
De kostnadseffektive 
luftvarmepumpene

Nyhet!
Nå lanserer vi 

NA 11000 iR med 
trinnløs 

inverterteknikk!

Betydelig mer stillegående, mer skånsom mot kompressoren – 
men like effektiv.

Nå lanserer Nordic Air NA 11000iR, en luftvarmepumpe med trinnløs 
inverterteknikk.

Fordelen med inverterteknikk er at turtallet på kompres-
soren reguleres trinnløst alt etter hvilken temperatur og 
effekt som trengs. Det innebærer roligere drift, lang 
levetid og at en lønnsom investering blir enda mer 
lønnsom.

Som alle våre luftvarmepumper er NA 11000iR 
konstruert og bygd for nordisk klima. Vi bruker R407C 
som kjølemedium, det har gode egenskaper som 
energiomvandler og gjør det mulig for kompressoren 
å arbeide med lavere trykk. R407C er et gjennomprøvd 
kjølemedium som har vært i bruk i bergvarmepumper 
i en årrekke.

Kjøp NA 11000iR nå og 
bli en vinner neste gang 
strømregningen kommer!
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Pris
14 998.-

inkl installasjon av 
godkjent Nordic Air 

montør*

* I prisen inngår en standardinstallasjon (eksklusiv tilrettelegging 
av strømtilførsel) av en komplett Nordic Air-varmepumpe 
med innendørsdel, utendørsdel, kjølerør (5 m), strømkabler 
(5 m) og rustfrie konsoller. Ingen ekstra fakturering for 
standardinstallasjonen og derfor ingen ubehagelige overraskelser.

Varmekapasitet: 4800W
   5 års garanti med Nordic Air Serviceavtale
      Rustfri utendørsdel

Strateg Trade avd. Norge. 
Strandveien 29, 3050 Mjøndalen. Telefon 32 27 34 00. Faks: 32 27 33 99. 
Sletteveien 1, 4328 Sandnes. Telefon 51 66 99 00. Faks: 51 66 99 01. 
www.strategtrade.se. www.nordicair.se.

Nordic Air varmepumper føres av ledende elektroforetninger og en rekke 
forhandlere i hele landet.
Ring oss for nærmere informasjon, eller henvisning til forhandler i ditt distrikt.

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Billig arbeidskraft
gir dyre skader

Mye slurv i nye bygg 

Tegnekonkurransen 
ga 1500 drømmehus

Juss: Feil og mangler 
må meldes i tide

Importer
kjøkkenet selv
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ERLING W. KAASA& SØNN A/S
MALERMESTRE

Medlemmer av Malermestrenes Landsforbund

Med 20 ansatte, som innehar stor 
kompetanse på maler- og restaureringsarbeider,
kan vi hjelpe både store og små kunder.

Vi har som målsetting å kunne tilby kvalitetsarbeid til
konkurransedyktige priser.

Vi ønsker å gi dem gode råd og veiledning, samt 
budsjettering innenfor maler- og restaureringsarbeider.

En god kunde er en fornøyd kunde. Derfor setter vi 
store krav til oss selv.

Vårt firma er medlem i kjeden MESTERFARGE,
som har garantiordninger for sameiere / borettslag
og private boliger.

Fasadearbeider er vår spesialitet, sammen med 
dekorasjonsarbeider og innvendige restaurerings-
arbeider.

Ta kontakt for et uforbindtlig pristilbud.

Med vennlig hilsen

ERLING W.  KAASA & SØNN A/S

Terje Kaasa     Svein Kaasa
Malermestere

Malermester MLF

www.kaasa.no Tvetenveien 162 Telefon: 22 26 90 50 Mobil: 90 10 25 40 Foretaksnr.:
kaasa@kaasa.no 0671 Oslo Telefax: 22 26 77 88 Mobil: 91 19 88 11 954 695 743 Mva.

Sameiere, borettslag, huseiere og
vedlikeholdsansvarlige

®
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KOSTBART: Slurv
og dårlig håndverk
i byggebransjen
koster 10 milliarder
kroner hvert år.

innhold

26

12

DRØMMEHUS: 1 500 fantasifulle, frodige
og fornøyelige drømmehus kom inn til
Hus & Boligs tegnekonkurranse. Stine
Marie Danielsen (14) har laget dette.

BILLIGERE: En Bærumsfamilie valgte å handle nytt
kjøkken i Polen, og sparte mange penger. 

Foto: Inger Mette Meling Kostveit

44

75 PASS RYGGEN: Tradisjonell snømåking
kan gi helseskader. Humordoktoren
viser alternative snøfjerningsmetoder.
Foto: Nina G. Sæther. 
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Landbruks- og matminister Lars Sponheim foretrekker
tre fremfor betong. At det er naturlig å bruke forsk-
nings- og utviklingsmidler også på dette materialet,
synes Hus & Bolig bare er rett og rimelig. Vi bor i et
land hvor det har vært tradisjon å bygge i tre. Trearki-
tekturen er karakteristisk for Norge. Det er gammel
tømmerbebyggelse som lokker turistene til Røros, og
hvit sørlandssjarm som lokker oss til Lyngør. Bryggen er
et landemerke i Bergen, og i Trondheim vekker ruvende
bygg som studenthjemmet på Singsaker og Stiftsgården
beundring. Rundt omkring i vårt langstrakte land finnes
det rådhus, forsamlingslokaler, skolebygg, eldreinstitu-
sjoner og hoteller i tre i relativt store dimensjoner. Fort-
satt er tre det foretrukne materialet når vi skal bygge
småhus.

Christian IV nedla forbud mot å bygge i tre innenfor
Christianias bykjerne allerede på 1600-tallet. Hensikten
var å forhindre flere ødeleggende bybranner. Trehusfor-
bud fulgte i en rekke byer, men sjelden før en storbrann
hadde gjort ubotelig skade. Branntekniske krav har vært
begrunnelse for å velge andre materialer i moderne tid. 
I tillegg har vi bygget både større og høyere enn det treet
som materiale kunne tillate.  

