i Stange bor samboerparet Marius Thorstad 

 Radon: 
Skadelig 

eller 
ikke?

300 personer dør hvert år av radon. 
Hvis vi skal tro Staten strålevern. 

Men tallene er kun en sikkerhetsanalyse 
basert på statistikk. Flere mener tallene 

er unyanserte og at radon har et 
ufortjent dårlig rykte.

TEKST: Dag Erik kongsliE og rikkE aasEruD
FOTO: Brian Cliff olguin

  Aktuelt // RADON
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FATTET: Det er registrert spesielt høye radonforekomster i de to hedmarkskommunene Stange og Ringsaker. 
Men det forekommer ingen overhyppighet av lungekreft fra disse kommunene. Det er samboerparet Britt Nina 
Pettersen og Marius Thorstad glad for. De bor i Ottestad i Stange sammen med barna Emilie (2) og Linnea (4).
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UTSATT:  Røykere har 25 ganger høyere risiko for å få lungekreft enn personer som al-
dri har røkt. Høy radonkonsentrasjon i kombinasjon med tobakk er sannsynligvis svært 
ugunstig, fordi man får en synergistisk kreftforårsakende effekt, mener dr. med. Odd 
Terje Brustugun. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix.

og Britt Nina Pettersen. Radonfaren tar de 
med fatning.
 – Vi er klar over at det er mye radon i 
vårt nærområde. Men for å være ærlig så 
vet vi ikke om lungekrefttilfeller i vår nær-
meste bekjentskapskrets. Det har bodd 
mennesker i disse områdene i alle år og 
det er vanskelig å ta særlig stilling til ra-
donfaren, sier Marius Thorstad.

Sprer frykt
Den nye strålevernforskriften, som trådte 
i kraft 1. januar 2011, pålegger blant an-
net alle med utleieboliger – også de som 
leier ut en liten hybel i egen bolig – å 
måle radonnivået og eventuelt iverksette 
tiltak. Dette måtte være gjort innen 1. ja-
nuar 2014. Også skoler og barnehager er 
omfattet av regelverket. Radonnivåene må 
være så lave som praktisk mulig og aldri 
over 200 Bq/m3 (uttales becquerel og er 
måleenheten for radon). Tiltaksgrensen 
er på 100 Bq/m3, hvilket betyr at dersom 
det måles verdier over dette skal det gjen-
nomføres tiltak. I de fleste tilfellene vil det 
dreie seg om bedret utlufting, men noen 
steder er større tiltak nødvendig. Kostna-
dene kan variere fra noen få tusen til flere 
tiltalls tusen kroner. Tiltakene skal også 
kunne dokumenteres. Brustugun er skep-
tisk til tiltakene som er anbefalt å gjøre 
dersom man måler høy forekomst av ra-
don.
 – Jeg er usikker på i hvor stor grad 
vi vil se effekt på lungekreftforekomsten 
med disse generelle tiltakene. Selv om 
man kan være enig i føre-var-prinsipper, 
så er det etter mitt syn vanskelig å forsvare 
slike pålegg utfra et medisinsk ståsted. Vi 
snakker jo om store inngrep i et hus for å 
gjøre radontiltak på temmelig lave verdier, 
sier Brustugun.
 Han får støtte av professor i subato-
mær fysikk, Bjarne Stugu ved Institutt for 
fysikk og teknologi ved universitetet i Ber-
gen. Stugu synes det er meningsløst å spre 
frykt i befolkningen for noe som han til 
en viss grad til og med hevder er nødven-
dig for kroppen vår.
 – Man skal være klar over at alle hus 
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SpøRSmål Og SvAR Om RADON

Hva er radon? 
– Radon er en usynlig og luktfri gass, som 
dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs 
vil radonkonsentrasjonen normalt være 
lav, og helsefare oppstår først når 
gassen siver inn og oppkonsentreres 
i vårt innemiljø.

Hvordan kommer radon inn i huset?
– Radon kommer inn i huset med luft fra 
grunnen; gjennom sprekker i overgangen 
mellom vegg og gulv, ved rørgjennom-
føringer og åpninger rundt kabler, vann-  
og avløpsrør. Radon stråler ikke gjennom 
gulv eller vegger. Får du tettet mot luft fra 
grunnen, får du også tettet mot radon. 

Jeg har hørt at radon kommer inn med 
vannet? 
– Dersom du har overflatevann er ikke 
dette noe problem. En fjellbrønn derimot, 
er et nærmest lukket system, der radon-
konsentrasjonene kan bli høye. Radonen 
frigis da når du bruker vannet innendørs 
ved for eksempel dusjing. Å drikke vannet 
anses i de fleste tilfeller likevel som trygt, 
det er frigjøringen av radon i luften man 
ønsker å unngå.
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RØYKER IKKE: Hjemme hos familien Pet-
tersen / Thorstad på Stange er det ingen 
som røyker. Det er bra for lille Linnea på 
fire. Røykere eller de som har røkt, er langt 
mer utsatt for lungekreft som følge av ra-
don enn hva ikke-røykere er.

har litt radon. Vi kommer ikke unna den. 
Det vanligste er mellom 20 og 80 Bq/m3. 
En radonkonsentrasjon på null er så godt 
som utopisk, og kanskje heller ikke ønske-
lig. Mange mener at cellenes reparasjons-
mekanismer mot ioniserende stråling er 
avhengige av å bli utsatt for litt stråling for 
fungere optimalt, sier han.

Tar livet med fatning
Hedmark er fylket med mest jordbruks-

areal i Norge. Skog og landskaps nye areal-
barometer viser at produktiv skog dekker 
rundt 50 prosent av fylket, mens fire pro-
sent  er landbruksareal. Regionen er også 
rik på radon. 
 Samboerparet Marius Thorstad og 
Britt Nina Pettersen kjøpte huset på Otter-
stad i 2009. Her bor de med barna Emilie 
(2) og Linnea (4). Tanker om radonnivåer 
kom da de pusset opp.
 – Ett sted må vi jo bo. Hvis det 

I hvilke tilfeller bør jeg måle 
radonkonsentrasjonen i vannet? 
– Dersom du har målt for høye radon-  
verdier i boligen, og du får vann fra bore-
brønn i fast fjell. 

Hvordan måler jeg radon i vannet? 
– Kontakt Statens strålevern for å få 
tilsendt utstyr til dette.

Hvor i huset kan det være radon? 
– Siden radon stort sett kommer fra under 
huset, vil konsentrasjonene normalt være 
størst i kjelleren og svakere oppover i 
huset. 

Hvor skal jeg måle? 
– Statens strålevern anbefaler å måle i 
minst to oppholdsrom, og i minst ett i hver 
etasje. 

Jeg bor i femte etasje i blokk. 
Trenger jeg å måle?
– Statens strålevern anbefaler at de som 
bor i leilighet med bakkekontakt, og leilig-
heten over, å måle. Dersom blokken ligger 
i en skråning, kan det være flere etasjer 
som har bakkekontakt. I femte etasje vil 
radonkonsentrasjonen normalt sett være 
svært lav og måling unødvendig. 
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hadde vært en akutt fare for liv og helst 
tror jeg myndighetene ville tatt større grep. 
Vi vurderte om vi skulle måle radonnivåer 
da vi pusset opp den øverste etasjen, men 
vi bestemte oss for å vente til vi skal gjøre 
noe med kjelleren. Både Marius og jeg er 
oppvokst i området. Her har vi bodd hele 
vårt liv og hele greia med radon blir man 
for vant til. Vi vet at flere naboer har gjort 
målinger og det er store svingninger bare i 
gaten her vi bor, sier Pettersen.

Gammel og usikker statistikk
Ifølge kreftregisteret fikk 2 903 nordmenn 
påvist lungekreft i 2012. Samme år døde 
2 185 personer som følge av lungekreft.  
Statens stråleverns offisielle standpunkt 
er at radon kan gi lungekreft, og risikoen 
øker med radonkonsentrasjonen i inne-
luften og med oppholdstiden. Det finnes 
ingen nedre terskelverdi for når radon gjør 

skade. Risikoen er høyest for de som aktivt 
røyker eller har røkt. Risikoen ved radon-
eksponering er nemlig rundt 25 ganger 
større for røykere enn for personer som 
aldri har røkt, men risikoen skal også være 
betydelig for ikke-røykere. 
 Rådgiver Maria Larsson i seksjon for 
miljø- og atomsikkerhet ved Statens strå-
levern peker på at radon er et epidemiolo-
gisk problem.
 – Tallene vi refererer til er basert på 
statistikk som vi har fått fra WHO. Vi har 
gjort våre anslag på bakgrunn av disse 
tallene og dermed antar vi at rundt 300 
personer i Norge får lungekreft årlig  som 
følge av radon. Vi bygger våre tall på rad-
onkartlegginger i norske kommuner i pe-
rioden 2000 – 2001, sier Larsson.
 Altså kan man ikke med sikkerhet vite 
at 300 personer faktisk dør av lungekreft 
som følge av radon. Tallene er basert på 
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STOR VARIASJON: – Vi vet at flere naboer 
har målt radon og det er store svingninger 
bare i gaten her vi bor, sier Britt Nina Pet-
tersen. 

Må jeg måle radon hjemme?
– Du er ikke lovpålagt å måle radon i boli-
gen du selv bor i. 

Må jeg måle radon i boligen jeg leier ut?
– Ja. Alle som leier ut bolig har ansvar for 
at radonnivået i utleieboligen er så lavt 
som det er praktisk mulig å få til. Dersom 
radonnivået overstiger 100 Bq/m3 må 
du gjøre tiltak for å få nivået så lavt som 
mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige 
200 Bq/m3. 

Hvorfor må jeg gjøre tiltak ved 100 Bq/
m3 hvis grensen er på 200 Bq/m3?
– Det er to grenser: Tiltaksgrensen er på 
100 Bq/m3. Maksgrensen er på 200 Bq/m3. 
Dette betyr: Dersom du har radonnivåer 
over 100 Bq/m3 må du gjøre tiltak for å få 
nivået lavere. Radonnivåer inntil 200 Bq/
m3 vil måtte tolereres dersom alle tenke-
lige tiltak er satt inn og nivået fortsatt 
ikke blir lavere. 200 Bq/m3 var tidligere 
tiltaksgrensen.

Er det noen som kontrollerer om jeg 
måler radon i utleieboligen?
– Statens strålevern og kommunen kan 
føre tilsyn med at grenseverdiene for 
radon i utleieboliger er overholdt. Da skal 
utleier legge frem dokumentasjon på at 
radonnivået er i tråd med tiltaks- og gren-
severdier. Dokumentasjon skal også gjøres 
tilgjengelig for leier. 
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internasjonal statistikk og er mer en risi-
koanalyse enn sikre tall. Dette mener pro-
fessor Bjarne Stugu er et problem.
 – Tidligere antakelser om radon og 
kreftrisiko har vært betydelig mer pessi-
mistiske enn hva de er nå. I løpet av det 
siste tiåret har det blitt etablert vesentlig 
redusert helserisiko for ikke-røykere. Om 
man finner et hundretalls Becquerel er det 
ingen grunn til panikk, sier Stugu, som er 
forundret over at man har innført stren-
gere tiltaksgrenser, trass ny kunnskap som 
altså demper helserisikoen.
 På lik linje med Brustugun mener Sta-
tens Strålevern selv at de må informere 
bedre.  Maria Larsson innrømmer at de 
ikke kan si med sikkerhet si at personer 
som aldri har røkt er utsatt for noen risiko.
 – Det vi vet er i hvert fall at røykere 
har 25 ganger høyere risiko for å få lun-
gekreft enn personer som aldri har røkt.

Tidligere røykere har en forhøyet risiko. 
Men radon utgjør også en risiko for aldri-
røykere. Dette er det vitenskapelig belegg 
for i de store befolkningsundersøkelsene, 
forklarer Larsson.

Farlig for røykere
Når radon er til stede i luft, dannes det 
kontinuerlig flere kortlivede radionukli-
der som kalles radondøtre. Både radon og 
radondøtrene avgir alfastråling. Alfastrå-
ling stoppes lett i luft og trenger for 
eksempel ikke gjennom hudover-
flaten. Det er ved innånding ra-
don vil kunne gi en økt risiko for 
utvikling av lungekreft. Stråledoser 
til andre organer enn ved opptak via 
lungene er svært små og kan neglisjeres.
  I en epost til Huseiernes Landsforbund 
skriver lungespesialist Even Høye ved Sy-
kehuset innlandet at sammenhengen 

VIL FOREBYGGE: Statens strålevern me-
ner man ikke bør være altfor opptatt av at 
radon kanskje ikke er skadelig for de fleste. 
Ettersom tallgrunnlaget gjør det vanskelig 
å konkludere, ønsker de å rette fokus mot 
helseforebygging.

Hva skjer hvis jeg ikke måler?
– Manglende radonmåling vil kunne anses 
som en mangel som gir leier rett til avslag 
i leien. Dersom verdiene ligger under 
tiltaksgrensen vil trolig et prisavslag bli 
minimalt eller ingenting. Dersom det viser 
seg at radonnivået er over tiltaksgrensen 
kan det stille seg annerledes. Hvis det 
sannsynliggjøres at leier har tatt skade 
av de høye radonnivåene kan utleier bli 
erstatningsansvarlig for det tapet leier er 

påført, for eksempel utgifter til medisinsk 
behandling, tapt arbeidsevne og i ytterste 
konsekvens tap av forsørger.

Hvordan måler jeg radon? 
– Måling skal skje med sporfilm (en liten 
målebrikke av plast) eller elektronisk 
måleinstrument. Dette får du tak i ved 
å kontakte et firma som selger radon-
målinger. 

Jeg har hørt at man bare kan måle om 
vinteren, hvorfor det? 
– Målingen skal utføres over minst to 
måneder innenfor vinterhalvåret, det vil si 
i perioden fra midten av oktober til midten 
av april. I vinterhalvåret er radonkonsen-
trasjonen i inneluften mest stabil. Den 
er også høyere enn om sommeren. Ved 
beregning av årsmiddelverdien korrigeres 
det for dette. 
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vil noen før eller siden havne i 
en ulykke. Da er det dumt ikke 
å  ha belte, sier Larsson.
 Kreftregisteret er også vel-
dig usikre på hvor stor fare 
radon egentlig utgjør. På lik 
linje med Statens strålevern vil 
de nødig avblåse radonfaren, 
men de klarer heller ikke å si 
med sikkerhet at det er noen 
reell fare for andre enn røy-
kere.
    – Et mindre antall tilfeller 
av lungekreft kan trolig tilskri-
ves eksponering for radioaktiv 
radongass i berggrunnen i flere 
områder i Norge, men det er 
uvisst hvor stort omfanget av 
dette er, sier dr. med. Tom K. 
Grimsrud ved Kreftregisteret.
 Kreftregisteret nevner at 
radon kun er én mulig årsak 
til lungekreft. Ettersom tallene 
om antall døde som følge av 
radon er så usikre, er de utelatt 
fra denne statistikken.
 – I sine tall har Statens 
strålevern informert om at det 
foreligger en usikkerhet. Det 
betyr at tallet kan være høyere 
og det kan også være lavere.  
Det er i dag stort sett enighet om hvordan 
tallene bør beregnes, men fortsatt er det 
en ganske høy grad av usikkerhet knyttet 
til anslaget. Vi har fått mye ny informa-
sjon om helsefaren ved radon de siste 10 
årene, sier Grimsrud.
 Kreftregisteret ønsker å nyansere fare-
bildet. De er enige i at det er – med det 
man vet i dag –  sannsynligvis liten risiko 
for å utvikle lungekreft som følge av ra-
don, dersom du aldri har røkt.
 – Vi er nå allerede i gang med å utar-
beide tydeligere tall på hvor stor helsefa-
ren ved radon er. Dette er et samarbeid 
med Statens strålevern. Inntil vi vet noe 

mellom radon og lungekreft er omdisku-
tert internasjonalt. “I vårt nærområde har 
man registrert høye radonforekomster i 
spesielt 2 kommuner; Stange og Ringsa-
ker. Det forekommer ingen overhyppighet 
av lungekreft fra disse kommunene”, på-
peker han.  Som lungelege arbeider han i 
henhold til Helsedirektoratets ”Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging 
av lungekreft”, en veileder fra april 2014 
som han beskriver som meget moderne 
og oppdatert. Denne veilederen omhand-
ler radon som årsak til lungekreft meget 
kort: “Radon, som finnes i berggrunnen 
i enkelte deler av landet, forårsaker også 
trolig noen tilfeller”.
 Høye har på forespørsel ikke ønsket 
å uttale seg ytterligere, men han henviser 
videre til Odd Terje Brustugun ved Norsk 
Lungekreftgruppe.
 – Høy radonkonsentrasjon i kom-
binasjon med tobakk er sannsynligvis 
ugunstig, idet man trolig får en synergis-
tisk kreftforårsakende effekt. Radonnivåer 
innen rimelighetens grenser, uten samti-
dig tobakksbruk, synes å forårsake svært få 
lungekrefttilfeller, sier Brustugun som svar 
på Høyes uttalelse.