Med OL på Lillehammer i 1994 fikk vi på sett og vis
et vendepunkt i norsk arkitekturhistorie, med større
bevissthet omkring tre som byggemateriale. Signal-
byggene Håkonshall på Lillehammer, og Hamar OL-
amfi og Vikingskipet i Hamar har alle store spenn av
bærende limtre. Også brannteknisk skiller byggene seg
fra annen trehusbebyggelse. Senere er denne teknologien
videreført i terminalbygget på Gardermoen. 

Det er ikke noe poeng å
bygge et nytt Postgirobygg i tre,
men at nye materialer åpner for
fire og fem etasjer høye boligbygg,
er spennende. Tidligere har brann-
fare og sikkerhetshensyn vært til
hinder for dette. At massivt
tømmer brenner dårlig, er
gammel viten. Treet forkuller
ytterst, og tåler derfor høye
temperaturer. Med massiv-
tre har vi fått et byggemate-
riale som har de samme branntekniske egenskapene som
tømmer, men man trenger ikke bruke komplisert lafte-
teknikk for å sette komponentene sammen. 

At tre er et fascinerende materiale med mange
muligheter, gir vi Lars Sponheim helt rett i. Men mini-
steren har rotet seg langt ut på jordet hvis han tror at all
trearkitektur er god arkitektur. Til Hus & Bolig uttaler
han i denne utgaven: ”Ved å bruke tre som bygge-
materiale får vi et økt mangfold, og økt interesse for
design”. Det er ikke slik at bruk av tre automatisk blir
god arkitektur, og bruk av betong automatisk blir det
motsatte. Det finnes utallige eksempler på dårlig norsk
byggeskikk – utført i tre, og spennende design og arki-
tektur i betong. Mange av landets fremste arkitekter har
brukt betong i sine bygg. Det trenger da ikke være et
enten eller. Vi sier som Ole Brum: Ja, takk, vi vil gjerne
ha begge deler.

Tre eller betong? 

1 • 2005
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ros&ris fra Batta

RIS går til Kristelig Folkeparti i Ski med

Anne-Gunn Steen Røse i spissen.

Risen får hun for å støtte SVs forslag

om å innføre eiendomsskatt i Ski kommune. Dette var

overraskende og veldig skuffende. Heldigvis ble for-

slaget forkastet av alle de andre partiene i Ski kom-

munestyre ved budsjettbehandlingen for 2005, rett før

jul.

Tidligere har det stort sett vært Sosialistisk Venstre-

parti som har fremmet forslag om å innføre eller å øke

eiendomsskatten der den er innført. Nå registrerer vi at

også Kristelig Folkeparti lefler med tanken i en del

kommunestyrer. Det er verd for velgerne å merke seg

dette!

På Stortinget har Krf vært med på laget for å fjerne

skatten på fordel av egen bolig, boligskatten. Derfor

skuffer det oss at en del Krf-politikere lokalt går den

stikk motsatte veien ved å ta i bruk skatteslusen som

skal ramme boligeierne.

ROS går denne gangen til Sveriges

Riksdag for det prisverdige ved-

taket om å avvikle arveavgiften 

fra årsskiftet. I beslutningen fra Sveriges Riksdag frem-

går det at skatten på arv og gave tas bort fra og med 

1. januar 2005. Beslutningen innebærer at om et

dødsfall inntreffer etter utgangen av 2004, eller om en

gave gis etter denne dato, skal arve- eller gaveskatt ikke

kreves.

Lovendringen innebærer også at arve- og gaveskatt

ved overføring og arv av små og mellomstore bedrifter

har bortfalt fra samme tidspunkt, noe som forenkler

generasjonsskifte i familiebedrifter. 

Forslaget om å avvikle arveskatten i Sverige ble

fremsatt av den svenske regjeringen og fikk full til-

slutning av Sveriges Riksdag.

Vi synes at det ville være en meget god idé om

norske politikere kunne adoptere dette forslaget og

vedtaket fra ”storebror” i øst!
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Huseiernes Landsforbund går  inn i det
nye året med flere viktige arbeidsoppga-
ver. Mange opplever kanskje at det er
skatter og avgifter som dominerer vår
dagsorden. Det er delvis riktig. For 2005
blir det viktig for oss å overvåke utvik-
lingen av eiendomskatten i kommunene
og å sørge for at denne ikke får gå som
en farsott som kan føre til at unge, nye-
tablerte og eldre mennesker må flytte fra
sine hjem. I de ekstreme kommunene –
som Fredrikstad – ser vi nemlig tenden-
ser til at eiendomsskatten kan komme
opp i 15 000 til 20 000 kroner for en
vanlig bolig. Dette kan vi ikke leve med!

Dernest er halvering av dokument-
avgiften, eller flytteskatten, og reduksjon
av arveavgiften de prioriterte sakene på
vår skatteagenda. Begge bør på sikt fjer-
nes.

Men vår dagsorden inneholder langt
mer enn dette. Vi vil presse på slik at
endringer i ekspropriasjonserstatnings-
loven blir behandlet av Stortinget i løpet
av våren. Målet er å få til en ”liten”
endring slik at loven klart slår fast at eks-
propriasjon av privat eiendom kun skal
skje mot full erstatning, og etter den
verdi eiendommen hadde før myndig-
hetene kastet sitt blikk på den. Etter
Høyesteretts praksis kan nemlig det
offentlige i dag omregulere en verdifull
eiendom til friområde og deretter gi til-
nærmet null i erstatning! Vi er meget
skuffet over justisminister Odd Einar
Dørums manglende engasjement i saken
så langt, men håper at han vil besinne
seg og legge større vekt på eiendomsret-
ten slik Grunnloven er formulert.

Innemiljø blir en oppgradert sak på
HLs agenda. Vi vil i samarbeide med
andre institusjoner og ressursgrupper
kartlegge de mange helsemessige skade-
virkninger som den etablerte byggeskikk
og byggteknikk fører med seg. Det er
ikke tvil om at den kraftige økningen av
astma, allergi og andre sykdommer langt
på vei skyldes tekniske forhold ved våre
boliger og kontorbygg. Her vil vi legge
inn et støt for å avdekke svakheter – og
dernest foreslå forbedringer.

Våtrom er et annet stikkord. Vi
starter nå et samarbeide med –  og er
blitt medlem av –  Fagrådet for våtrom
(FFV). Samarbeidet skal gjøre det lettere
for deg, som medlem, å få kunnskap om
våtrommenes svakhet og styrke, og om
hvordan du skal få mest mulig glede av
disse rommene. På HLs hjemmeside
www.huseierne.no kan du koble deg
videre til FFV. Du vil også få svar på
spørsmål om våtrom ved å kontakte
FFV, enten via internett eller på telefon
22 96 57 03. Dette er en ny tjeneste
som vi setter stor pris på å kunne tilby 
– og som vil komme mange av våre
medlemmer til gode!

Prosjektet ”Et sikkert hjem” vil bli
videreført i samarbeid med våre sam-
arbeidspartnere If forsikring, Securitas
Direct og Sikringen. Hallingkraft vil
komme med nye tilbud på fastprisavtale
på strøm når vi anser det mest hensikts-
messig å binde strømprisen. 

Et nytt tilbud til deg som medlem
fra nyåret er 10 prosent rabatt på takster,
tilstandsrapporter eller boligsalgsrappor-
ter fra takstmenn i Norges Takserings-

Skatt, innemiljø og et sikkert hjem forbund. Informasjon om dette får du
ved å gå inn på vår hjemmeside på inter-
nett eller ringe vårt sentralbord i Oslo.
Vi arbeider ellers med flere nye med-
lemsfordeler som blir lansert utover i
2005.

Et ord om kontingenten: Vi var dess-
verre nødt til å heve den med 10 prosent
fra nyttår, etter at den hadde ligget fast i
fem år. Først og fremst skyldtes dette
momsreformen i 2003, momsøkning fra
2005 og økt porto gjennom de siste
årene. Men vi kan love at det ikke blir
noen kontingentøkning igjen de kom-
mende fire, fem år!

2004 var et år med stor tilstrømning
av nye medlemmer til HL. Vi håper
inderlig at både nye og etablerte med-
lemmer ser –  og gjør bruk av –  de
mange fordelene du har gjennom til-
knytningen til Huseiernes Landsfor-
bund. Ingen andre gir deg som huseier
så mye fagkyndig assistanse og så mye
nytte og besparelse som Huseiernes
Landsforbund! 

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Mer husleie
Det kongelige moderniseringsdepartement har 
vedtatt at høyeste lovlige leie i førkrigsboligene 
som omfattes av husleiereguleringslovens kapittel II,
kan økes med inntil 10 prosent fra 1. januar 2005.
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Mer fres
Snørike vintre får nordmenn til å investere i

snøfresere. På to år har salget økt med 30
prosent, melder NewsWire.Totalt selges det

snøfresere for 150 millioner kroner i året.
I 2003 ble det solgt 8 700 snøfresere,

mot 6 700 året før. En snørik vinter gir som
regel godt salg året etter. Det er likevel noen

spadetak unna toppåret 1987. Da ble det
solgt 18 000 snøfresere, viser tall fra Park-

og Hagemaskinleverandørenes Forening.
Prisen på snøfresere varierer fra 10 000

til 30 000 kroner.
— De billigste freserne får stort sett stå
i fred. Det er de dyreste modellene, med

mest mulig ekstrautstyr som det er rift om,
forteller salgsansvarlig Birger Hagen hos

Grønvold Maskinservice i Oslo.

Store kubber best
VG har testet kubbelys, og konkluderer med
at de største og dyreste holder seg penest
og renner minst. Det danskproduserte
Diana-lyset til 59 kroner og Broste til 75
holdt begge i 100 timer. Men også billiglys fra
Nille og Max holder høy standard. Flere av
dem brenner for under 25 øre pr. time.

I følge Tormod Tønseth i Løiten Lys,
varer hvite eller kremfargede lys lengst.

— Dess renere voksen er, dess bedre
brenner lyset, forklarer han. Og jo mørkere
de er, jo dårligere vil de brenne – hvis de 
er gjennomfarget. Lys 
med lukt brenner også 
dårligere enn lys uten.

Vega på Unescos liste
I sommer vedtok Unesco å skrive øyriket Vega opp på den prestisjetunge World Heritage
List.Vedtaket bekrefter at den harde  ytterkystens strandflatelandskap, med spor og tradi-
sjoner etter 10 000 års bruk og bosetting, representerer uerstattelige verdier som ikke
må gå tapt for menneskeheten, skriver Arkitektnytt. Det ca. 1 000 kvadratkilometer store
området med hav, øyer, holmer og skjær skiller seg vesentlig fra monumentale byggverk
og historiske byer som mange assosierer med verdensarv.Verdien som ligger i tradisjoner,
mennesker og kunnskapen om bruken av landskapet har vært hovedfokus.

sett&hørt

“Vi har gitt beskjed til Statsbygg om 

at de må skjerpe seg på økonomistyring.

Jeg skal for eksempel spise mine tøfler hvis

de klarer å holde budsjettet for operaen.”

Ulf Erik Knudsen (Frp) i Familie-, kultur- 
og administrasjonskomiteen, til Kapital

Dyrt uten innboforsikring
Hele åtte prosent av beboerne i boligblokker
lever uten innboforsikring, skriver Obosbladet.
Det kan bli kostbart. Det er særlig unge, eldre
og innvandrere som lar være å forsikre eiende-
lene sine.

— Felles for dem er at de er rammet av
”det skjer ikke meg”-syndromet. Det er synd,
for disse gruppene får store problemer når
uhellet først er ute, sier forsikringskoordinator
Wenche Haugseth i Obos.

I blokker og rekkehus er bygningene forsik-
ret gjennom felleskostnader i husleien. Men
denne forsikringen dekket ikke tapet av eiende-
lene til de som bor i leilighetene. Blir det
brann, får du ikke erstattet verken tannbørse,
klær, møbler eller stereoanlegg. Ingen tilbyr deg
heller et sted å bo mens leiligheten pusses opp.
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Boplikt
76 av landets 434 kommuner har innført boplikt for helårsboliger. I de mest attraktive rekreasjons-
områdene langs kysten begrunner myndighetene boplikt med at de ønsker å ha lys i vinduene i
vinterhalvåret. I fraflyttingskommunene innføres boplikt for å redusere fraflyttingen og styrke
bosettingen. Boplikten for helårsboliger er upersonlig, eiendommene skal være bebodd enten av
eier eller av andre. I landbruket er boplikten personlig, og gjelder hele landet.