Bedre føre var
Larsson mener man ikke bør være altfor 
opptatt av at radon kanskje ikke er skade-
lig for de fleste. Ettersom tallgrunnlaget 
gjør det vanskelig å konkludere, ønsker 
hun å rette fokus mot helseforebygging.
 – Vår oppgave er å informere om 
at det foreligger en fare, selv om vi ikke 
vet hvor stor den er. Det viktigste her er 
at man forebygger slik at man ikke kom-
mer i en situasjon der også ikke-røykere 
får lungekreft på grunn av radon. Det blir 
som å bruke bilbelte når man kjører. Du 
kan godt unnlate å kjøre med belte uten 
å få noen problemer med det i løpet av et 
helt liv, men hvis alle gjorde det samme 

mer, må vi henstille til at man 
tar på alvor at det med dagens 
informasjon foreligger en viss 
fare. Dersom du er ikke-røy-
ker skal du allikevel ikke gå 
rundt å frykte radonspøkelset. 
Sannsynligvis vil du aldri få 
noen problemer med det, sier 
Grimsrud.

Færre og færre
– Jeg er kanskje litt brutal når 
jeg sier dette, men antall ek-
stra lungekrefttilfeller grunnet 
radon vil reduseres i takt med 
at andel røykere i befolkningen 
går ned. Enten ved at de slutter 
eller at de går bort, sier Stugu.
 Grimsrud mener Stugu 
langt på vei har et poeng siden 
slike tall uansett vil ha flere på-
virkningsfaktorer.
 – Så lenge færre røyker 
vil naturligvis tallet på raon-
dødsfall synke. Det handler 
ikke bare om frafall ved død, 
men også fordi færre røyker 
og flere slutter. Alt dette vil na-
turligvis påvirke tallet over tid, 
sier Grimsrud.
 Hos familien på Otte-

stad er det ingen som røyker. At risikoen 
for lungekreft som følge av radon er høy-
ere for de som røyker var ukjent, men ikke 
overraskende.
 – Røyking er jo skadelig. Det er noe 
man vet, så jeg er vel ikke overrasket over at 
det er større risiko for en røyker. Derimot 
synes jeg det er betryggende å høre at sann-
synligheten for å utvikle lungekreft som 
ikke-røyker er lav. Vi tenker jo på barna 
våre som vokser opp her, selv om vi også 
har vår bakgrunn her. Jeg synes det er be-
tenkelig at man fokuserer så mye på et pro-
blem man tydeligvis ikke er sikre på hvor 
stort er, sier Pettersen. dek@huseierne.no
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Jeg har vært i kontakt med firmaer som 
sier de kan komme hjem til meg. Hva er 
forskjellen på å måle selv og å overlate 
jobben til et firma? 
– Når du måler selv, får du tilsendt 
sporfilm som du sender tilbake etter endt 
måling. Firmaet utarbeider en rapport 
på bakgrunn av målingen din. Måler du 
elektronisk, kan du kjøpe måleutstyret 
og sende inn dataene fra utstyret for å få 
ut rapporten. Firmaer som kommer hjem 

til deg vil i hovedsak gjøre det samme. 
Statens strålevern anerkjenner både egen 
måling og måling ved hjelp av firma. 

Kommunen sier det ikke er radon i 
området, men naboen målte, og fikk 
høye verdier. Hva bør jeg gjøre?
– Også boliger i områder som ikke er 
typiske radon-områder kan ha radon i 
inneluften. Det kan for eksempel skyldes 
at masser under huset er hentet fra områ-

der med stor radonkonsentrasjon. Derfor 
vil radonnivåer variere fra hus til hus. 

Jeg har målt og fått rapport om radon-
nivåer over grensen. Hva gjør jeg? 
– Statens Strålevern anbefaler å innhente 
profesjonell hjelp for å gjøre radontiltak. 
Firmaet vil prøve å finne kilden til proble-
met og gjøre tiltak utfra dette. Ventilering 
av grunnen, tetting av grunnen og ventila-
sjon er de vanligste tiltakene. 

Odd Terje Brustugun

Tom K. Grimsrud

Maria Larsson
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Høy radonkonsentrasjon i kombinasjon med tobakk er lite gunstig. 
Det er derfor en stor fordel at antall røykere er på vei ned.

Fakta //

•  I Norge røyker 26 prosent av den voksne befolkningen daglig eller av og til. Andelen 
dagligrøykere er på vei nedover. 

•  I 1973 – 74 røkte i alt 52 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene daglig. I 2012 
var det 16 prosent dagligrøykere blant kvinner og menn. I tillegg røyker 11 prosent av 
menn og 9 prosent av kvinner av og til, viser tall for perioden 2010 – 2012. Tallene fra 
2009 – 2013 viser at det er flest dagligrøykere i Finnmark, med 27 prosent som røkte 
daglig.

•  Det er fremdeles rundt en million mennesker totalt som røyker i Norge; ca. 610 000 
som røyker daglig og ca. 360 000 som røyker av og til.

•  Det er en markert sosial forskjell for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto 
høyere andel dagligrøykere. Av-og-til-røyking er derimot mest utbredt blant dem med 
lengre utdanning. Personer med kort utdanning starter tidligere å røyke, bruker mer 
skadelige tobakksprodukter, er utsatt for mer passiv røyking og slutter i mindre grad enn 
de med lengst utdanning gjør.

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Helsedirektoratet.

røyking

POSITIV UTVIKLING:  
Antall dagligrøykere har 
sunket fra 42 prosent av 
befolkningen i 1973 til 15 
prosent i 2013. Antall av-og-
til-røykere har imidlertid økt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Røyker daglig
1 250 000

Røyker av og til
275 000

Røyker daglig
1 169 000

Røyker av og til
289 000

Røyker daglig
1 213 000

Røyker av og til
339 000

Røyker daglig
1 031 000

Røyker av og til
413 000

Røyker daglig
646 000

Røyker av og til
398 000
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SKAL DU RYDDE?
RABATTER FOR MEDLEMMER

Kjøp i vår nettbutikk eller ring 08899!

Vi tilbyr alle medlemmer 12 % rabatt på fastpriscontainer med restavfall.
Prisen inkluderer alt med leie inntil 4 dager (utsett dag 1, henting dag 4).

Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. 

BRUK RABATTKODE HL

EE-pakke: 
Sekk for elektrisk og 
elektronisk avfall

20m3 container

10m3 container

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUNDwww.ragnsells.no
08899

www.ragnsells.no
08899

™

butikk.ragnsells.no
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Ifølge SSB er 52 prosent av norske 
boliger frittliggende eneboliger. 
Og åtte av ti har egen hage.

Eiendomskatt blir som et narko-
tikum for kommuneøkonomien. 
Man blir totalt avhengig av det.

Ny klagenemnd

Rykker ut
Regjeringen vil styrke klagebehandlingen og foreslår en ny 
landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat.
 – Forslaget er et viktig skritt for å styrke skattyters retts-
sikkerhet, sier finansminister Siv Jensen. 
 Det foreslås å lovfeste at Skatteklagenemnda skal være 
uavhengig. Foto: Rune Kongsro.

Årlig er det ca. 3 500 pipebran-
ner i Norge. Pipebrann er en 
brann som oppstår i skorstei-
nen når beksot eller løs sot 
antennes. Sotet setter seg i 
skorsteinen når ildstedet har 
dårlig trekk eller veden ikke er 
ordentlig tørr. Skrus trekken 
ned til et minimum, øker faren 
for pipebrann. Foto: Knut Ekan-
ger / Scanstockphoto.

Velutstyrte boliger
Norske boliger er ikke bare 
store og med høy standard. De 
er også svært velutstyrte skal 
vi tro SSB: “Alle” husholdninger 
har TV, ni av ti har fryseboks og 
nesten like mange vaskemas-
kin. Ni av ti husholdninger har 
hjemme-PC. Oppvaskmaskin, 
derimot, finnes bare i åtte av 
ti husholdninger. Foto: Andrey 
Armyagov / Scanstockphoto.

Einar EndrEsEn, Frp Karmøy

Vil fjerne boplikten
Regjeringen vil ha fri omsetning av gårds-
bruk, fri prissetting og ingen boplikt. Både 
konsesjonsloven og boplikten er nå sendt 
på høring. Landbruksminister Sylvi List-
haug (Frp) mener forslaget gjenreiser eien-
domsretten til norske bønder. Senterpar-
tiet frykter for bosetting og matproduksjon. 
Foto: Knut Ekanger / Scanstockphoto.

Det norske selskapet Jets Vacuum har sammen 
med designere fra Eggs Design igangsatt et 
prosjekt for å redusere vannforbruk og øke 
gjenbruk av vann og kloakk i grønne byg-
ninger. – Dette prosjektet er et veldig godt 
eksempel på at det går an å kombinere 
bærekraft og forretningsutvikling. Her 
skal produsent og designer, sammen 
med brukere, drive innovasjonsproses-
sen fremover. Det blir svært spennende 
å se hva dette vil ha å si for fremtidens 
bærekraftige vannkonsepter, sier Anita C. 
Drabløs, prosjektleder i Norsk design- og arki-
tektursenter. Foto: Arash Nejad/nyebilder.no

Vil spare 
VaNN

  seTT & HØrT // august 2014

Har egen hage
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Et av de mest rasfarlige områdene i Norge er på Romerike. 
Ja, bent ut sagt kan Lillestrøm flyte ut i Øyeren. 

Statuen av Tom Lund kan forsvinne for godt.

Rotehuer
Nordmenn roter mer enn svenskene, men vi er ikke verst 
i norden. Samtidig ser hele fire av fem nordmenn på seg 
selv som gode ordensmenneskert. Drøyt 4 000 personer 
fra Norge, Sverige, Danmark og Finland har deltatt i un-
dersøkelsen som ligger til grunn for Elfas Rydderapport.

40 prosent av de som bor i blokk, bekymrer seg for at naboens adferd er brannfarlig. Det viser en 
spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med Brannvernuka 2014. 
35 prosent av norske borettslagsbeboere sier de er litt urolige for at naboens adferd kan være 
brannfarlig, mens ytterligere seks prosent sier at de er ganske engstelige. Til sammenligning 
engster bare 17 prosent av de som bor i enebolig seg for naboen. Foto: Sxc.hu.

BRannfaRlige 
naBoeR?

Astrid MelAnd i VG

Hjelper poden
Fire av ti foreldre over 50 
år oppgir å ha støttet barna 
økonomisk i forbindelse med 
boligkjøp, viser Husholdnings-
undersøkelsen 2014 som 
Norstat har gjennomført for 
Finans Norge. – Foreldre og 
familie blir stadig viktigere for 
førstegangskjøpere, sier Idar 
Kreutzerr i Finans Norge. Foto: 
Kongslie.

I overkant av 20 prosent 
av alle husholdninger i 
Norge oppgir at de eier 
fritidshus. Kilde: SSB.

Dyrere e6
15. desember er den hellige datoen 
som gjør det enda dyrere å kjøre på E6. 
Da starter nemlig bompengeinnkrev-
ningen på strekningen fra fylkesgrensa 
mot Hedmark og Skaberud, skriver Ro-
merikes Blad. Samtidig økes takstene 
i de andre bomstasjonene fra Garder-
moen til Kolomoen i Hedmark.

Årets dyreste
Investor Paal Hveem har solgt 
sin kjempeleilighet på Tjuvhol-
men. Prislappen skal være 56 
millioner for 350 kvadratmeter 
og en gigantisk takterrasse på 
tilsammen 180 kvadrat, ifølge 
Finansavisen. Dette er årets 
dyreste leilighetssalg i Norge. 
Foto: Finn Ståle Felberg / Tjuv-
holmen KS.

  SeTT & HØRT // auguST 2014
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GLAVA®
FORSKJELLEN
MERKES!

God komfort starter  
med riktig isolasjon 

SKAL DU PUSSE OPP?
Alle vil ha et lunt og komfortabelt hjem. Tenk derfor på isolasjon ved ditt 
neste oppussingsprosjekt – uansett om det er lite eller stort. Husk også at  
GLAVA® har produktene med bransjens beste isolasjonsevne. 
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Gratulerer med gode kritikker! Er du glad for all den 
fine omtalen som boka «Et norsk hus» har fått?
– Det er alltid spennende å få kritikk. Man har jo selv-
sagt et lite forsvarsverk på lager dersom kritikken ikke 
er så god. Men å få god omtale er alltid hyggelig, og 
det er jo en lettelse når det går bra. 

Din nyeste roman handler om Alma, som leier ut en 
del av huset til polske Slawomira. Hvorfor valgte du å 
skrive roman med utgangspunkt i et leieforhold?
– Jeg kan være så ærlig å si at jeg har erfaring på om-
rådet. Jeg har selv en utleieenhet i boligen, og jeg bor 
i et strøk der svært mange andre også har det. Det er 
jo også slik når man bygger nytt i dag, og det gjel-
der flere steder i landet, er man nesten avhengig av 
å bygge inn en utleieenhet for å klare utgiftene. Det 
å leie ut en del av sin egen bolig på denne måten er 
veldig annerledes enn å drive profesjonell utleie i en 
leiegård eller lignende, fordi man kommer så nær på 
hverandre. 

Alma i romanen ringer stadig Huseiernes Landsfor-
bund og får hjelp – har du gjort det samme?
– Jeg har ringt HL mange ganger. Det er jo et veldig 
godt tilbud for medlemmer. Jeg har lurt på ulike ting, 
spesielt hva som er mitt ansvar og mine plikter som 
utleier – er det for eksempel min plikt å måke snø? 
Slike ting har jeg fått god hjelp til.

I boka beskriver du Almas kamp mot forfall og hennes 
redsel for hva naboene vil tenke om den uflidde hagen. 
Likevel er det veldig viktig for henne – og for folk flest 
– å eie. Hvorfor det, tror du? 
– Det er vanskelig å vite; i nabolandene våre Sverige 
og Danmark er det jo vanligere å leie, men vi har en 
helt annen tradisjon. Jeg kan ikke si så mye om hva 
slags politikk som eventuelt har nørt opp under dette, 

TeksT: Rikke ÅseRud  IllusTrasjon: HeRb

 HUS&BOLIG Spør // VIGDIs HjorTH    

Det var med utgangspunkt i egne 
erfaringer som utleier at Vigdis Hjorth 

fikk ideen om å skrive roman om et 
leieforhold. Både forfatteren selv og 

hovedpersonen i boka er flittige 
brukere av Huseiernes Landsforbunds 

rådgivningstjeneste. 