Professor Norman Aanesland og forskerne Olaf Holm og Inger-Lise Labugt ved NLH skriver i 
Plan at myndighetene ikke oppnår det de ønsker med boplikt. Deres statistiske materiale viser at
resultatet blir færre bebodde helårsboliger i kommuner med boplikt enn uten. De antar at det er
to grunner. Boplikt gjør det lønnsomt å endre status for eiendommene fra helårsbolig til fritids-
bolig. Flere helårsboliger har endret status i kommuner med boplikt. Boplikt gjør også at det er
billigere for familiene som eier dem å benytte dem som fritidseiendommer, noe slektsskaps-
paragrafen i konsesjonsloven gir anledning til.

Ved kan bli dyrt
Du må være svært prisbevisst hvis
du skal spare penger på å fyre med
ved, skriver Dine Penger. Du må
faktisk kjøpe veden i store kvanta
og hente selv hvis vedfyring skal bli
lønnsomt.

En 60-literssekk med bjørkeved
koster mellom 60 og 65 kroner.
Dette gir en fyringskostnad som
overstiger strømprisen. Har du en
eldre ovn, blir prisen pr. kWh 87
øre. Med en nyere ovn kommer
prisen ned i 71 øre. I januar og
februar forventes strømmen å
koste 72 øre pr. kWh. I Nord-
Norge er det avgiftsfritak og lavere
strømpriser. I denne regionen skal
det derfor mye til for at vedfyring
skal bli lønnsomt.

En del velger å kjøpe ved i
favner som leveres på dørstokken.
Men frakten fordyrer veden med
om lag 15 prosent. Dermed blir en
tilkjørt favn dyrere enn en vedsekk
du henter selv, skriver bladet.

Bedre miljø?
Ved byggesakskolen på Høgskolen i Gjøvik er det et nytt studietilbud som heter
Byggeskikk, estetikk og stedsforming, tilrettelagt for kommunale saksbehandlere.
Da plan- og bygningsloven ble revidert i 1997 var et av målene å skape bedre helhet
og sammenheng i våre omgivelser. De estetiske kvalitetene skulle vektlegges.

— Det er et stort behov for opplæring av kommunalt ansatte saksbehandlere
om estetikk. Dertil er det nødvendig å gjøre kommunen til en tydeligere bestiller av
kvalitet. Dessverre er det slik at spesielt mindre kommuner ikke alltid har fagfolk
med den nødvendige kompetanse til å kunne foreta denne type skjønnsmessige
vurderinger, skriver siv.ark./dr.ing.Anne Marit Vagstein i Plan. Hun arbeider i Hus-
banken som har det statlige ansvaret for byggeskikk og estetikk, og har utarbeidet
det faglige innholdet i studiet.

“Det er liten tvil om at

han sitter på toppen av

en ”pyramide” fundert

på misnøye og frustra-

sjon og lever sikkert

godt av det.”

Redaktør Øyvin Lunde i SparEnergi.no 
til Boligsamvirket.no om Per Christian 
Gillebo i Strømsparerne

Pris til
brann-
hydrant
Den snart 70 år
gamle røde
brannhydranten
fra Danfoss Esco,
er av Norsk
Designråd tildelt
klassikerprisen.

sett&hørt
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SNEKKERTILPASSET: Fra å ha vært en liten tarm av et kjøkken med spisestue utenfor, har
familien på fire nå fått et felles møtested for matlaging, måltider, samtaler og PC-bruk.
Lysegrått og stål skaper ro i et rom som til daglig fylles med aktivitet.
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➤

Drømmen var et kjøkken hvor alle
kunne være sammen og samtidig
holde på med egne aktiviteter. Men

det krevde flere kvadratmeter enn hva
som var tilgjengelig. Løsningen ble å slå
sammen den lille tarmen av et kjøkken
som allerede eksisterte og spisestuen
utenfor. 

Alt i det gamle huset fra 1961 ble
revet ned og bygget opp igjen fra grun-
nen. Etter seks uker stod et nytt, 27
kvadratmeter stort kjøkken ferdig. Fami-
lien tegnet selv kjøkkenløsningen som
de er blitt svært fornøyd med. Men de
påpeker at det er viktig å være klar over
alt man skal ta hensyn til, og alle fallgru-
vene man kan gå i når man bestiller
kjøkken på denne måten. Å skifte ut et
kjøkken er ingen billig affære, og det er
viktig å bli fornøyd, også med de små
detaljene. Når man selv skal tegne og ha
ansvaret for all planlegging er det mye
som skal klaffe for å få til et hundre pro-
sent godt resultat. Blant annet er det vik-
tig å tenke nøye igjennom plasseringen
av de forskjellige arbeidssonene i forhold
til hverandre for å få til en hensikts-
messig løsning, mener familien.

Polsk 
import 

på kjøkkenet
Familien Glestad/Norrud i Bærum har virkeliggjort 

drømmen om et nytt, stort og flerfunksjonelt kjøkken. 
De valgte å være sine egne kjøkkenkonsulenter, og den 

spesialtilpassede løsningen importerte de fra Polen.

TEKST: HEIDI WESTERLUND
FOTO: INGER METTE MELING KOSTVEIT

➤
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— Det er viktig å ha et godt
øye for det estetiske, men kanskje
er det vel så viktig å være praktisk
anlagt, sier Tone Glestad. – Vi har
i ettertid fått kjøkkenet vurdert av
en interiørarkitekt som bedøm-
mer kvaliteten til å ligge et sted
mellom et HTH- og et Bulthaup-
kjøkken. 

Det er brukt høytrykkslami-
nerte plater i skrog og skapdører.
Etter at minstemann på to år tok fart
med tråbilen sin og kjørte rett inn i en
skapdør uten å etterlate et eneste merke,
er det vel ikke tvil om at dette må være et
slitesterkt materiale. 

— Det inntrykket vi sitter igjen med
i ettertid er at både kvalitet og pris er helt
unik, sier hun.