Ringer 
stadig for 
utleietips
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• Norsk forfatter, født 1959 i Oslo. 
Debuterte med barneboka Pelle-
Ragnar i den gule gården i 1983. 

• Har siden debuten skrevet over 
20 voksenromaner og barnebøker. 

• Hennes nyeste roman “Et norsk 
hus” handler om huseieren Alma, 
som leier ut en del av boligen til en 
polsk kvinne. Almas selvoppfatning 
og verdensbilde blir satt på prøve i 
møte med leieren. 

Fakta // 
Vigdis HjortH: 

men jeg konstaterer at det er viktig for folk, og at vi 
har tradisjon for å eie. Vi må huske på at da Norge fikk 
egen grunnlov, fikk sju prosent lov til å stemme; det 
var de som hadde eiendom, eller de som hadde em-
bede. Eiendom var altså svært viktig for politisk inn-
flytelse; en slags betingelse for at du var en fri mann. 
Eiendomsretten står jo veldig sterkt i hele vesten og 
kapitalismen, man kan selvsagt sette spørsmålstegn 

ved hele systemet, men det er uansett et faktum at det 
er viktig for folk flest i Norge å eie. 

Boken heter «Et norsk hus» – hva vil du si om det norske? 
– Jeg spiller på at Alma bor i et typisk norsk hus; en 
enebolig, et tømmerhus med hage i et villaområde. I 
tillegg assosierer jeg til Jaglands slagord om Det nor-
ske hus. Slik sett handler boken om en stor og 
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viktig diskusjon i Norge; hvordan mottar vi fremmede men-
nesker her i landet. I romanen er det en polsk kvinne i et norsk 
hus. Noe av det som har opptatt meg i boka er hvordan Almas 
selvbilde forandres i møte med den polske leieboeren. Alma 
tror at hun er tolerant, at hun står på de svakes side, men dette 
blir utfordret i møte med den polske kvinnen. Slik vi utfordres 

på flere hold når de som kom-
mer til landet ikke deler våre 
verdier og vår oppførsel.  
 
Alma er fullstendig avhengig 
av inntektene fra utleieenheten 
sin. I omtalene av boka frem-
står hun som den slemme utlei-
eren, men jeg tror vi er mange 
som vil kunne kjenne igjen 
desperasjonen eller oppgitthe-
ten hennes; for Alma selv får 
jo store økonomiske problemer 
hvis det blir tull med leien?
– Jeg er enig med deg; de som 
beskriver henne som slem el-
ler usympatisk har ikke tatt 

innover seg realitetene i livet hennes, nemlig at leier umulig 
kan bo der gratis. Alma kan jo ikke åpne huset sitt for alle som 
er trengende. Og slik er det på et overordnet nivå, også; vi kan 
ikke åpne opp for alle som trenger det, det er ikke bærekraftig. 
Verken i global sammenheng eller i det enkelte hus. Det er 
altså lett å si noe om hva Alma burde ha gjort, men hun er 
begrenset av de rammene hun lever i. Det er ikke alle som 
leier ut en del av huset sitt på denne måten som har veldig 
god råd. De fleste skulle kanskje ønske de hadde så god råd 
at de slapp det. 
 
Men huseieren fremstår jo alltid som den sterke part i et lei-
eforhold – og er det ikke da slik at Huseiernes Landsforbund 
kjemper for de som allerede er sterkest?
– Maktforholdet er ikke nødvendigvis så klart. Det er også 
slik at det finnes leietagere som utnytter at vernet deres er så 
sterkt. De slutter å betale og så forsvinner de. Som på alle an-
dre samfunnsområder i et godt demokrati bør man ha folk 
som representerer de ulike interessene; vi trenger altså både 
Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen. Det er også 
slik at huseier og leier kan være både sterke og svake i ulike 
situasjoner. Huseier kan være selvstendig næringsdrivende, bli 
syk og ikke få sykelønn. Mens leier, som kanskje er fast an-
satt på Rema, får trygdeytelser og har et sikkerhetsnett dersom 
hun eller han blir syk. Alma er kunstner uten sikker inntekt. 
Hun er ingen kapitalist som driver utleie for profitt. Dette gjør 
maktforholdet mer nyansert. 

Hvordan opplever du selv å være utleier? 
– Jeg har opplevd mye rart. Det har vært ting som har vært 
enkle å hanskes med, og så har det vært problemer jeg kanskje 
selv har vært skyld i, som at det har stått tomt en stund. Da har 
jeg vært glad når jeg har fått inn leiere. Som utleier må man 
være forberedt på å leie ut til folk med en annen døgnrytme, 
ulikt syn på hvordan ting skal se ut og så videre. Jeg har opp-
levd å bli mer tolerant med årene. Hvis du er et veldig rigid 
menneske kan du nok få trøbbel i utleierrollen. Det handler 

Slik sett handler 
boken om en stor 

og viktig diskusjon 
i Norge; hvordan 
mottar vi frem-

mede mennesker 
her i landet.

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

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

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

Mer informasjon finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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om å la den campingvognen stå der, selv om det kanskje ikke 
er så veldig vakkert, liksom. 

Og hva med huseierrollen? Med den følger jo alt fra å rense 
takrenner til å holde hagen i orden? 
– Jeg bor ikke sammen med noen mann, og av og til tenker 
jeg at det hadde vært deilig å ha en mann i huset som kunne 
ordne alt det der praktiske som dukker opp. På den annen 
side gir det meg en stor følelse av mestring når jeg nå får til de 
tingene der selv. Da jeg bodde med en mann visste han hvor 
stoppekrana er. Nå er det jeg som vet det. Skal jeg felle et tre 
på tomta, er det jeg som må ringe og få inn en trefeller. Skal 
jeg få service på varmepumpen, må jeg ringe og fikse det. Jeg 
får kontroll, og det gir mestringsfølelse.  
 
Du har ikke alltid bodd i en enebolig på Nesøya. Hvordan har 
du bodd tidligere i livet?
– Jeg har vært gjennom det meste: Jeg vokste opp i en villa 
på Tåsen. Den gangen var det ikke et så dyrt strøk som det 
er i dag. Som ung bodde jeg blant annet på hybel gjennom 
Bondeungdomslaget i Bergen, og så giftet jeg meg tidlig og 
bodde blant annet i leilighet i København, i et leid hus på 
landet i Frankrike, i en villa i Sveits, og så i ulike leiligheter i 
Oslo før min første mann og jeg kjøpte hus sammen. Da vi 
ble skilt, flyttet jeg til min nåværende bolig på Nesøya og har 
bodd her siden. 

Så du har erfaringer utenfor Norge – kan du trekke frem noe 
spesielt? 
 – I Sveits ble jeg faktisk politianmeldt to ganger; i strøket 
der vi bodde var det enormt viktig å holde fasaden i orden. Jeg 
gikk toppløs og høygravid i hagen, dette var vel i ’86 eller ’87. 
Noen ringte politiet, som kom og sa at jeg måtte kle på meg. 
Saken ble selvsagt henlagt, 
men så strengt var det altså. 
En annen gang kranglet jeg 
høylytt med min daværende 
ektemann i hagen. Da kom 
også politiet, og sa at hvis vi 
skulle krangle måtte vi gå inn, 
og helst burde vi ikke krangle 
i det hele tatt. Dette var et fa-
sjonabelt strøk der naboene 
holdt oppsyn med hverandre. 
 
Du bor også nå i et fasjonabelt strøk der naboene ikke bare er 
greie med hverandre. Hvilke tanker gjør du deg om episoden fra 
ditt nærområde i sommer der en mann delte naboens uthus i to? 
 – Når det kommer så langt, har det jo gått litt av skaftene. 
Da må man vel prøve å besinne seg litt, tenker jeg. Jeg har 
imidlertid ikke satt meg inn i konflikten. Men jeg er jo inn-
om det i boka, det der med å miste kontrollen. Folk opplever 
gjerne huset sitt og eiendommen sin som en forlengelse av seg 
selv. Det kan føles som en personlig krenkelse dersom noen 
gjør noe du mener er urettmessig med din eiendom. raa@
huseierne.no

Noen ringte 
politiet, som kom 
og sa at jeg måtte 

kle på meg. 

Alltid best pris  
på bredbånd

275,-
per mnd.*

Opptil
20Mbit/s

07900

Spesialpris for
HL-medlemmer :)

* 12 mnd. bindingstid for hastigheter opptil 20/1 Mbit/s. Minste totalpris  
kr 3 420,- inkl. 120,- i frakt for modem. Har du ikke aktiv fasttelefon,  

tilkommer kr 79,- per mnd. i linjeleie. Har du ikke Internett på adressen  
fra før, tilkommer kr 599,- i etableringskostnad.
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rens ventilasjonen! 
Dårlig inneluft er direkte helsefarlig,

Ring gratis: 800 35 300

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Kongsberg,Lillestrøm, Hønefoss.

Ventilasjonskanalene er blitt helt rene 
og bidrar til et sunt inneklima.

Ventil og kanal som de kan se ut. 
De kan noen ganger være helt tette.

Fast pris på standard enbolig 3.290,-
Prisen inkluderer rensing av hele anlegget med inntil 6 punkter.

Mer informasjon finner du på vår 
hjemmeside:www.powerclean.no

POWER  CLEAN  VENTILASJON AS 
-spesialister på rensing av ventilasjon-

EtterFør

Det er viktig å velge god kvalitet på tømmeret. Bruker 
en også lammelltømmer får du en stabil stokk og mini-
male sprekker. Margen på tømmeret er snudd på beg-
ge sider av stokken. Dette er saktevoksende tømmer 
som er tatt nær polarsirkelen. Dette er rødfuru som 
kan sammenlignes med edeltre. Når man behandler 
trestokken må man bruke noe som er diffusjonsåpent 
fordi tømmer slipper inn og ut luft naturlig. Tømmeret 
balanserer luftfuktigheten og har en relativ luftfuktig-
het på 30 – 55 prosent. Det er heller ikke krav til ven-
tilasjonannlegg.
 Velger du et tømmerhus eller en tømmerhytte får 
du mange fordeler. Enegieffektivt. Økonomieffektivt. 
Miljøvennlig og et naturlig produkt. Ta gjerne kontakt 
med oss. Se vår hjemmeside for mer info 
www.til-huset.no

Lars Gundersen

debatt // bolig    

tømmer en utfordring

Leser i Hus & Bolig nr. 5 2014 om en familie fra Vestlandet som 
klager på at de betaler dobbel renovasjonsavgift. Både hjemme på 
Vestlandet og på hytta i Telemark. Ja slikt er urettferdig, vi kan jo 
ikke være på to plasser på en gang. Her burde være grunnlag for 
reduksjon.
 Hos oss er det noe lignende, bare enda mer opplagt. Vi bor i 
samme kommune som fritidseiendommen ligger i og betaler dob-
bel renovasjonsavgift. Det er urettferdig det. Kommunen sier de 
ikke kan gjøre noe med det, renovasjonsselskapet er eget inter-
kommunalt selskap. Kan Huseiernes Landsforbund gjøre noe i 
slike saker?

I samme kommune

dobbel renovasjonsavgift
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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 3,30%, eff.rente 3,34%, lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 2.944.925,- pr 01.10.14.

Les mer på
www.eiendomskreditt.no

Eiendomskreditt er 
samarbeidspartner med 
Huseiernes Landsforbund

Bedre føre var: Jeg  satte opp et lite skilt med ’nabo-
vakt’ på telefonstolpen utenfor huset mitt – hvor jeg, 
en gammel dame – bor ganske alene – i en fredelig 
gate i en fredelig by ….men en kan aldri vite! Hvem er 
så vakten? …jo, det er altså megselv. Men det kan altså 
ikke eventuelle kjeltringer vite, og det er de som vil leg-
ge merke til det lille skiltet.  Ikke mange andre gjør det!
 Jeg har ikke spurt noen om lov.  Er det lov?  Dens 
lange arm har ikke foretatt seg noe.
  Det var så mye enklere enn å organisere noe mer 
offentlig i nabolaget med store plakater, tillatelse-
innhenting fra diverse instanser osv. Jeg synes det var 
en god idé.  

Medlem på Sørlandet

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.

I “Hus og Bolig” 5/2014 leser jeg at man nå innfører adm.direktør 
samtidig med generalsekretær. Gratulerer! Det virker faktisk nes-
ten like genialt som Oslo kommunes inndelig av kollektivtrafikken 
i tre forskjellige organisasjoner.

Knut Adeler, medlem

ny organisasjon

Bedre føre var

dårlig illusTrasjonsBilde

Vil bare påpeke at illustrasjonsbildet som er benyttet til notisen 
om “Giftforbud” (s. 30 i siste utgave av Hus & Bolig) kanskje er et 
litt dårlig valg. De fleste biter seg nok ikke merke i det, men man 
ser tydelig at det er en degus på bildet og ikke en mus. Degus blir 
benyttet som kjæledyr, så det passer vel egentlig ganske dårlig 
med et bilde av den. Utenom det så synes jeg dere gjorde en god 
jobb med denne utgaven.

Karen-Christine Oehninger-Storvoll



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

ADVOKAT GEIR KRISTOFFERSEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. 
Tlf.: 69 95 50 40. Fax: 69 95 50 45. 
Epost: kristoffersen@advokatf.no
www.advokatf.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Anette Eckhoff. 
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 O
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no
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BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og  jes@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister 
ved kjøp og salg av eiendom, arv og genera-
sjonsskifte, arbeidsrett og alminnelig avtale og 
kontraktsrett.

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

Oslo
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Phone: +47 22 42 60 60
E-mail: oslo@oklandco.no
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ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.

Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com O
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ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-skif-
te, personskade, forretningssaker, bolig-rekla-
masjoner.

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712 Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond@gramselsaas.no
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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
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

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

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00.
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ADVOKATFIRMAET 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
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ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen 
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, 
entre priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, 
arv- og generasjonsskifte, og alminnelig praksis. 

Idrettsveien 16 A, Postboks 34, 1401 Ski.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no
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Advokatannonser fortsetter på side 58.
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Skatt ved utleie:

27 eller 51 %
Planlegger du å kjøpe flere leiligheter for utleie? 

Pass på at du ikke eier for mye.

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // bolig     55-59Si
d

e

Lodd-
trekning

Dersom du ønsker å plassere pengene dine i ut-
leiemarkedet, bør du være klar over at det er vis-
se skattemessige regler man må forholde seg til. 
 – Saken er at utleie anses som tilnærmet 
passiv kapitalplassering, inntil det blir så mye at 
du anses å drive næringsvirksomhet. Grensen er 
på fem boliger. Har du bare fire for utleie er det 
greit. Da skatter du bare 27 prosent, som er ka-
pitalavkastningsskatten. Går du over dette kan 
det anses som at du driver næringsvirksomhet, 
sier advokat Einar Frigland i Huseiernes Lands-
forbund.
 Næringsbegrepet er ikke definert i skattelo-
ven, men skattemyndighetene har en temmelig 
fast praksis med hensyn til når utleieaktivitet 

anses å være næringsvirksomhet, eller når den 
anses for å være passiv kapitalplassering. Ut-
gangspunktet er at næringsvirksomhet er en 
vedvarende aktivitet som drives for egen reg-
ning og risiko – og som på sikt er egnet til å gå 
med overskudd. Med andre ord må man foreta 
en konkret vurdering. 
 – Skattemyndighetene legger til grunn i sin 
praksis at utleie av fem eller flere boenheter til 
bolig- eller fritidsformål anses som næringsvirk-
somhet. Om det er en liten hybelleilighet eller 
en stor familieleilighet har altså dermed som 
utgangspunkt ingen betydning, sier 
fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerfore-
ningen.

Vi frykter at saker 
flytter fra forvalt-
ningen, som har 

enkel og billig 
saksbehandling, og 
over til domstolene, 

som er tungvint 
og kostbart.