God hjelp
Når det gjelder bestilling av snekkertil-
passede kjøkkenløsninger fra det nye
EU-landet, er mulighetene mange. Man
kan få laget nøyaktig det kjøkkenet man
måtte ønske i alle variasjoner og farger.
Og man kan få hjelp til å diskutere løs-
ninger og tegne forslag.

Bærumsfamilien fikk god hjelp med
mål og moduler, bestilling, frakt, tollde-
klarasjon på Svinesund og montering fra
kjøkkenprodusenten Peter Jablonscy,
som er en bekjent av familien. Han eier
og driver møbelfirmaet Elen, som ligger i
Wadowice. Fakturaen ble sendt fra

Polen, og kunne betales enkelt
over nettet.

De høytrykkslaminerte
HDF-platene som skrog
og skapdører er bygget av,

består av hardt sammen-
presset tremasse. Platene er

påført fire lag med billakk, og et
lag med topplakk. De norskpro-
duserte håndtakene er i rustfritt,
børstet stål. Benkeplaten er av

granitt og kommer fra Zimbabwe.
Overskapene går helt opp til

taket, noe som forhindrer støvdannelse. I
tillegg har kjøkkeninnredningen skuffe-
sokler, noe som gir stor plassutnyttelse.
Enkelte av modulene er spesialtilpasset
på grunn av plassmangel langs den ene
langveggen. En av skuffeseksjonene er
eksempelvis bare 57,5 cm dyp. Kjøkke-
net er også levert med en spesialmodul til
PC, med uttrekkbar hylle til tastaturet.

Familien valgte gassbluss i kokesonen
og angrer ikke en dag på dette valget.

— Gass er hurtig og for øvrig helt
fantastisk til matlaging. Man behøver
ikke vente til platen blir varm, og i løpet
av få sekunder kan man finjustere mat-
lagingen fra full styrke ned til småput-
ring. Gass er den suverent mest effektive
varmekilden, sier Tone Glestad. 

Gassflaskene kan byttes ut på bensin-
stasjoner, og med normalt forbruk hol-
der en 11 kg gassflaske i ca. tre måneder.
Gassflaskene oppbevares i et låsbart ➤

BELLA ITALIA: Solmodne tomater, basilikum 
og god olivenolje sammen med Peugeot 

pepperkvern og Jamie-morter i stein.

FORNØYD MED GASS: Tone Glestad har 
valgt gass til matlaging, og  synes det er 

en suveren og effektiv varmekilde.
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PRAKTISK: I to
skråstilte skap
på hver side av
de brede skuffe-
modulene under
kokesonen er
det plassert
uttrekkbare
krydderhyller,
som gjør smaks-
tilsetningene lett
tilgjengelige.
Praktisk opp-
bevaringsplass 
i sokkelskuffer.
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metallskap med god ventilasjon.
De to opprinnelige rommene frem-

står i dag som ett. Inntrykket er lyst og
moderne. Rikelig med dagslys fyller
kjøkkenet, spesielt ved oppvaskkummen
og den lange arbeidsbenken foran vind-
uene. De tre vinduene langs den ene
langveggen overlevde fornyelsesproses-
sen, men fikk noen strøk hvit maling.
Alt i alt har dette blitt et omfangsrikt,
slitesterkt og særdeles funksjonelt kjøk-
ken i lekker høyglanspolert utførelse
med mange fine og praktiske detaljer,
synes familien Glestad/Norrud.

LYST: Maksimalt med 
lys slipper inn gjennom 
de tre store vinduene som 
dekker hele den ene langveggen.
PC’n har fått plass til høyre i bildet.

Dette ble gjort:
• Vegg mellom gammelt kjøkken og 

spisestue ble revet.
• Nye vegger ble kledd med gipsplater,

sparklet og malt med Jotun grå nr. 2000.
• Over arbeidsbenken ble veggene kledd 

med italienske marmorfliser kalt Negro.
• Down lights ble montert, og nytt tak 

malt hvitt.
• Opprinnelige vinduer ble malt hvite.
• Gulvet ble isolert med Detronmatter 

som kun bygger 3 mm. Parkettgulvet 
er australsk eukalyptus fra Kährs.
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Verdensarv i fare
Når Unesco fører et nytt kulturminne eller natur-
område opp på sin berømmelige verdensarvliste,

øker også turistenes interesse betraktelig. Resulta-
tet er ofte sammenbrudd i lokal infrastruktur og

deretter forfall, skriver Aftenposten.Turisttrafikken
øker i gjennomsnitt 40 prosent.

— Felles for nesten alle er at økningen i antal-
let besøkende ikke står i forhold til investeringer i

vedlikehold eller forvaltning, sier direktøren for
Unescos Asiakontor, dr. Richard Engelhardt til avi-
sen. Han er bekymret for fremtiden til mange av
verdensarvstedene.Totalt finnes det 788 kultur-
minner i 134 forskjellige land på Unescos liste.

Plankekjøring
Det heter ikke planke, det heter bord! Har du noen
gang fått denne kommentaren slengt etter deg med et
litt nedverdigende tonefall, kan du nå ta igjen. Men
husk, det er viktig å være sikker i sin sak. Helt sikker
blir du kanskje ikke uten måleband, men her er i hvert
fall den riktige definisjonen ifølge Aschehoug og
Gyldendals Store Norske Leksikon.
Bord: Skurlast eller høvellast med tykkelse 38 milli-
meter eller mindre, og bredde 75 millimeter eller mer.
Planke: Skurlast eller høvellast med tykkelse 38 til 100
millimeter og bredde ca. to ganger tykkelsen eller mer.

sett&hørt
“Hvis det lot seg gjøre å bygge ene-

boliger til samme pris og standard som

blokkleiligheter i sentrale bystrøk, 

ville det helt sikkert vært populært.”

Lars Østby, forsker Statistisk sentralbyrå til Dagbladet

Glass på taket gir varme
Kosta glasbruk i Sverige har laget takstein av
glass. Det finnes mengder av returglass som kan
brukes til dette formålet.Takpannene inngår i et
svensk forskningsprosjekt om solenergi. Under
glasstaket legges en svartfarget teknisk vev som
tar opp energien i det innstrålende lyset. Når
temperaturen stiger i luftspalten mellom duken
og veggen bak, stiger den varme luften opp og
inn i huset gjennom et enkelt kanalsystem.
Samtidig fylles luftspaltens nedre del av kjøli-
gere romluft, skriver VillaÄgaren. Slik forvandles
solvarme til villavarme på en enkel måte.

Bostøtte – for å bo på horehus
Bergenseren hevdet han var i en nødsituasjon og måtte ta inn på et bordell i
Thailand, men Bergen tingrett fant at bostøtten han fikk fra sosialkontoret ikke
var ment til slik overnatting. Bergen tingrett dømte derfor mannen til 45 dager 
i fengsel for trygdesvindel, skriver Nettavisen. I tillegg måtte han tilbakebetale
pengene han urettmessig hadde fått fra sosialkontoret.

I retten forklarte mannen at bordellet var det billigste boalter-
nativet, og at han håpet å kunne spare opp til ny hjemreisebillett.
I mellomtiden hjalp moren sønnen med å heve pengene på
sosialkontoret. Hun skrev blant annet under på at han
bodde hjemme og betalte husleie.
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Boligvarme for fremtiden

JA TAKK, DETTE VIL JEG VITE MER OM:

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Kupongen sendes til: Belimo Kommunikasjon, Malmøgt. 7, 0566 Oslo
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Tror du fremdeles at vannbåren

varme med olje som energikilde 

krever en stor oljekjel og eget 

fyrrom? Og at oljetanken krever hage

fordi den må graves ned?

Aldri har det vært forsket mer for å

utvikle teknologi som kan møte

morgendagens krav til økonomisk,

effektiv og miljøvennlig varme.

Resultatet ser du ikke minst i dagens

elegante kabinettkjeler. De er enkle å

plassere, for eksempel i en entre eller

et annet egnet rom. Pipe er heller

ikke nødvendig. Og dagens modul-

baserte oljetanker får enkelt plass i

kjelleren eller garasjen. Tenker du

fremover er et moderne varmeanlegg

med olje en smart investering.

Les mer på www.flytende-varme.no

Revolusjonen 

som ikke har nådd 

fram til folket

h&b nr. 1-2005 s. 12-19  07-02-05  15:38  Side 19



20 • hus&bolig 1–2005

Bo på utsiden
Norske Boligbyggelags Landsfor-
bund har meldt medlemsbladet sitt,
Bo, ut av Fagpressen. For å være
medlem av Den Norske Fagpresses
Forening, må bladet redigeres i tråd
med redaktørplakaten og pressens
etiske regelverk. Utgiveren synes
ikke lenger det er nødvendig med
et fritt og uavhengig medlemsblad.

Advarer mot kraftsamvirke
Selskapet Vår Kraft melder om 26 000 henvendelser fra interesserte forbrukere.Vår
Kraft hevder at de er samvirkebasert, og at medlemmene vil spare tusenvis av kroner
hvert år på strømregningen. Men, både boligsamvirket og enøk-eksperter advarer folk
mot å investere penger i foretaket, skriver Boligsamvirket.no.

— Når det gjelder Vår Kraft er jeg veldig skeptisk. (…) Som jeg tolker signalene i
dag betaler man kun til en organisasjon som har ambisjoner om et eller annet en gang
i fremtiden og det er vel tynt, sier redaktør Øyvind Lunde i nettstedet SparEnergi.no.

“Det kan lønne seg å

tenke på at du skal øke

verdien på eiendommen,

ikke bare pusse opp for 

å gjøre det triveligere.”

Forbruksøkonom Aud-Helene Rasmussen,
DnBNor til Dagbladet

Vil skremme duer
Beboerne på Hotvedt i Drammen er
plaget av duer som griser til vinduer og
verandaer. Kommunen vil foreløpig ikke
gi tillatelse til skyting, men foreslår at
huseierforeningen kjøper inn et antall
plasthubroer eller annen rovfuglsilhuett
for å skremme duene bort.

Plasthubroer brukes vanligvis til å bli
kvitt kråker. Kråker blir illsinte på
hubroer, og strømmer til for å angripe i
flokk. Og dermed kan de skytes.

sett&hørt
KILOWATT MED BANANER
På jakt etter alternative energikilder, setter nå australierne sin lit til
bananer. Forskere har utviklet en generator som drives av bananer
som er gått i forråtnelse. I tillegg til kraftproduksjon innebærer pro-
sjektet en løsning på et gedigent avfallsproblem.Tonnevis av bananer
må årlig kasseres på grunn av skader eller for liten størrelse.

Selve elproduksjonen foregår ved at metangassen fra bananenes
nedbrytningsprosess brukes til å drive en kraftturbin. Men det trengs
uhorvelige mengder. Bare for å drive en takvifte i en halv time trengs
det angivelig 60 kg bananer. Hvis alt går etter
planen, vil det nye fruktdrevne pilotkraftverket
produsere elektrisitet til 500 hushold-
ninger, skriver Europower.
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Strenge regler 
for salg av 
regnskogtømmer
Byggmakker innfører nye strenge retningslinjer

for både salg av regnskogtømmer og produkter

utviklet av tropisk trevirke. Ordningen innføres

etter aktiv dialog med importører i trevare-

bransjen og Regnskogfondet. 

— Vi mener at det er naturlig at Byggmakker som markedsleder
tar et ansvar, sier administrerende direktør Erik Bødtker Øyno.
Vi og våre kunder har et stort fokus på fornuftig miljøvern.
Dette er et lite bidrag fra vår side, sier Øyno.