Bor du i en to-  
eller firemannsbolig 
må dere bli enige 
om fargen på huset. 
Alternativt må dere 
trekke lodd. 

Samboer-
avtale
Risikoen for å gå 
nokså tomhendt 
ut av et samboer-
skap kan være stor, 
dersom man ikke 
har inngått skriftlig 
avtale. 

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE   FoTo: SVEIN ERIK FURULUND / NTB SCANPIX

ADVOKAT PER ChRISTIAN 
NORDAL, hL
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Vi skal gjennom vår uavhengighet 
og erfaring være den beste forvalteren

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

 Skattemyndighe-
tene legger til grunn 
at utleie av fem eller 

flere boenheter til 
bolig- eller fritids-
formål anses som 

næringsvirksomhet
Rolf lothe i 

SkattebetaleRfoReningen

 JUSS // Skatt    

somhet, har en likningsverdi på 60 prosent 
av markedsverdi, mens blant annet børsno-
terte aksjer verdsettes til full markedsverdi. 
En mer lempelig beskatning av fast eiendom 
kan føre til overinvestering i slik eiendom 
på bekostning av annen næringsvirksomhet. 
Derfor foreslår regjeringen å redusere verds-
ettingsrabattene for næringseiendom og se-
kundærbolig.

kjøp den dyre først
Regjeringen ønsker imidlertid ikke at verdset-
tingen av skattyters bolig nummer to (altså 
første sekundærbolig) skal øke. Regjeringen 

Skattes forskjellig
Ved passiv kapitalplassering, såkalt kapital-
inntekt, skjer det en løpende beskatning av 
overskuddet med en sats på 27 prosent. På 
tilsvarende måte får du fradrag for under-
skuddet. Total netto overskudd eller under-
skudd skal inn i selvangivelsen i det aktuelle 
inntektsåret.
 – Har du derimot kommet i den situasjo-
nen at leieinntektene anses som virksomhets-
inntekt, skal overskuddet skattlegges med en 
marginalskattesats på 51 prosent. Dette inne-
holder 27 prosent skatt på alminnelige inn-
tekt pluss trygdeavgift på 11 prosent, i tillegg 
til eventuell toppskatt som maksimalt er på 
12 prosent. I 2014 er marginalskattesatsen 
ennå på 50,4 prosent, sier Lothe.
 Det er verdt å merke seg at dersom to ek-
tefeller har særeie, kan man eie fire utleieen-
heter hver uten at det anses som næringsvirk-
somhet.

nye regler
I forslag til nytt statsbudsjett skriver regjerin-
gen at de foreslår endringer i verdsettingen 
av sekundærbolig og næringseiendom, for å 
redusere forskjellene mellom ulike formues-
objekter. Regjeringen ønsker imidlertid ikke å 
øke verdsettingen av skattyters bolig nummer 
to. De foreslår derfor å innføre en ny verdset-
tingskategori i formuesskatten. Det vil med-
føre at alle skattytere kan ha én sekundærbo-
lig som beholder gjeldende likningsverdi på 
60 prosent. I de tilfeller der skattyter har flere 
sekundærboliger, er det den først anskaffede 
sekundærboligen som fortsatt skal ha 60 pro-
sent likningsverdi. For øvrige sekundærboli-
ger og næringseiendom settes likningsverdi 
til 80 prosent av markedsverdi.
 – Dermed ønsker regjeringen å dempe 
investeringsviljen i utleiemarkedet, sier ut-
redningssjef Dag Refling Huseiernes Lands-
forbund.
 Samtidig foreslår regjeringen å endre 
verdsettingen av enkelte typer fast eiendom. 
Både næringseiendom og sekundærbolig, 
inkludert boliger som leies ut i næringsvirk-
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• Rådgivning og prosedyre
• Naborett
• Eierskifte/mangler
• Boligoppføring/entreprise
• Utleie

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

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

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

Trenger du bistand? Advokat Ole B. Gundem
E og@bullco.no
T +47 23 01 01 15
M +47 977 50 015

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

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

I Norge har vi relativt gunstige skat-
teregler for utleie av egen bolig. 
Tilpasser man seg reglene, kan 
utleie av en enhet eller to være et 
godt tilskudd til familieøkonomien. 

Fakta //

•  Bor man i en enebolig og benytter 
minst halvparten av boligen selv, er 
leieinntektene skattefrie. Begrepet 
”halvparten av boligen” refererer ikke 
til arealet, men beregnes etter utleie-
verdi. Merk at hybler ofte vil ha høyere 
leieverdi per kvm enn en familieleilig-
het! Man kan altså leie ut enkeltrom 
eller en eller flere hybler i sin enebolig, 
både selvstendige og uselvstendige, så 
lenge leieverdien av det man bruker 
selv er minst like høy som leieverdien 
av det man leier ut. 
 
•  Det er også skattefritt å leie ut 
den ene boligen i en ikke-seksjonert 
tomannsbolig. Her ble reglene endret 
fra og med 2012: Som utleier må man 
nå bruke minst halve leieverdien av 
tomannsboligen selv, som egen bolig. 
Man kan også leie ut en eller flere 
uselvstendige hybler i den delen man 
selv bruker som egen bolig, men én 
viktig ting må man passe på: Det er 
slutt på skattefriheten dersom en slik 
hybel regnes som selvstendig! Da må 
man skatte av inntektene, for da er det 
ikke lenger noen tomannsbolig, men en 
flermannsbolig.
 
•  Dersom man holder seg innenfor 
reglene for skattefri utleie, plikter 
man ikke å opplyse om inntektene på 
selvangivelsen.

Skattefri utleie
MATEMATIKK: Har du fire leiligehter for utleie, regnes det som hobby og du skattlegges 

med en sats på 27 prosent. Har du fem eller flere, skattlegges overskuddet med en 
marginalskattesats på 51 prosent. Foto: Tyler Olson / Scanstockphoto.

foreslår derfor å innføre en ny verdset-
tingskategori for fast eiendom i formues-
skatten, slik at alle skattytere kan ha én 
sekundærbolig som beholder gjeldende 
likningsverdi på 60 prosent. I de tilfeller 
der skattyter har flere sekundærboliger, er 
det den først anskaffede sekundærboligen 
som fortsatt skal ha 60 prosent liknings-
verdi. De øvrige sekundærboligene får en 
markedsverdi på 80 prosent.
 – Dersom man kan planlegge slike 
boligkjøp, lønner det seg da naturligvis å 
anskaffe den dyreste boligen først slik at 
den får gunstigs likningsverdi, sier Refling.

 Det skal være tinglysingsdatoen som 
skal benyttes som utgangspunkt for å av-
gjøre hvilken sekundærbolig som er erver-
vet først. Ved manglende tinglysing benyt-
tes omsetningsdato. 
 – Fortsatt vil det være lønnsomt å leie 
ut, men akkurat som i aksjemarkedet bør 
du se for deg en lang tidshorisont når du 
leier ut. Bare dokumentavgiften gjør det 
ulønnsomt å leie ut over en kort periode 
dersom du skal selge. Leier du ut over flere 
år får du gode inntekter samt en god bolig-
prisvekst, sier Frigland. dek@huseierne.no
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Velkommen til kompetanse-
huset Bendixen Eiendom!

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

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

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

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

eiendom

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

En rekke av de vanligste problemene i 
leieforhold for bolig oppstår rundt inn- 
og utflytting. Noen ganger skyldes det 
ulik oppfatning av hva som kan kreves, 
andre ganger er det klart at det forelig-
ger mangler. Ofte er det et problem med 
manglende dokumentasjon av de faktiske 
forholdene. Ved avslutningen av leiefor-
holdet kan det for eksempel være vanske-
lig å huske, og å bevise, hva leier og utleier 
var enige og uenige om da leier flyttet inn. 
Hvor mange nøkler fikk leier egentlig utle-
vert? Og de store hakkene i parketten – var 
de der fra før da leier flyttet inn? 

Unngå problemer
For å rydde opp i, og i størst mulig grad 
unngå problematiske situasjoner, har 
Huseiernes Landsforbund og Leieboer-
foreningen gått sammen om å lage en 

Vil bremse 
konflikter

TeksT: Rikke ÅseRUd

En overtagelsesprotokoll kan minske risi-
koen for konflikter mellom utleier og leier 

drastisk. Dokumentet kan lastes ned gratis 
fra Huseiernes Landsforbunds nettsider. 

overtagelsesprotokoll. Overtagelsesproto-
kollen er et dokument som fylles ut av 
utleier og leier i to etapper; først når leier 
flytter inn, og siden når leieforholdet av-
sluttes. Dokumentet inneholder punkter 
som omhandler blant annet nøkler, må-
ling av strøm og vann, inventarliste, til-
stand ved inn- og utflytting og det økono-
miske oppgjøret mellom partene. 
 Den trykte varianten av overtagelses-
protokollen er på selvkopierende papir 
og laget med to gjenparter. Utleier behol-
der originalen, og så får leier med seg en 
gjenpart ved innflytting og en annen ved 
utflytting. 
 Nettversjonen er gratis for medlem-
mer i Huseiernes Landsforbund, og kan 
skrives ut i så mange eksemplarer som 
nødvendig fra www.huseierne.no 

samarbeid
Siden overtagelsesprotokollen er utformet gjen-
nom et samarbeid mellom Huseiernes Lands-
forbund og Leieboerforeningen, er den nøytral. 
Det er altså ikke slik at den i formuleringene 

 JUSS // OVeRTAGeLsesPROTOkOLL    
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tilgodeser den ene part fremfor den andre. 
 – Hverken Leieboerforeningen eller 
Huseiernes Landsforbund har utarbeidet 
slike protokoller før, så når det først skulle 
gjøres syntes vi det var en god løsning å 

BEDRE FØRE VAR: 
Hvis man innled-
ningsvis fyller ut et 
dokument som sier 
noe om standarden 
på boligen – om 
hakkene i parket-
ten og hvor mange 
nøkler leier fikk ut-
levert – reduseres 
faren for konflikter. 
Foto: Simon Potter 
/ NTB Scanpix.

lage et fellesprodukt. Når begge forenin-
ger står bak, er det fullgod garanti for alle 
parter, avslutter Peter Batta, generalsekre-
tær i HL. raa@huseierne.no 



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
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
Fast eiendoms rettsforhold,  byggesaker, entreprise-
 rett, arverett, skifterett og  alminnelig praksis.

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no  
www.malm.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  
Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

R
-T

R
Ø

N
D

EL
A

G

LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no
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Ønsker du å annonsere 

på disse sidene, 

ring Britt Fossum, 

tlf. 62 94 69 03 

eller send en e-post til 

bf@hsmedia.no

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

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

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

O
SL

O

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD AS
Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   
www.krabberod.no
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.

Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE

ST
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no
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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   
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.

Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no
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NYSTUEN | BØEN | WEFLING advokatfirma
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

O
PP

LA
N

D

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, fast eiendom, 
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: olav@advokatkontoretmyhr.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med 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
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, 
arv, skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMAET FJELDSTAD | EIENDOMSMEGLING
Fast eiendom, feil og mangler, husleierett, entreprise, 
arv/skifte, sameier, og strafferett (promillekjøring). 
Megling av oppussingsobjekt. Adv. Fjeldstad har 
fransk advokatbevilling og bistår med juss relatert 
til eiendom og arv i Frankrike. 

Oscarsgate 81, 0256 Oslo. Tlf.: 415 000 33.
Epost: post@advokatfjeldstad.no
www.advokatfjeldstad.no    www.oppussingsobjekt.no  
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ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no
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advokatfirmaet KLOSE ans

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

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no
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ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no
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TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no
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LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no
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ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. 
Bistand ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. 
Forfatter av Håndbok for styremedlemmer i 
boligselskaper. 

Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Epost: dag@stadheim.no, www.stadheim.no
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
Fast eiendoms rettsforhold,  byggesaker, entreprise-
 rett, arverett, skifterett og  alminnelig praksis.

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no  
www.malm.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  
Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   
www.adnor.no SØ
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

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

TR
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Ønsker du å annonsere 

på disse sidene, 

ring Britt Fossum, 

tlf. 62 94 69 03 

eller send en e-post til 

bf@hsmedia.no

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

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

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

O
SL
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD AS
Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   
www.krabberod.no
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.

Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no
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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   
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.

Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no

VE
ST

-A
G

D
ER

NYSTUEN | BØEN | WEFLING advokatfirma
v/adv. Werner Forr Nystuen
Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister 
ved kjøp og salg av fast eiendom, og alminnelig 
praksis.

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@nystuen.as
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ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, fast eiendom, 
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: olav@advokatkontoretmyhr.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med 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
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, 
arv, skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMAET FJELDSTAD | EIENDOMSMEGLING
Fast eiendom, feil og mangler, husleierett, entreprise, 
arv/skifte, sameier, og strafferett (promillekjøring). 
Megling av oppussingsobjekt. Adv. Fjeldstad har 
fransk advokatbevilling og bistår med juss relatert 
til eiendom og arv i Frankrike. 

Oscarsgate 81, 0256 Oslo. Tlf.: 415 000 33.
Epost: post@advokatfjeldstad.no
www.advokatfjeldstad.no    www.oppussingsobjekt.no  
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ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no
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advokatfirmaet KLOSE ans

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

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no
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ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no
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TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no
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LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no
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ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. 
Bistand ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. 
Forfatter av Håndbok for styremedlemmer i 
boligselskaper. 

Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Epost: dag@stadheim.no, www.stadheim.no

O
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Med Sikringens nye app kan du selv ta en        
El-sjekk i hjemmet ditt!
Last ned Sikringens nye app og sjekk det elektriske anlegget i hjemmet ditt. Appen laster 
du ned på sikringen.no eller på vår facebookside. El-sjekken tar kun 10 minutter og gir deg 
en indikasjon på hvordan det står til med det elektriske anlegget i boligen din. 

Din Sikringen elektriker hjelper deg med å finne de beste løsningene for ditt hjem. Med 
Sikringens finansieringsløsning setter du familiens sikkerhet først og du får et trygt og      
sikkert hjem.

Gå inn på www.sikringen.no og finn en Sikringen elektriker i ditt område. 
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Foto: Torben Christensen / NTB Scanpix.

Riktig lys på 

rett sted

Inspirasjon og nytte

 TEMA // LYS OG VARME     63-74Si
d
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Utvalget av lamper og lyspærer har trolig aldri 
vært større enn i dag. Likevel er det ikke bare en-
kelt å få godt lys hjemme. Hvordan får man nok 
lys, men likevel en koselig stemning? Tidligere 
filmfotograf Marie Anisdahl driver virksom-
heten Lys til ditt hus, der hun tilbyr ulike tje-
nester knyttet til belysningsplaner. Hun kjenner 
godt til de mange dilemmaene som dukker opp 
når vi skal finne riktig lys til hjemmet. 
 – Et av problemene er gjerne at man er bun-
det av hvor man har strøm. De fleste kan leve 
med en ledning her og der, men vi vil liksom 

ikke pepre taket med dem, heller, sier Anisdahl. 

Tenk på stua som et teater
Anisdahl kommer gjerne inn hos sine kunder 
når de er i en oppussingsprosess. 
 – Det første jeg spør om er hvordan møble-
ringen skal være. Dette vet folk ofte sånn om-
trent. Så, hvis det for eksempel er stua, spør jeg 
om de ønsker lys over salongbordet, som er et 
sentralt punkt i rommet. Ofte har 
folk et stort, fint bilde eller en tv-
skjerm like i nærheten av salongbor-

Det beste for 
norsk økonomi 
ville være om 
boligpriser og 

husholdningsgjeld 
stabiliserte seg. 

Mye energi 
til varme
Rundt 70 prosent  
av energiforbruket  
i boligen går til  
oppvarming av  
rom og varmtvann. 

LED er 
fremtiden
I 2020 vil ca. 50 
prosent av alle  
solgte lyskilder i 
verden være basert 
på LED.

Hvordan skal man gå frem for å få godt 
og riktig lys hjemme? Tenk på stua som 

en teaterscene, lyder ekspertrådet.

TEkST: Rikke ÅseRud

MoRTen BalTzeRsen, 
FinansTilsyneT
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det, som gjør at de ikke vil ha en pendel. 
Da kan spotbelysning ned på bordet fun-
gere godt, sier Anisdahl. 
 Dersom stua for eksempel har en lese-
krok eller lignende, er det naturlig også å 
belyse denne. Når de sentrale funksjonene 
er belyst, begynner Anisdahl å se på veg-
gene. 
 – Jeg tenker ofte litt som man må gjøre 
på teater, der alle de sentrale elementene 
må belyses siden det ikke finnes dagslys. 
I husene våre har vi jo vinduer, men det 

 TEMA // LYS OG VARME    

STREKKER SEG: Lampene fra Foscarini bøyer seg langt innover i rommet. Foto: Foscarini.

kan likevel være en nyttig øvelse å spørre 
seg: Hva vil jeg fremheve her? Jeg har for 
eksempel en betongpeis hjemme som jeg 
har valgt å belyse godt. Men det kan for 
eksempel være et fint bilde, en bokhylle, 
et vakkert piano eller lignende, sier Anis-
dahl. 

Ledninger
Når både funksjonsområdene (salongbord, 
lesekrok etc.) og de grafiske elementene 
(peis, bilde, bokhylle etc.) er belyst, vil det 

ofte være nok lys dersom rommet er rela-
tivt lite. Dersom det er et stort rom, må 
man fylle på med mer. Her kommer man 
gjerne i klem dersom man vil unngå led-
ninger i taket. 
 – Til en viss grad kan man gjøre mye 
med skinner og wireløsninger. Det finnes 
også systemer som prøver å gjøre noe litt 
artig ut av ledningen som må trekkes til 
punktet der lyset skal være, forteller Anis-
dahl. Et eksempel er produsenten Foscari-
ni, som har lamper som liksom bøyer seg 
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Hva vi oppfatter som godt lys er avhengig 
av  en rekke faktorer. Spredningen på lyset, 
fargegjengivelsen, graden av varme, samt 
styrke er noen av dem. 

Fakta //

– Å svare på hva som er god belysning er nesten 
umulig. Hvor mye grunnbelysning og hvor mye 
effektbelysning den enkelte ønsker, varierer. Det 
varierer også med alderen hvor mye lys vi trenger; 
en 50-åring trenger mye mer enn en 20-åring. Det 
sier Svein Fossum, leder av Informasjon- og kom-
petanseutvalget i bransjeforeningen Lyskultur. 
Han har imidlertid noen tommelfingerregler: 

•  Vi i Skandinavia foretrekker som oftest varmt 
lys hjemme. De fleste av oss har hjemmebelys-
ning et sted mellom 2 500 og 2 800 Kelvin.   
Jo høyere kelvin, jo kaldere er lyset. 

•   God fargegjengivelse er viktig. Tenk deg det 
gule lyset i en gammel gatelykt; det er varmt, men 
fargegjengivelsen er elendig. Spesielt for lys som 
skal rettes mot for eksempel et kunstverk, eller 
noe du vil fremheve i hjemmet, er fargegjengi-
velsen og riktig spredning viktig. Den oppgis i CRI 
(Colour rendering index.) Jo høyere CRI, jo bedre 
fargegjengivelse har lyset. 

•  Lumen sier noe om hvor mye lys lyspæren gir. 
Jo høyere lumenverdi per watt, jo mer energiøko-
nomiserende er pæren. Men høy lumen per watt 
behøver ikke å bety at lyset er godt. En «gammel-
dags» 60-watts glødepære merket i energiklasse 
F og G vil ofte gi en bedre opplevd lysfarge enn en 
sparepære med energiklassemerket A++. 

•  Led-lys er i utgangspunktet blått. Hvor god 
lyskvalitet det er på ulike led-pærer varierer vold-
somt. Tommelfingerregelen er at jo billigere led-
pæren er, jo dårligere er kvaliteten på levetiden, 
lysfargen, spredningen og lysutbyttet.  

Godt lys?

langt inn i rommet så man kanskje kan 
unngå et ekstra ledningstrekk. 
 – Men ofte må man til med lednin-
ger. Min erfaring er at etter noen dager 
legger man ikke merke til dem mer. Man 
merker det mye bedre dersom man har 
for lite, eller for dårlig lys.
 God allmennbelysning kan være mye 
forskjellig. I et ikke altfor stort rom kan 
for eksempel spotter plassert i taket, 50 – 
60 centimeter ut fra veggen, fungere godt. 
Reflekteres lyset mot hvit vegg, vil det gi 
en god lysopplevelse. 
 – Men da er det viktig at veggene ikke 
er mørke, for da vil ikke lyset reflekteres 
så bra. Og dersom du har en sofa langs 
veggen, vil gjerne ansiktet til den som 
sitter i sofaen komme i skyggen. Det er 
mange hensyn å ta, sier Anisdahl. 

Nok lys
Marie Anisdahl avslører at hun så godt 
som aldri foreslår vanlige lamper fra va-
rehusene i sine belysningsplaner. Hun 
går for belysning fra prosjektmarkedet – 
altså proffmarkedet. 
 – Produsenter som skal levere belys-
ning til næringsbygg må forholde seg til 
krav om lysmengde som ikke finnes for 
privatmarkedet. Dermed må du over i 
dette markedet dersom du skal være sik-
ker på å få lyskilder som virkelig gir godt, 
og nok, lys, sier Anisdahl. Hun styrer 
unna lamper merket maks 40 watt. Selv 
om du, med sparepærer, kan få mye lys 
ut av en slik lampe, får du ikke det varme, 
hyggelige lyset de fleste av oss forbinder 
med hjemmekos.
 Anisdahl mener mange av lampene 
som selges i butikkene i dag er fine interi-
ørprodukter – men dårlige lyskilder.
 – Ta for eksempel disse «lampene» 
som består av en dekorativ ledning, en 
pære og ikke noe særlig annet. Uten 
skjerm går lyset i alle retninger; henger 
du en slik over bordet, forsvinner en 
masse lys rett opp i taket, i stedet for at 
det går ned på bordet, sier Anisdahl, som 
mener disse lampene er finest når rom-
met er fullt av dagslys og pæren er slått 
av. 
 En skjerm vil derimot korrigere, og 
rette det lyset som ellers ville gått opp-
over, nedover igjen, og dermed i de aller 
fleste tilfeller være mer hensiktsmessig 
over spisebordet. raa@huseierne.no

Marie Anisdahl 
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NOSTALGISK 1: 

Nytt lys i høstmørket
Trenger du å piffe opp litt hjemme? En ny taklampe kan bokstavelig 

talt sette interiøret ditt i et helt nytt lys. 

Lampen Arrow fra Herstal 
er bygd over en klassisk 

1950-tallslest, men med et 
moderne tilsnitt. Ulike farge-

kombinasjoner på skjermen 
og gitteret inni gjør det mulig 
å velge mellom 36 varianter. 
Denne koster 727 kroner på 

www.glassoginterior.no

LYSEKRKONE: 
Birdie fra Ingo Maurer er en moderne 
variant av lysekronen. Lampen består 
av tolv spiralformede metalltråder som 
ender i hver sin lyspære med vinger. 
Den koster fra 2 469 kroner på 
www.designdelicatessen.no

FJÆRPRYD: 
Denne fluffy lampeskjermen fra danske Vita 
er laget av ekte gåsefjær, håndlimt på en 
papirkjerne. Gåsefjærene er biprodukter fra 
matindustrien, som ellers ville blitt kastet, og 
produsenten garanterer at ingen av fjærene 
er hentet fra levende eller dårlig behandlede 
gjess. Lampeskjermen, som heter Eos, 
kommer i flere størrelser. Størrelse XL 
koster 3 499 hos www.designbelysning.no 

ILLUSJON:
Jo, det er faktisk en taklampe, dette. 
Lampen, som også kan brukes som 
et lite bord, heter Illusion og kommer 
fra norske Northern Ligthning. Den er 
inspirert av den fantastiske nordiske 
naturen, spesielt Kjæragbotten, for-
teller produsentene. Lampen koster 
8 450 hos www.lyseideer.no 

  temA // LYS OG VARME

TEKST: Rikke ÅseRud

Det er 120 år siden den danske form-
giveren Poul Henningsen ble født, og i 
den forbindelse lanseres en ny PH-lampe, 
basert på designerens egne originaltegn-
inger. Lampen kommer i rødt, sennepsgult, 
grønt og hvitt. Denne koster 5 995 kroner 
på Christiania Belysning.

KLASSIKER: 
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NOSTALGISK 2:

KAN FORMES:
Dette fossefallet av blomster og 
blader kan formes slik du selv vil 
rundt lyspæren. Lampeskjermen, 
som heter Garland og kommer fra 
amerikanske Artec-nica, finnes i sølv, 
messing, hvit og sort, og er en del av 
den permanente kolleksjonen hos 
MoMa i New York. Lampeskjermen 
koster fra 419 kroner hos 
www.designdelicatessen.no 

Motown fra Herstal er inspirert av 
1960-tallet, og kommer også i ulike farge-
varianter, kombinasjoner og størrelser. 
Denne lampen, som har en diameter på 
36 centimeter, koster 1 498 på Christiania 
Belysning. 

ÅPNE: 
Lampen PS fra Ikea kan åpnes 
og lukkes helt enkelt ved å 
trekke i snorene. Lampen gir 
dekorative lysmønstre på 
veggene og i taket og 
koster kroner 395.

ORIENTALSK:
En lun, orientalsk stemning 
får du med denne lampen, 
Cirkus, fra Indiska. Lampen 
koster 799 kroner. 

RIMELIG: 
Er du ute etter en rimelig 
fornyelse finnes det mye 
på Ikea. Denne taklampen 
heter Jonosfär, koster 
149 kroner og fås i grønt 
eller rødt.
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…men når du kobler Panasonics nye varmepumpe opp mot Verisures system for smarte hjem kan du 
enkelt fjernstyre varmepumpen og i tillegg tilpasser den seg automatisk dine behov. Det bidrar til 

ytterligere energisparing og gjør hjemmet ditt smart og energieffektivt året rundt.
Les mer på www.verisure.panasonic.no

DU TROR KANSKJE 
DETTE ER EN HELT 
 VANLIG VARMEPUMPE… 
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ten i regjeringens forslag til statsbudsjett, 
er nemlig det som gjaldt skattefradrag for 
enøk-tiltak i husholdningene. I en liste 
klima- og miljøvernminister Tine Sund-
toft offentliggjorde i VG i oktober, frem-
går det at denne ordningen riktignok ikke 

Hadde du planer om å oppgradere var-
mesystemet i boligen til noe mer miljø-
vennlig – men blitt sittende på gjerdet i 
påvente av et mulig skattefradrag? I så fall 
risikerer du å bli sittende enda en stund. 
 Ett av de mange løftene som gikk fløy-

Skattefradrag 
fortsatt i det blå

TeksT: Rikke ÅseRud

Å innføre skattefradrag for enøk-tiltak i husholdningene har vist seg 
vanskeligere enn å love det i regjeringsplattformen. Som plaster på 

såret foreslår regjeringen en rettighetsbasert tilskuddsordning.

er fullstendig forkastet. Den ligger bare litt 
lenger frem i tid. Statssekretær Jørgen Ne-
sje i Finansdepartementet forklarer: 
 – Et skattefradrag for slike investerin-
ger må mest sannsynlig notifiseres 
til ESA som ny statsstøtte, og det har 

 TEMA // LYs OG VARMe    

VIL FORENKLE: Et eventuelt skatte-
fradrag må først godkjennes av ESA. 
Foto: Mikken Østergaard / NTB Scanpix.
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derfor vært ansett som urealistisk å få på plass en slik ordning 
fra 1. januar 2015. 
 ESA er Eftas overvåkningsorgan, som overvåker gjennom-
føringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Norge, Lichten-
stein og Island. 

Vil endre støtteordningen
Som plaster på såret foreslår regjeringen å endre støtteord-
ningen til husholdningene fra Enova. I dag fungerer støtte-
ordningen slik at husholdningene kan søke om støtte til en-
kelte enøktiltak i boligen, som utfasing av oljekjel, etablering 
av solfangeranlegg, omlegging fra elektrisk varme til fornybar 
vannbåren varme samt etablering av sentralt varmestyrings-
system. Søknaden må få tilsagn om støtte før investeringene 
kan begynne. I regjeringens forslag vil det fra nyttår være nok 
å dokumentere utgiftene i etterkant. Prosessen skal altså bli 
enklere. 
 – Satsingen innebærer også mer midler til enøk-tiltak i 
husholdningene, sier administrerende direktør Nils Kristian 
Nakstad i Enova. 
 Ifølge regjeringens forslag skal Enova få 150 millioner 
kroner mer å rutte med på dette området. Flere produkter 
skal tas inn i ordningen, men hvilke det blir, er fortsatt ikke 
klart. 

Lite ambisiøst
Bellona er blant organisasjonene som er lite fornøyd med 
regjeringens forslag. Tidligere i år la Bellona, sammen med 
en rekke andre sentrale miljø- og boligorganisasjoner, frem 
et forslag for klima- og miljøvernministeren om hvordan et 
skattefradrag for enøk-tiltak i husholdningene kunne se ut. 
 – En rettighetsbasert ordning fra Enova er en start, men 
langt ifra god nok i forhold til hva regjeringen selv har lovet - 
og ikke minst for å utløse potensialet for energieffektivisering 
i norske husholdninger, sier Lene Elizabeth Hodge, rådgiver 
i Bellona. Hun mener utvidelsen på 150 millioner kroner er 
lite ambisiøs. 
 – For å sikre at en skattefradragsordning kommer på plass 
som lovet, ber vi derfor regjeringen om å utforme den sna-
rest, og i tillegg sikre at overgangsordningen i Enova for 2015 
økes med 500 millioner kroner, sier Hodge. 
raa@huseierne.no 
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Rgjeringsplattformen ble utformet på Sundvollen i 2013. 
Ett av punktene lyder:

FAkTA //

“Regjeringen vil (...) innføre skattefradrag for enøk-tiltak i 
husholdningene.” 

REGjERinGSpLAttfORMEn

Lave strømpriser går 
aldri av moten

lønner segGo
de forhold

www.ustekveikja.no
tlf: 32 08 70 00

Ring oss for en prat i dag eller  
send spoton til 2077.  
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Bosch Compress 6000 AW er en het oppvarmingskandidat for de aller fleste hus. 
Markedets mest moderne luft/vann-varmepumpe har en turtallsstyrt kompressor som 
gir svært høy årsvirkningsgrad. Gir over 45 oC turtemperatur, selv ved temperaturer 
ned i -20 oC. Den nye isolasjonen av EPP/celleplast reduserer lydnivået og senker 
vekten. Med silent-mode funksjonen kan lydnivået senkes ytterligere natterstid. Den 
integrerte IP-modulen gir mulighet for app-styring. Bosch Compress 6000 AW har selv-
sagt mulighet for komfortkjøling om sommeren. Kontakt din lokale leverandør av 
Bosch varmepumper for å få mer informasjon om vår nyeste  varmpeumpe.   
www.bosch-climate.no

Nye Bosch Compress 6000 AW
er Best-i-test. Den har i snitt 21 %  
bedre SCOP enn konkurrentene i følge  
en uavhengig test*.

På utkikk etter effektiv oppvarming?
Kjøp fremtidens varmepumpe i dag!

BEST    

I TEST!

*Testen er utført på oppdrag fra de danske energimyndighetene og består av 54 stk varmepumper fra 10 ulike varemerker - og tilsvarer i dag Nordens største test av luft/vann-varmepumper.