Det selges mye regnskogtømmer i Norge som ikke burde ha
vært solgt. Produktene er ikke alltid hva de gir seg ut for å være.
For å sikre seg mot falskt salg, har derfor Byggmakker krevd at
de største treleverandørene inngår særskilte avtaler hvor de
garanterer at tømmeret ikke er regnskogtømmer. Egne stan-
darder er satt i samarbeid med Regnskogfondet og Treimpor-
tørenes forening. Disse retningslinjene for vern av regnskog er
derfor fra nå et tillegg til leverandørkontraktene som Bygg-
makker har med sine underleverandører. De aller fleste leveran-
dørene har godtatt de nye leveringsbetingelsene.
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➤

Kjenner 
ikke 
norsk 
bygge-
skikk
Bruken av utenlandsk arbeidskraft i
byggebransjen har brakt billige hånd-
verkere til Norge, men også ført med seg
nye byggefeil. – Det handler om mangel
på norsk byggeskikk, hevder fagmann.TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Siden EU ble utvidet med 10 nye
medlemsland i fjor, har det strømmet
til med billig arbeidskraft hit til lan-

det. Håndverkere fra Polen, Estland, Lat-
via og Litauen er nå å finne på flere nor-
ske byggeplasser. Selv om disse kan være
godt kvalifiserte i hjemlandet, er dette
ifølge Terje Bjørklund,  sjef  for hus og
boligavdelingen til firmaet Opak, ingen
garanti for kvaliteten på arbeidet som
blir gjort. 

— Det har vært minimal tilvekst av
norske fagarbeidere de siste årene, og
flere firmaer bruker stort sett utenlandsk
arbeidskraft på grunn av prisen. Dette
gjør at vi registrerer en god del feil vi ikke
så før, hevder han. 

Bygger enklere
Ved inspeksjon av hus har Opak blant
annet funnet  problemer med vindtet-
ting, takkonstruksjoner og dimensjoner
på materialer. 

— Dette med tetthet blir ikke tatt så
høytidelig, og så mangler det ofte diffu-
sjonssperre. På takkonstruksjoner ser vi
at det mangler to-trinns tetting, med
undertak og tekking. Vi ser også at det
brukes mindre dimensjon på materialene
enn nødvendig. De er rett og slett vant
til å bygge enklere, forteller Bjørklund. 
Isolering med mineralull er heller ikke
like vanlig i utlandet som her. Når det
ikke isoleres på en skikkelig måte kan det
oppstå kuldebroer, som igjen fører til
fuktproblematikk. Dette har Gaute Flat-
heim, spesialrådgiver i innemiljø, bred
erfaring med. Han anbefaler folk å være
spesielt oppmerksomme på grunn av hel-
seskadene man kan pådra seg dersom
man bor i et hus med fuktskader. 

— Vi har et voldsomt problem her,
og det kommer helt klart til å ta av.
Mange av arbeiderne kan ikke norsk, og
heller ikke tysk, engelsk eller fransk.
Dette gjør det vanskelig å kommunisere,
og mange feil blir begått, sier Flatheim. 
Selv om den tekniske delen kanskje er
mest alvorlig, er ikke alle feilene som
oppdages på inspeksjonsrundene like
dramatiske. Ifølge Bjørklund, ser det
også ut til at noen av arbeiderne har

andre prioriteter enn nordmenn når det
gjelder estetikk. 

— Det virker som det mange steder
er andre krav til finish. Det gjør liksom
ikke noe at det ikke er så pent. Enkelte
steder kan man for eksempel se ulike far-
genyanser i malerarbeidet. 

Bedre opplæring
De fleste problem som oppstår er et

resultat av at byggeskikk varierer fra land
til land, og at ikke alt som blir gjort i
andre deler av verden er tilpasset det nor-
ske klimaet. 

— Vi bygger ikke likt i Norge, Polen
eller i Baltikum. Slik er det, sier Bjør-
klund, og mener løsningen ikke er å
stenge grensen, men å gi bedre opplæring
til de som kommer. 

— Vi trenger arbeidskraft, og blir
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TAR SNARVEIER: Utenlandsk arbeidskraft har ikke nok kunn-
skap om norsk byggeskikk, og det kan gi store problemer,
mener Terje Bjørklund i Opak. Foto: Berit Roald, Scanpix.
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nødt til å importere den, men det burde
være en forutsetning at de som bygger
her har den nødvendige bakgrunn og
utdannelse. Vi må kreve opplæring i
norsk byggeskikk, forskrifter og regler,
sier Bjørklund. 

Eirik Melby, daglig leder i Proffjobb,
som formidler polske arbeidere i Norge,
tror kritikken er berettiget. 

— Jeg er ikke i tvil om at det som

kommer fram her er rett, og man bør
være oppmerksom på det når man anset-
ter utenlandsk arbeidskraft. Noen av våre
arbeidere har god forståelse av norsk byg-
geskikk, mens andre ikke har det. Kunn-
skap er mer vesentlig når man tar del i en
ombygging eller utbygging av et hus enn
om man setter opp en lettvegg, og det er
vår oppgave å speile det. 

Proffjobb har allerede vært i kontakt

med Opak for å få et kursopplegg som
øker håndverkernes kunnskaper om nor-
ske forhold, og har i dag et godt samar-
beid med norske rørleggere i forbindelse
med arbeid som blir gjort på baderom. 

— Det er ikke bare pris som teller,
men både pris og sikkerhet. På baderom
er det utrolig mye galt som kan skje,
avslutter Melby.
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Slurv og dårlig håndverk
koster samfunnet over

10 milliarder i året. 
Byggebransjens selvjustis

fungerer ikke.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Vi snakker om en kostnad på 10 mil-
liarder i året, og dette har verken
samfunnet eller privatpersoner råd

til, sier Sverre A. Larssen, administre-
rende direktør i Byggnæringens Lands-
forening. Han forstår godt at mange sav-
ner den gamle bygningskontrollen, som
forsvant med plan og bygningsloven som

ble innført i 1997. Siden den gang har
bransjen levd under en form for selv-
justis. Den som gjør jobben, har også
ansvaret for at alt går riktig for seg, noe
blant annet Forbrukerrådet lenge har
vært svært kritiske til. 

— Det er uheldig at den som utfører
oppdraget også skal skrive under på at

det er riktig utført, sier Veronica Lorent-
zen, jurist i Forbrukerrådet. Sammen
med Tove Mordal, forsker ved Statens
institutt for forbruksforskning (Sifo), har
hun gjort en undersøkelse som ser på
virkningen av plan- og bygningsloven.
Selv om undersøkelsen på grunn av
mangel på tallmateriale ikke er istand til
å påvise en konkret økning i byggeskader
og byggefeil de siste årene, mener Gaute
Flatheim, spesialrådgiver i innemiljø det
er liten tvil om at ordningen ikke funge-
rer bra nok.