Resurseffektiv
utvinning av
fornybar energi

Technology
inside

Green

Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du 15 % 
rabatt på varmepumper fra Bosch, levert gjennom rør-
leggerkjeden Varme & Bad.
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Etter at Bjørn Dæhlies hytte på Hafjell 
brant ned til grunnen på grunn av pipe-
brann, sier leder Tom Erik Galambos i Fei-
ermesternes Landsforening at man nå må 
ta slike branner på alvor.
 – I private boliger står branner med 
årsak skorstein eller ildsted for kun fire 
prosent av alle tilfeller. Vi skulle natur-
ligvis sett at dette tallet var null. Det som 
virkelig er skummelt er at når man ser på 
tallene for fritidsboliger så er man oppe i 
hele 14 prosent, advarer Galambos.
 Han mener feilmontering og uvettig 
bruk av ildsteder er skyld i dette. I tillegg 
er det heller ikke noe krav om tilsyn av 
skorsteiner på hytter.
 – Det eneste kompetansekravet til 
å rehabilitere en pipe, er at du er murer. 
Spør du en murer i dag hva han lærte om å 
mure pipe på skolen, kan han knapt svare. 
De aller fleste murere har veldig begrenset 
kunnskap på dette området. Som er resul-
tat av dette har rehabiliteringsbransjen på 
sett og vis skapt seg selv, sier en oppgitt 
Galambos.
 Feiere på tilsyn i boliger avdekker sta-
dig oftere skorsteiner som er rehabilitert 
på feil måte. Av og til er feilene så omfat-
tende at selv normal fyring kan føre til 
husbrann. De siste to årene har det dukket 
opp mange useriøse aktører når det gjel-
der rehabilitering av skorsteiner. Spesielt 
gjelder dette i Oslo-området hvor det har 
vært mange oppdrag i forbindelse med 
den omfattende branntekniske oppgrade-
ringen av eldre bygningsmasse.
 Ved tilsyn i boliger sier leder Tom Erik 
Galambos i Feiermesternes Landsforening 
at feierne avdekker mye dårlig utført ar-

Brannfarlige 
skorsteiner

Dårlig rehabiliteringsarbeid gjør at 
Feiervesenet og Brannvernforeningen 
nå advarer mot livsfarlige skorsteiner. 

beid når det gjelder rehabilitering av skor-
steiner. Han mener problemet ligger i at 
mange har brukt billige og kjappe løsnin-
ger, for å få jobben gjort.
 – Blant annet i forbindelse med den 
omfattende oppgraderingen av 1890-går-
dene i Oslo har det vært mulig å tjene mye 
penger på kort tid. Mange gårdeiere har 
vært på jakt etter håndverkere som kunne 

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Spør du en murer i 
dag hva han lærte 

om å mure pipe 
på skolen, kan han 

knapt svare.
TOm ERIK GALAmbOS
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utføre rehabilitering av skorsteinen raskt, 
og mange useriøse har fått jobber som de 
har utført på en lite tilfredsstillende måte. 
Og dette ser vi konsekvensene av nå når vi 
kontrollerer skorsteinene, sier han.

Mindre krav
Ifølge Norsk Varme, som er bransjefo-
reningen for miljøvennlige ildsteder og 

skorsteiner, er det 1,2 millioner vedovner 
i Norge. Halvparten av disse har gammel 
teknologi og er modne for utskifting. I til-
legg til at kompetansekravet allerede er 
lavt peker Galambos at det nå er blitt en-
klere å drive montering selv.
 – I dag er det faktisk sånn at hvem som 
helst kan montere et ildsted hjemme i sin 
egen stue. Det er urovekkende med 

3 
RÅD 

OM PIPER

1
Kontroll av skorstein 
må utføres av fagfolk 
med riktig kunnskap 
– gjerne det lokale 

feiervesenet.

2

3

Tilsyn av skorstein skal 
minimum utføres så 

hyppig som kommunens 
plan for tilsyn og 

feiing angir.

Skaff dokumentasjon 
på hvordan skorsteinen 
og tilknyttede ildsteder 
er installert, brukt og 

vedlikeholdt.

FLAMMENES ROV: Bjørn Dæhlies hytte på Hafjell 
brant ned til grunnen i slutten av oktober. Årsaken 
var en pipebrann, noe som er langt mer vanlig i hyt-
ter og fritidsboliger enn i vanlige hus. Nå ropes det 
varsko. Foto: Terje Kristiansen / NTB Scanpix
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INGEN SERTIFISERING: – Det 
eneste kompetansekravet til 
å rehabilitere en pipe, er at du 
er murer, sier leder Tom Erik 
Galambos i Feiermesternes 
Landsforening. Foreningen av-
dekker mye dårlig utført arbeid 
når det gjelder rehabilitering av 
skorsteiner. Foto: Mikkel Øster-
eng / NTB Scanpix.

tanke på at mange kommer til å bytte ut 
sine ildsteder. Det eneste som kreves er at 
du melder i fra til kommunen om at du 
har montert et ildsted. Ikke noe sted skal 
det vises til jobben som er gjort, sier han.
 Galambos mener det er betenkelig 
at det ikke finnes krav gjennom plan- og 
bygningsloven eller som et krav gjennom 
forsikring for at ildsted og skorsteiner skal 
være godkjent.
 – Se bare på hvilke krav det stilles til å 
drive med våtrom eller elektriske anlegg. 
Her er det sertifiseringsordninger. Det er 
lite en privatperson egentlig kan gjøre 
innen disse fagområdene. Slik bør det et-
ter min mening være med ildsted og skor-
steiner også. Det er betenkelig at man ikke 
stiller krav til de som rett og slett  har tenkt 

å fyre opp et bål midt i stua si. Det er jo 
det peiskos er – bål i stua, sier han.
 Mangelen på krav og tilsyn har gjort at 
det er blitt nærmest ville tilstander i reha-
biliteringsbransjen.
 – Jeg tror få eller ingen rehabiliterer 
skorsteiner slik at de blir farlige med viten 
og vilje. Problemet her er at altfor mange 
har muligheten til å gjøre det. Samtidig 
kommer rene økonomiske forhold inn i 
bildet. Mindre seriøse bedrifter kan gjøre 
jobben til en lav pris. I likhet med over-
alt ellers så får du hva du betaler for. De 
samme problemene ser vi fra Sverige. Der 
har man i tillegg sett av det brukes mange 
forskjellige produkter. Det finnes ikke en 
og samme monteringsveileder for disse. 
Dermed kan man ikke alltid være sikker 

på hva som blir satt inn i skorsteinen når 
pipen rehabiliteres. Dette er ting som man 
må ta tak i, sier Ivar Bjerke i Brannvernfo-
reningen.

Bedring på vei
Norsk Varme og Brannvernforeningen har 
i lys av dette innledet et samarbeid for å 
komme i gang både med en sertifiserings-
ordning for rehabilitering av skorsteiner 
og montering av ildsteder. Dette kan gjøre 
at det blir bedring i markedet.
 – Vi ønsker med dette er å få til en ord-
ning man kan henvende seg i mot, slik at 
man vet at håndverkeren som rehabilite-
rer skorsteinen og eventuelt setter inn ild-
stedet er serftifisert og godkjent for slike 
oppdrag. Vi fikk en henvendelse fra Norsk 
Varme siden vi har drevet med sertifise-
ring tidligere. Dette er noe vi ser at det er 
behov for, sier Bjerke.
 Dette synes Galambos er meget posi-
tivt. Han har stor tro på at dette kan være 
starten på noe bra.
 – Dette er et lys i tunellen. At bransje-
organisasjonen Norsk Varme er i startgro-
pa med sertifisering av personer som skal 
rehabilitere skorsteiner er veldig positivt. 
Dette kurset ønsker vi at skal bli lovpålagt 
gjennom plan- og bygningsloven eller 
som et krav gjennom forsikringsbransjen. 
Fortsatt gjenstår det noen avklaringer og 
litt spissing av materialet, men dette er 
helt klart et langt skritt i riktig retning for 
å få orden i bransjen, sier han.
 Også SINTEF Byggforsk har grepet tak 
i problemet. I oktober 2014 kom de ut 
med en revidert utgave av Byggforskserien 
som gir en veileder for blant annet rehabi-
litering av skorsteiner.
 – Det er veldig viktig at dette gjøres 
skikkelig. I likhet med resten av bransjen 
har vi sett at dette har sklidd ut. Det vi 
når har gjort er å komme med en revidert 
utgave av Byggforskserien for å gjøre det 
enklere for håndverkere å gjøre rehabili-
teringsjobben på en skikkelig måte, sier 
seniorrådgiver Jan Krohn i SINTEF.
 Anvisningen beskriver de vanligste 
årsakene til skader på skorsteiner i byg-
ninger. I tillegg viser den eksempler på ty-
piske skader, og angir hovedprinsipper for 
forskjellige utbedringsmetoder. 
 – Hovedvekten er lagt på skorsteiner i 
boligbygninger tilknyttet ildsteder og var-
meanlegg med fast eller flytende brensel i 
hver enkelt bolig. Anvisningen kan også 
være aktuell for skorsteiner tilsluttet 
sentrale fyrkjeler, sier Krohn. 
dek@huseierne.no
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45 prosent av oss har 
arvet eller fått klær, 
sko eller sportsutstyr 
i voksen alder.

Eksotisk julepynt

Tenn lys 

Elefanter er vel ikke det første dyret vi 
tradisjonelt forbinder med julen, men 
hvorfor ikke henge noen av dem på 
juletreet, likevel, i denne globaliseringens 
tidsalder? Indiska har mange mer eller 
mindre utradisjonelle julekuler. De fleste 
koster mellom 29 og 49 kroner. 

I takt med at det blir mørkere 
og mørkere ute, blir det også 
viktigere og viktigere å gjøre det 
koselig inne, i hvert fall om vi 
skal tro reklamen. Disse lyktene 
fra Home&Cottage koster fra 
kroner 299 til 379. 
www.homeandcottage.no 

Fine former
Produsenten Orthex har gjort pepperkakehuset litt 
lettere å lage med disse alt-i-ett-formene til den 
nette sum av 55 kroner. Så da gjenstår bare seks 
av de sju slagene vi skal ha ferdige i løpet av den 
neste måneden. www.orthexgroup.com

Penger har opplagt større interesse enn arkitektur.
Martin Gran, direktør i Snøhætta

… Men snille mot ryggen, påstås de å være, de nye 2-trinnssnøfreserne 
fra Jonsered som nå er i butikkene, klare som egg til å ta fatt på oppkjørsler 
over hele landet i vinter. De nye snøfreserne kommer i tre ulike størrelser. 
Den minste, på bildet, har anbefalt utsalgspris på 8 999 kroner. www.jonsered.no 

Tøffe 
moT 
snøen...

Friske farger
Smartpanel fra RBI kommer 
nå i nye, friske farger. Hva med 
en ny, orange vegg – uten ett 
eneste malingsdrypp? Panelet 
forhandles i byggvarehus over 
hele landet, og utsalgsprisen 
kan variere etter salgssted. 
www.smartpanel.no 
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Ingen elsker livet så høyt 
som en gammel mann.

Ca. 70 prosent av norske 
utleieboliger er i private hjem.

Fleksibel karm
Å sette inn en fin dør i en dårlig karm er det samme som å 
plassere vakker kunst i en billig plastramme, hevder Swedor 
og har når kommet med fleksible karmer for innerdører. 
Den passer de fleste åpninger fordi fôringene er justerbare. 
Nå får selv dørene dine bra karma. www.swedoor.no

Nytenkende 
Emma
Neida, det er ikke nabojenta som 
har skiftet stil, men derimot Stelton 
som presenterer en kanne de  
mener er både tradisjonell og 
nytenkende. Fin er den i hvert fall. 
www.stelton.com

Den nye stolen Guest fra Montana kan brettes helt sammen når du ikke 
trenger den. Den skal være både fleksibel og komfortabel. Et nyttig møbel 
hvis man bor trangt, skal vi tro produsenten. www.montana.dk

SammENlEggbar

Gledelig   
klesvask
Nå finnes det ingen unnskyld-
ning for ikke å ta klesvasken. 
Siemens iSensoric er vaske-
maskiner med et avansert, 
selvregulerende system med 
sensorer, samt en intelligent 
programvare, som sikrer at 
plaggene blir vasket riktig. Ta 
bort mannen i prossessen, så 
blir resultatet perfekt. www.
siemens.com

Intelligent   
espressomaskin
Siemens er kjent for tekno-
logisk innovasjon og stilrent 
produktdesign. Nå lanserer de 
nykommeren EQ.6 i den popu-
lære EQ-familien. Hemmelig-
heten bak den gode smaken er 
visst det intelligente varme-
systemet sensoFlow, som 
holder en jevn temperatur på 
vannet gjennom hele brygge-
prosessen. www.siemens.com

SofokleS
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NORGES MEST ØKONOMISKE
LUFT/VANN VARMEPUMPE

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

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

Spare opp til

15.000 kWt/år

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

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

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

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

11 kW: 39.900,- (AW11-V5)

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

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 finner mer informasjon på www.tortbygg.no
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1. dag: ankomst i Istanbul. Ved ankomst blir 
du hilst velkommen av vår turistguide som føl-
ger deg på veien til hotellet. Overnatting på 
5 stjerners hotel i Istanbul
2. dag: Istanbul – uforglemmelig magisk 
metropol. 
Etter frokost kjører du til den tidligere hippo-
drom-plassen, opprinnelig et samlingssted for 
mennesker, hvor du kan se de tre minnemon-
umentene fra senantikken. Deretter vil du 
besøke den blå moskeen, den eneste i 
verden som har seks minareter. Etter dette vil 
du besøke Topkapi-palasset, som ble brukt 
som residenspalass og bosted for dynastiet 
i hovedstaden i det osmanske dynastiet, og 
ble bygget rett etter erobringen av Istanbul 
av Fatih Sultan Mehmed, i 1473. Topkapi-pa-
lasset ligger på toppen av Seraglio, en av 
de syv åsene i Istanbul mellom Det gylne 
horn, Bosporos-stredet og Marmarahavet. 
På slutten av dagen kan du ta en spaser-
tur gjennom den egyptiske basaren eller 
krydderbasaren, som ligger i bydelen lengre 
mot nord. La deg sjarmere av de orientalske 
duftene og fargene.
3. dag: Istanbul – fascinerende cruise 
på Bosporos – Troja. Etter frokost ven-
ter det deg et valgfritt fascinerende 
cruise (tillegg) i Bosporosstredet. På sjø- 
reisen mellom de to breddene, som skiller  
Europa og Asia, er det en harmonisk sam- 
eksistens mellom fortid og nåtid, av prakt og 
enkel skjønnhet. Du vil oppdage mange av 
de pittoreske fasadene, slottene og palass-
ene, på cruiset. Deretter kjører du til Canak-
kale, scenen for Homers Illiaden. Med en 
kompetent guide opplever du dette mystisk 
stedet, hvor Homer i sitt heltedikt lot den 
trojanske krigen og de legendariske hel-
tene opptre i  Odysseen“ og  Iliaden.  Troja 
ble lenge ansett som et �ktivt sted i mange 
legender, helt til den tyske Heinrich Schlie-
mann i det 19. århundre begynte med sine 
utgravninger. I dag kan vi derfor beundre 

bymurene med sine porter, tårn, templer og 
helligdommer, som ble holdt skjult fra men-
neskeheten i århundrer. Reisen går videre til 
Ayvalik, hvor middag og overnatting venter.
4. dag: Pergamon – Kusadasi.
I dag vil du kjøre langs kysten til  
Pergamon. Der vil du blant annet se Akropolis 
og det bratteste teateret i den gamle verden, 
samt fundamentene til Zeus-alteret, byan-
legg, templer og restene av det en gang så 
verdensberømte biblioteket. Deretter kjører 
du videre via Izmir til Kusadasi. Overnatting i 
Kusadasi.
5. dag: Ephesus – Pamukkale.
Dagens ut�ukt tar deg først til Ephesus, en av 
de største og best bevarte arkeologiske ut-
gravingsstedene i verden. Artemis-tempelet 
fra den hellenistiske perioden er et av verdens 
syv underverker. Teateret som har kapasitet til 
24 000 besøkende og Celsus-biblioteket vitner 
om høy grad om det høye utviklingsnivået på 
byen. Antikken venter på å bli oppdaget av 
deg! Reisen går videre gjennom den fruktba-
re dalen i den store Maeander til det indre 
av landet til Pamukkale, „bomullsfestningen“ 
av kalksinterterrasser. Etter ankomst har du en 
mulighet til å ta et termisk bad på hotellet. 
Overnatting i Pamukkale.
6. dag : Hierapolis – Antalya.
I dag vil du besøke ruinene av den prakt-
fulle byen Hierapolis, som strekker seg over 
kalksinterterrassene. Her er fundamentene 
til et Apollon-tempel fra det III. århundre e. 
Kr. Etter dette går turen gjennom det vakre 
landskapet i Taurus-fjellene tilbake til Antalya, 
og underveis besøker du et teppeknytterverk-
sted, der du får beskrevet hele prosessen 
med teppeproduksjon. Tyrkia er kjent for sine 
håndknyttede tepper. Her kan du benytte an-
ledningen til å kjøpe direkte fra produsenten. 
2 overnattinger i Antalya.
7. dag: ANTALYA - Besøk på det arkeolo-
giske museet – svært interessant!
I dag besøker du Antalya, en av de vakreste 

byene på den tyrkiske rivieraen. En rik vege-
tasjon brer seg ut, skjermet av det praktfulle 
fjellandskapet i Taurus. Du vil blant annet se 
selve symbolet på byen, Yivli-minareten, den 
„rillede“ minareten. Ved Kalekapisi, „festning-
sporten“, står klokketårnet på et gammelt 
tårn i bymuren. Når du spaserer rundt i byen, 
byr det seg utallige shoppingmuligheter. Som 
avslutning på dagen besøker du det arkeolo-
giske museet i Antalya. Her får du omfattende 
innsikt i den rike historien til regionen. Blant ut-
stillingsobjektene er det blant annet smykker, 
mynter, fossiler, våpen, statuer av guder og 
mange utstillinger som viser Anatolias forhis-
torie. Overnatting i Antalya. 

8. dag: Hjemreise 

Avreise Gardermoen:
26. Mars
02. April
09. April
08. Oktober

Bestill i dag:
57 83 11 22

www.clubroyal.no

ISTANBULISTANBUL Troja - EphesusTroja - Ephesus
Pergamon – Kusadasi - Pamukkale - Antalya
Påkostet rundreise med fantastisk rabatt

8990,-

Per person i dobbeltromSpar kr 5000,-
Prisen er inklusiv frokost, skatter og 
avgifter.
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5 stjerners hotel i Istanbul
2. dag: Istanbul – uforglemmelig magisk 
metropol. 
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verden som har seks minareter. Etter dette vil 
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trojanske krigen og de legendariske hel-
tene opptre i  Odysseen“ og  Iliaden.  Troja 
ble lenge ansett som et �ktivt sted i mange 
legender, helt til den tyske Heinrich Schlie-
mann i det 19. århundre begynte med sine 
utgravninger. I dag kan vi derfor beundre 

bymurene med sine porter, tårn, templer og 
helligdommer, som ble holdt skjult fra men-
neskeheten i århundrer. Reisen går videre til 
Ayvalik, hvor middag og overnatting venter.
4. dag: Pergamon – Kusadasi.
I dag vil du kjøre langs kysten til  
Pergamon. Der vil du blant annet se Akropolis 
og det bratteste teateret i den gamle verden, 
samt fundamentene til Zeus-alteret, byan-
legg, templer og restene av det en gang så 
verdensberømte biblioteket. Deretter kjører 
du videre via Izmir til Kusadasi. Overnatting i 
Kusadasi.
5. dag: Ephesus – Pamukkale.
Dagens ut�ukt tar deg først til Ephesus, en av 
de største og best bevarte arkeologiske ut-
gravingsstedene i verden. Artemis-tempelet 
fra den hellenistiske perioden er et av verdens 
syv underverker. Teateret som har kapasitet til 
24 000 besøkende og Celsus-biblioteket vitner 
om høy grad om det høye utviklingsnivået på 
byen. Antikken venter på å bli oppdaget av 
deg! Reisen går videre gjennom den fruktba-
re dalen i den store Maeander til det indre 
av landet til Pamukkale, „bomullsfestningen“ 
av kalksinterterrasser. Etter ankomst har du en 
mulighet til å ta et termisk bad på hotellet. 
Overnatting i Pamukkale.
6. dag : Hierapolis – Antalya.
I dag vil du besøke ruinene av den prakt-
fulle byen Hierapolis, som strekker seg over 
kalksinterterrassene. Her er fundamentene 
til et Apollon-tempel fra det III. århundre e. 
Kr. Etter dette går turen gjennom det vakre 
landskapet i Taurus-fjellene tilbake til Antalya, 
og underveis besøker du et teppeknytterverk-
sted, der du får beskrevet hele prosessen 
med teppeproduksjon. Tyrkia er kjent for sine 
håndknyttede tepper. Her kan du benytte an-
ledningen til å kjøpe direkte fra produsenten. 
2 overnattinger i Antalya.
7. dag: ANTALYA - Besøk på det arkeolo-
giske museet – svært interessant!
I dag besøker du Antalya, en av de vakreste 

byene på den tyrkiske rivieraen. En rik vege-
tasjon brer seg ut, skjermet av det praktfulle 
fjellandskapet i Taurus. Du vil blant annet se 
selve symbolet på byen, Yivli-minareten, den 
„rillede“ minareten. Ved Kalekapisi, „festning-
sporten“, står klokketårnet på et gammelt 
tårn i bymuren. Når du spaserer rundt i byen, 
byr det seg utallige shoppingmuligheter. Som 
avslutning på dagen besøker du det arkeolo-
giske museet i Antalya. Her får du omfattende 
innsikt i den rike historien til regionen. Blant ut-
stillingsobjektene er det blant annet smykker, 
mynter, fossiler, våpen, statuer av guder og 
mange utstillinger som viser Anatolias forhis-
torie. Overnatting i Antalya. 

8. dag: Hjemreise 

Avreise Gardermoen:
26. Mars
02. April
09. April
08. Oktober

Bestill i dag:
57 83 11 22

www.clubroyal.no

ISTANBULISTANBUL Troja - EphesusTroja - Ephesus
Pergamon – Kusadasi - Pamukkale - Antalya
Påkostet rundreise med fantastisk rabatt

8990,-

Per person i dobbeltromSpar kr 5000,-
Prisen er inklusiv frokost, skatter og 
avgifter.
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Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

www.hlbutikken.no

For flere gode tilbud besøk Huseiernes Landsforbunds nettbutikk: www.hlbutikken.no
Kundeservice tlf: 95 48 13 81 - Epost: info@hlbutikken.no

Vi tar forbehold om trykkfeil. Porto tilkommer på oppgitte priser.
Tilbudene gjelder til og med 31.12.2014

Digital radonmåler

Trådløs komfyrvakt
Lettmontert komfyrvakt med trådløs varmesensor.

Komfyrvakten er et komplett brannsikringsprodukt for ditt kjøkken. 

Brannslange med Y splitt
Med Husbrannslange kan du slokke en brann på et tidlig 
tidspunkt, og øke sikkerheten til deg og din familie.

Optisk trådlås røykvarsler
System 1 Optiske røykvarslere er den vanligste typen røykvarslere 
og de er raske til å varsle ulmebranner med mye røyk.

Brannstige 4.2m
Brannstige på 3,9 meter (kan benyttes til 4,2 m høyde) som er enkel og 
rask å bruke ved evakuering eller øvelser.

HL Pris:

679,-
HL Pris:

690,-

HL Pris:

3899,-
HL Pris:

798,-

Det har aldri vært enklere 
å måle radon!

HL Pris:

1590,-
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Lei hus i

La Rioja

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      81-85Si
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Gjennom HLs samarbeidspartner, Temareiser 
AS, kan du nå leie en velutstyrt bolig på lands-
bygda i Spania. Casa Josephine ligger i Sorzano, 
ca. 15 mil fra Bilbao. Herfra er det kort vei til 
en mengde vingårder i Rioja-distriktet og ver-
dens største vinmuseum, Vivanco Museum and 
Winery. Bare ti minutter unna ligger restauran-
ten Venta Moncalvillo som har én stjerne i Mic-
helin-guiden, og 20 minutter unna ligger byen 
Logrono hvor du kan gå fra den ene tapasbaren 
til den andre og smake på lokale spesialiteter. 

Du finner også en golfbane i umiddelbar nær-
het.
 Huset, som strekker seg over fire etasjer, er 
bygget på slutten av 1800-tallet. Det har en sjar-
merende og romantisk innredning, og er omtalt 
i en rekke internasjonale interiørblader. Passer 
godt for grupper på 10 –12 personer. Bilder fra 
huset finner du på www.casajosephine.com. 
Nærmere informasjon om priser etc. får du ved 
å kontakte Temareiser på post@temareiser.no 
eller tlf. 23 38 33 00.

For 25 år 
siden
... skrev bladet Hus 
og Bolig at HL hadde 
sluttet seg til den 
internasjonale hus-
eierforeningen UIPI.

For 50 år 
siden
... skrev bladet Hus-
eieren om nyheten 
“det stillefyllende  
toalettet” som  
minsket støy i  
borettslag.

Interessert i deilig vin og god mat? 
Nå kan du leie et sjarmerende hus med 

sengeplass for 12 midt i Spanias beste vindistrikt.

TeksT: NiNa GraNluNd Sæther

For 100 år 
siden
... skrev bladet Hus-
eieren at Tyskland 
hadde innført en lite 
vellykket verdistig-
ningsskatt på bolig 
for å finansiere  
ytteligere utvidelse 
av hæren.
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Kursansvarlig Geir Engebråten legger i 2015 
ut på turné for å besøke alle yrkesfaglige 
videregående skoler, sammen med blant 
annet representanter fra Varme & Bad. Målet 
er å informere om hvitt arbeid og forberede 
fremtidige håndverkere på 
møtet med boligeiere. 

Det er mer enn 100 000 ”smarte hjem” i 
Norge. Det plasserer Norge i verdenstop-
pen når det gjelder å ta i bruk teknologi for 
å styre boligen. Nyheten fra Panasonic og 
Verisure som nå kommer medlemmer av 
Huseiernes Landsforbund til gode, sikrer 
energibesparelser og gir bedre inneklima. 
Varmepumpen integreres med andre 
smarte enheter i hjemmet, slik at man 
får et intelligent økosystem av smarte 
tjenester. Fordelene er detaljert oversikt 
over energibruken, bedre inneluft og at alt 
styres fra en app.
 – Nå får kundene enklere og bedre 
kontroll over oppvarmingen og vi forven-
ter at de med varmepumpen koblet til 
Verisure kan redusere strømforbruket yt-
terligere med inntil 15 prosent, i tillegg til 
de 45 til 65 prosentene man sparer med 
en vanlig varmepumpe. Systemet gir også 
bedre inneklima og dermed fordeler for de 
som behøver ren inneluft, som allergikere, 
sier kommunikasjonssjef i Verisure, Cecilie 
Knudsen. 

Ny varme-
pumpe-app

På skole-turné Stemmer   
opplysningene?

  MEDLEMSNYTT // SmåStoff

Har du flyttet, eller fått ny 
e-postadresse? Logg deg 
inn på Min Side på www.
huseierne.no og oppdater din 
kontaktinformasjon. Mange 
medlemmer har ikke opplyst 
e-postadressen, så husk å få 
med denne. 

Medlemskort 
på mobilen
Har du mistet med-
lemskortet ditt? Ingen 
fare, nå kan du få det 
på din smarttelefon. 
Via det virtuelle med-
lemskortet kan du også se alle medlemsfordelene, 
samt verve venner. Kortet er tilgjengelig for både 
Iphone og android, og lastes ned fra din app-butikk. 

Julegave fra  
HL-butikken

Mange i    
Oslo-området
Omkring 34 prosent av 
landets befolkning bor i 
Oslofjord-fylkene Akershus, 
Østfold, Vestfold og Oslo.

Hva skal man gi til dem som 
har alt? En fuglekasse med 
kamera, så klart! År etter år 
har dette vært blant best-
selgerne i HL-butikken, og 
særlig før jul går kassene 
unna. Pass på å sikre deg en, 
du, også. Du finner den, og en 
rekke andre nyttige og artige 
ting i www.hlbutikken.no. 
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Fungerer varmekablene og tekrenne som de skal? Nå som vinteren 
nærmer seg er det en billig investering å få utført en sjekk på at alt 
er i orden. Da reduserer du risikoen for farlige istapper og for at det 
skal oppstå skader på taket ditt. Ren Service AS tilbyr HL-kunder en 
ny avtale hvor de overvåker gården og fjerner snø og is før det blir et 
alvorlig problem. Avtalen er en fastprisordning som sikrer økonomisk 
forutsigbarhet.  I tillegg logges og dokumenteres alt arbeid for at 
styret skal kunne ivareta sitt HMS-ansvar.

Se opp for
istapper

Med over seksti påmeldte 
ble det fult hus da Christian 
Mjelde (bildet) fra Huseiernes 
Landsforbund holdt kurs i 
sosiale medier på Scandic City 
Hotel i Stavanger. De mange 
tilhørerne fikk en underhold-
ende og informativ innføring i 
Facebook, Twitter, Instagram 
og blogg. Kurset var det nest 
siste for i år, men Mjelde for-
sikrer om at kursrekken også 
vil fortsette til neste år. Følg 
med på huseierne.no og i Hus 
& Bolig for å se når kurset 
kommer til ditt distrikt. 

Sosiale  
medier   
Stavanger

Huseiernes 
Landsforbund 
er organisert i 
24 distrikts-
avdelinger over 
hele landet. 

Bakerst i Hus & 
Bolig finner du 
din distriktsleder 
og oppdatert kon-
taktinformasjon.

Distriktslederen 
er medlem-
menes lokale 
kontaktperson, 
og ansvarlig for 
at medlemmenes 
interesser innen 
bolig- og eien-
domsspørsmål 
blir ivaretatt.

Flere og flere
Antall medlemmer i Huseiernes Landsforbund passerte 
215 330 stykker 1. november.

Verv en venn, få flax
Verver du en venn til HL kan du få seks flaxlodd, eller 
velge en annen fin gave. Les mer på www.huseierne.no.

Jusshjelp på SMS
Trenger du juridisk hjelp fra Huseiernes 
Landsforbund? Nå kan du få det helt  
enkelt ved å sende en sms. Skriv «Juss» 
og send til 2007. Du kommer da inn i 
køsystemet som gjør at en av forbundets 
juridiske konsulenter vil ringe deg opp 
når det er din tur. Jusstelefonen betjenes på dagtid 
alle hverdager, men du kan registrere deg også på 
kveldstid og i helger. 



TRENGER DU HJELP TIL TAKSERING?
PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl
Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.

Postboks 166, 1701 SARPSBORG.
Tlf.: 69 12 88 88. 
E-post: takst@protakst.no
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma
Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering.
Skjønn, taksering av næringseiendommer. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN.
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 
Verditakst – Tilstand - Boligsalgsrapport - 
Taksering av næringseiendommer.
Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle@akertakst.no
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TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak 
- Seksjonering - Våtromskontroll - Reklamasjons-
vurdering - Taksering av næringseiendommer. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA.
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no / www.takstsenteret.no O
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EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifisering. 

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM.
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no SØ
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, 
tilstands vurdering, våtromskontroll, 
reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO.
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no 
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BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen
Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / 
reklamasjonsrapportering, byggeledelse,
teknisk bistand og prosjektledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO. 
Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no
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HELSTRUP BYGGETAKST AS
Taksering, -verdi og skade på bygning, 
innbo og løsøre. Skjønn. Uavhengig 
byggkontroll og rådgivning. 

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

H
ED

M
A

R
K

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

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

Hva er dine viktigste oppgaver som distriktsleder 
i HL? 
– Det er å hjelpe medlemmene våre med eien-
domsrelaterte spørsmål, tekniske, juridiske og 
økonomiske. Det går mye i leieavtaler, leiekon-
trakter, feil og mangler på boligen og reklama-
sjon på håndverkertjenester.  

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg er utdannet eiendomsmegler, og så har jeg landbruksutdan-
ning. I tillegg til å være distriktsleder i HL driver jeg Guttulsrød 
Eiendomsmegling, og jeg er også landbrukstakstmann. I tillegg 
er jeg gårdbruker: Jeg har korn og gras, høner og hester på gården 
min, som drives økologisk. Så jeg har varierte arbeidsdager!  

Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med?
– Overflatevann har vært et problem her i høst. Mange klager på 
at kommunene regulerer områder til bolig som slett ikke er egnet 
fordi beliggenheten gir beboerne problemer med vann i kjellerne 
når det regner slik det har gjort denne høsten. Jeg hjelper dem 

i prosessen. Særlig i Askim er det borettslag som ligger 
altfor lavt i forhold til vassdragene i nærheten. 

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et medlem nylig 
fikk hjelp av deg?
– Det var en utleier som hadde problemer med leie-
tageren som ikke ville flytte, selv om oppsigelsestiden 
hadde gått ut. Da hjalp jeg huseieren med å finne de 
riktige formularene på nettsidene til HL, og med å 
fylle ut papirene og sende varsel om fravikelse. 

Hva er din viktigste lokale kampsak?
– I mitt område har man valgt å etablere interkom-
munale selskaper for renovasjon, brann, vannverk 

og så videre. Problemet er at menigmann og politikerne ikke får 
innsyn i hvordan disse selskapene disponerer pengene sine. Når 
det dannes AS-er innskrenkes politikernes styringsmuligheter; 
avgjørelser som burde vært tatt politisk overlates i stedet til sel-
skapenes styrer. Dette går etter min mening på den demokratiske 
medbestemmelsesretten løs. Jeg synes det er viktig å kjempe for at 
disse selskapene ikke får for mye makt på bekostning av lokal-
demokratiet. 

Hvordan kan folk i ditt distrikt kontakte deg? 
– De kan skrive e-post, ringe eller komme innom kontoret mitt i Moss 
sentrum, som er åpent mandag til fredag mellom 09.00 og 16.00. 

Navn: Lars Erik Guttulsrød
Alder: 47
Bosted: Våler
Har vært distriktsleder siden: 2006.

  MEDLEMSNYTT // DISTRIKTLEDER

BLI KjEnT mED vÅR DISTRIKTSLEDER I ØSTfoLD NorD
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Du finner         -produktene hos trelast,  
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.101.as    
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Tåler ned til -18OC  
i patronen
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Huseierdagen: 
Fulle hus over hele landet

TeksT: Rikke ÅseRud

Den siste onsdagen i oktober var det igjen duket for den årlige begivenheten: 
Huseierdagen. Over hele landet fikk huseiere nyttige foredrag, 

god underholdning og svar på sine spørsmål. 

I Vestfold sang Lars Martin Myhre for et 
begeistret publikum, mens Håvard Lil-
leheie underholdt over 200 oppmøtte i 
Buskerud Sør. I Oslo holdt Jahn Otto Jo-
hansen foredrag for over 400 personer om 
Berlinmurens fall, og på Hamar fikk stand 
up-komiker «Aldeles Kleiven» i gang lat-
termusklene. 
 Dette var bare noen av de mange un-
derholdningsinnslagene på Huseierdagen 
landet rundt i oktober i år. Men Huseier-
dagen handler ikke bare om lek og moro. 
Den handler også om muligheten til å få 
svar på spørsmål tilknyttet fast eiendom. 

 Over hele landet holdt distriktsavde-
lingene «åpent hus», så folk kunne kom-
me innom og få svar på juridiske, tekniske 
og økonomiske spørsmål. Advokater, 
eiendomsmeglere og takstmenn hjalp et 
stort antall boligeiere. Bare i Oslo var over 
100 personer innom lokalene i Fred. Ol-
sensgate for å få snakke med advokatene 
på huset, og ytterligere 30 tok turen inn-
om for å få teknisk bistand. 
 Faglige foredrag sto også på planen de 
fleste steder i landet. Mange steder var te-
maet radon i nærområdet, men også arv 
og gaver, skatter og avgifter, kjøp av hånd-

verkertjenester, kjøp og salg av fast eien-
dom, brann og sikkerhet var emner som 
tiltrakk seg mange tilhørere. 
 For distriktsleder Werner Forr Nystuen 
i Oppland Sør ble dagen «feiret» hele tre 
dager til ende, med arrangement i Otta 
den første dagen, Lillehammer den andre 
og Gjøvik den tredje. Temaet var radon: 
 – Det er mye radon i Oppland. Fore-
dragene hadde mange takknemlige tilhø-
rere, rapporterer distriktslederen. 
raa@huseierne.no 

OSLO: Jahn Otto Johansen snakket om Berlinmurens fall. 

SARPSBORG: 
Distriktsleder 
Ole Øyvind 
Moen er 
fornøyd med 
foredraget 
om Sikkerhet 
i hjemet. 
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VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no

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

www.mycoteam.no

Sopp, råte, fukt, 
mugg og insekter?

Nøytrale råd uten økonomisk 
interesse i sanering

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

• Bistand ved kjøp og salg 
av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

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

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

BOLIGINSTITUTTET_Layout 1  6/12/12      

FAGFOLK TIL TJENESTE

RØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

SKORSTEINSARBEID

TEKNISK RÅDGIVNING

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

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   
RADONMÅLINGER

NETTBUTIKK

GLASSMESTER
Besøk vår ”butikk” i butikken

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

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

Hyggelige priser til alle medlemmer! 

www.815glass.no

Ring 815 45277

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

Oslo Glass & Vindu AS_Layout 1  6/7/12      
GLASSARBEID

Vi leverer, monterer  
og garanterer

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

Henriksen Brenselsforretning 
og Varmesenter AS�
Østkilen 6, 1621 Gressvik.  
Tlf. 69 94 95 50
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VESTFOLD
Olav Vilnes 
Storgt. 36 
3126 TØNSBERG 
Telefon 33 31 54 00 
vestfold@huseierne.no

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

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

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

ROGALAND SØR
Frode Rødder
Postadresse: Postboks 8
4001 STAVANGER
Besøksadresse: Brødregaten 7
4012 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Mobil 92 02 47 52
rogaland–s@huseierne.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød 
Henrich Gernersgate 14, 
1530 MOSS
Telefon 69 10 99 00
Mobil 91 11 52 60
ostfold–n@huseierne.no

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

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

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

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

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg 
Stangsgate 7 
3510 HØNEFOSS 
Telefon 32 11 44 55 
Mobil 90 14 89 88 
buskerud–n@huseierne.no
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

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

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no
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Sikringen
 
Det naturlige valget når 
du trenger elektriker!

www.sikringen.no

FAGFOLK TIL TJENESTE

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

ELEKTROINSTALLATØR

GRAVEARBEID

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,-

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,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

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

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

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

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

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

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

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

Ung på boligmarkedet 59,- 99,-

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

Samboerkontrakt 49,- 75,-

Overtakelsesprotokoll ved utleie 49,- 75,-

NY

NY

NY

NY

h&b-6-2014-HL-BUTIKKEN_HL-BUTIKKEN  11/5/14  11:20 AM  Page 2
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Hus og Bolig 6-2014
deadline august 2014

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Setning: 
I dag er bare kobber tillatt.
Tidligere inneholdt trykkimp-
regnert virke også impregne-
ringsmidlene krom og arsen.

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

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

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

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

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,00

LØSNINGSSETNINGEN ER:

Svaret på oppgaven i nr. 6 må vi ha senest 15. januar 2015. 
Vi trekker tre heldige vinnere som får fem flakslodd hver.

Løsningen på kryssordoppgaven 
i Hus & Bolig nr. 4 var “Husene i 
gamle Stavanger ligger tett, og de 
smale gatene byr på mange utfor-
dringer for brannvesenet i oljebyen”. 
Ryggsekk sendes til Marit Lyngroth 
Gotfredsen, Kristiansand, Kathe 
Kvale Lütken, Førde i Hordaland og 
Jens-Birger Skjerahaug i Sandnes.

Send gjerne løsningen på oppga-
ven i nr. 6 på epost til kryssord@
huseierne.no. Skriv Kryssord nr. 6 i 
emnefeltet. Vinnerne blir offentlig-
gjort i nr. 1-2015.

 KRYSSORD // NOVEMBER 2014



Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

Medlemsfordeler

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

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

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

Rabatt på radonmålinger
• 20% rabatt på sporfilm • 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 951 29 366 eller http://radonlab.com/huseierne 

Gunstige boliglån (ved refinansiering eller kjøp)
• Lave renter
• 0,- i etableringsgebyr
• 0,- i termingebyr
• Gratis medlemskap i HL, spar kr 460,- pr år
Les mer på www.eiendomskreditt.no eller ring 55 33 27 00

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. 

Rabatt på vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. Polygon har 
landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.
Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og leie av utstyr  • 10 % på timepris
Kontakt oss på tlf. 22 28 31 10 eller firmapost@polygongroup.com

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

Flere fordeler:

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom 
kl. 08.30-16.00. Ring telefonnummer 22 47 75 07, legg igjen medlems- 
og telefonnummer, og du vil bli ringt opp av en av våre juridiske konsulenter. 
I tillegg får du teknisk rådgivning ved å ringe 22 47 75 24 mandag til fredag 
kl. 08.30-16.00.
På huseierne.no får du detaljert informasjon om medlemsfordelene.

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

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

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

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: • kr 1000,- i rabatt på VB-vannsjekken 
• 10% rabatt på ordinær timepris • 15% rabatt på varer og materiell 
• Inntil 10 km fri transport tur/retur. Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud. Medlemsnummer må oppgis ved  bestilling. 
Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no eller tlf. 51 95 11 00.

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

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

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

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

Rabatt på solskjerming
20% på sol- og innsynsskjerming fra 01.10 - 31.03 og 10% resten av året. 
Gjelder ikke montering. Kontakt oss for gratis besøk av konsulent og  et 
uforpliktende tilbud: e-post:  post@kjellsmarkiser.no eller via 
tlf:  815 00 570. Se kjellsmarkiser.no.

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte våtromsbedrifter til 
nybygging og rehabilitering av bad og våtrom. For nyttig informasjon om dine 
nærmeste godkjente våtromsbedrifter besøk: 
ffv.no eller send e-post til post@ffv.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1500,-  fratrukket ordinær egenandel ved skade. 
Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50,e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no

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

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

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

henvendelse til partnere.
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Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

Medlemsfordeler

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

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

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

Rabatt på radonmålinger
• 20% rabatt på sporfilm • 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 951 29 366 eller http://radonlab.com/huseierne 

Gunstige boliglån (ved refinansiering eller kjøp)
• Lave renter
• 0,- i etableringsgebyr
• 0,- i termingebyr
• Gratis medlemskap i HL, spar kr 460,- pr år
Les mer på www.eiendomskreditt.no eller ring 55 33 27 00

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. 

Rabatt på vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. Polygon har 
landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.
Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og leie av utstyr  • 10 % på timepris
Kontakt oss på tlf. 22 28 31 10 eller firmapost@polygongroup.com

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

Flere fordeler:

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom 
kl. 08.30-16.00. Ring telefonnummer 22 47 75 07, legg igjen medlems- 
og telefonnummer, og du vil bli ringt opp av en av våre juridiske konsulenter. 
I tillegg får du teknisk rådgivning ved å ringe 22 47 75 24 mandag til fredag 
kl. 08.30-16.00.
På huseierne.no får du detaljert informasjon om medlemsfordelene.

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

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

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

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: • kr 1000,- i rabatt på VB-vannsjekken 
• 10% rabatt på ordinær timepris • 15% rabatt på varer og materiell 
• Inntil 10 km fri transport tur/retur. Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud. Medlemsnummer må oppgis ved  bestilling. 
Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no eller tlf. 51 95 11 00.

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

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

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

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

Rabatt på solskjerming
20% på sol- og innsynsskjerming fra 01.10 - 31.03 og 10% resten av året. 
Gjelder ikke montering. Kontakt oss for gratis besøk av konsulent og  et 
uforpliktende tilbud: e-post:  post@kjellsmarkiser.no eller via 
tlf:  815 00 570. Se kjellsmarkiser.no.

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte våtromsbedrifter til 
nybygging og rehabilitering av bad og våtrom. For nyttig informasjon om dine 
nærmeste godkjente våtromsbedrifter besøk: 
ffv.no eller send e-post til post@ffv.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1500,-  fratrukket ordinær egenandel ved skade. 
Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50,e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no

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

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

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

henvendelse til partnere.

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO
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Les mer på ctc.no

Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic  
har en rekke innovative produktfordeler, godt for miljøet og lommeboken.

 Heat Injection teknologi 
Alle CTC Economic-beredere kommer 
med vår unike Heat Injection teknologi, 
som sørger for hurtig oppvarming av 
varmtvann. Hvis berederen tømmes  
helt for varmtvann, er ventetiden likevel 
kort før du igjen kan dusje.

 Flott design 
Berederens design er moderne og  
stilrent, har rene klare linjer, og med 
samme fargekode som våre flotte 
varmepumper i hvitt og grått.

 Stor tappekapasitet 
Economic har større tappekapasitet enn 
volumet tilsier. Economic produserer mer 
varmtvann per tre timer enn en standard 
varmtvannsbereder i samme størrelse.

 Tilfredsstiller nye krav 
CTC Economic tilfredsstiller EcoDesign 
krav til varmetap og effektivitet, som skal 
tre i kraft i 2015. Med tykkere isolering, og 
med en multifunksjonstopp med neopor 
på toppen, har berederen minimalt med 
varmetap. 
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 Plug and play 
Et tilleggsutstyr forenkler monteringen  
og gjør installasjonen enda raskere.  
Vårt prefabrikerte rørkit består av to  
ferdigisolerte rør med bend og fleksible  
slanger frem til veggboks. (Lanseres snart)

5

 Skjult rørføring 
Med CTC Economic får du en flott 
installasjon. Med toppmontering er rørene 
skjult bak inspeksjonsdekselet og lokket. 
Nå kan man fint ha berederen plassert på 
baderommet. 

 Lavt varmetap 
For et lavest mulig varmetap fra 
berederen, er ventilsettet plassert på 
siden. Med lavt varmetap sikres også en 
optimal økonomisk drift av berederen.

 Kvalitet 
Vårt nye frontdeksel i stål har samme 
gode kvalitet som våre varmepumper. 
Frontdekselet skjuler ventilsett, rør og 
elektriske koblinger, og gjør berederen 
diskret og stilig i ethvert rom (med sluk). 
Frontdekselet tas enkelt av for montering, 
justering og inspeksjon.

 Universalmontering 
Gjør det enkelt å skifte ut eksisterende 
varmtvannsbereder, uansett om den er 
topp- eller sidemontert. 

 Enkel og rask installasjon 
Enkel installasjon for installatør både ved 
topp- og sidemontering, og vår flotte 
neoportopp gjør det enkelt og stilrent å 
trekke rør til veggboks. 
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Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic 

 10  gode grunner til 
å velge CTC Economic

Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad
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