— Da plan og bygningsloven kom i
1997 trodde alle at det skulle bli bedre,
men det har heller gått motsatt vei. Bran-
sjen styres av totalentreprenører, som
konkurrerer om å gjøre alt til lavest
mulig pris. Dermed bruker de minst
mulig penger på å handle inn arkitekt-
og rådgivertjenester, sier Flatheim. Han
mener man kan plusse minst 2 milliarder
på kostnadsregnskapet på grunn av alle
helseskadene fukt i bygninger fører med
seg. 

Noe må gjøres
At endringer må til, er det generell enig-
het om, men hvordan problemet rent
konkret skal løses, har enda ikke blitt
klargjort. Byggnæringens Landsforening
sitter for øyeblikket med ansvar for et
forprosjekt til et regjeringsprogram for å
redusere byggekostnader, og har fått i
oppgave å utrede hva som kan gjøres for
å redusere byggefeil og byggeskader.
Nylig samlet BNL representanter fra hele
bransjen, inkludert bygningsprodusen-
ter, byggherrer og arkitekter til diskusjon
om temaet, og har nå sendt en rapport til
Kommunal- og Regionaldepartementet der
de ulike forslagene blir lagt fram. Listen
inkluderer forslag om en holdnings-
kampanje i byggebransjen, og kommer
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Slurv koster 
10 milliarder

➤
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også med krav om å styrke dagens til-
synsordning. 

— Vi har fått inn forslag om å styrke
det kommunale tilsynet. Det må brukes
både pisk og gulrot, og bransjen må se at
det er mye penger å hente på å gjøre det
riktig i første omgang, sier Sverre A.
Larssen i BNL.  Han ser også for seg en
mer systematisk videreutdanning av
håndverkere, og er heller ikke negativ til
ideen om en form for garantiordning
eller et byggeskadefond. I Danmark har
et slikt system eksistert i nesten to tiår,
og alle som kjøper bolig må betale en
prosent av kostnadene til fondet. Peng-
ene brukes til forebyggende arbeid, og
nybygde boliger blir befart ett og fem år
etter overtakelsen. 

Svein Bjørberg, rådgiver i Multicon-
sult, og professor ved NTNU, har aller-
ede utredet dette alternativet nøye, og er
ikke i tvil om hva  som er den beste løs-
ningen.  

— Problemet når man flytter inn i et
nytt hus er at man ikke ser byggeska-
dene. Alt er pent og pyntelig. Derfor må
vi ha en offentlig tredjepartskontroll. Vi
har kontakt med Danmark, og de er vil-
lige til å stille opp og dele erfaringer der-
som det blir etterspurt, sier Bjørberg.

Terje Bjørklund, sjef for hus og bolig-

avdelingen i Opak, tror en slik løsning
har potensiale, men er ikke helt ukritisk. 

— Jeg er i utgangspunktet positiv til
denne ideen, men  det er et spørsmål om
det er en løsning som kan bli brukt til å
slippe unna hvis man gjør feil. Hvis det
fungerer som et ris bak speilet til den
som gjør noe galt, er det helt greit. 

Bustadoppføringsloven 
Det normale avtaleverket mellom forbru-
ker og leverandør når det skal oppføres
en ny bolig er bustadoppføringsloven.
Oppdages det feil og mangler kan kjøper
klage/reklamere overfor entreprenøren.
Dersom dette ikke når fram, kan saken tas
opp i Boligtvistnemnda. Det er viktig å
reklamere så fort som mulig etter at feilen
er oppdaget, og senest fem år etter over-
takelse.

Boligtvistnemnda
• Tar opp saker som gjelder kjøp og

oppføring av nye boliger
• Før en sak tas opp må forbrukeren

reklamere skriftlig til entreprenøren.
• Både forbruker og boligleverandør kan

fremme saker
• Nemnda behandler ikke kjøp og salg av

eldre boliger.
• Boligtvistnemnda er opprettet av Bolig-

produsentenes Forening, Entreprenør-
foreningen Bygg og Anlegg, Norges
Byggmesterforbund og Forbrukerrådet.

• Den profesjonelle parten må være
medlem av en av de tre byggforeningene
for at saken skal tas opp til behandling.

• Kontakt Forbrukerrådet lokalt for
veiledning.

For flere detaljer, se: http://forbruker-
portalen.no/portal/Organisasjoner/bolig-
tvistnemnda

Boligtvistnemnda, Postboks 7186 Major-
stuen, 0307 Oslo Telefon: 23 08 75 00  
E-post: boligtvistnemnda@nbl.no

Slik unngår du problemer
• Vær nøye med valg av boligleverandør 
• Sjekk at leverandøren er med i bolig-

tvistnemnda
• Få med en takstmann eller andre fagfolk

for å vurdere eiendommen ved over-
takelsesmøtet dersom du er usikker på
kvaliteten.

• Husk at du kan be om en ettårsbefaring.
• Oppdager du problemer, tilbyr blant

annet Byggforsk hjelp med avklaring av
skadeårsaken. Kontakt: Avdeling for
materialer og konstruksjoner.
Telefon: 73 59 33 90.

SELVSKRYT: Det er uheldig at den som utfører
oppdraget også skal skrive under på at det 
er riktig utført, mener Forbrukerrådet. 
Foto: William Kempton.

KOSTBART: Byggefeil og byggeskader skyldes slurv og dårlig håndverk. Foto: William Kempton.
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Til tross for en nylig publisert undersøkelse fra
Byggforsk, som viser til at det har vært en nedgang
i antall byggskader etter byggesaksreformen som

ble gjennomført i 1997, er tallenes tale langt fra klar.
Undersøkelsen bygger kun på tall fra tre større entre-
prenører, og kan ikke si noe helhetlig om bransjen for-
øvrig. Statens institutt for forbruksforskning og For-
brukerrådet har også utført en undersøkelse, men hel-
ler ikke her kan forskerne komme med noen klar kon-
klusjon. 

— Det kan ikke påvises at det har blitt flere eller
færre byggeskader, sier Tove Mordal, forsker ved Sifo.
Grunnen er enkel. Det finnes ikke et sentralt register
for byggeskader i Norge, og heller ingen sentral kla-
geinstans dersom byggeskader skulle oppstå. 

— Når det oppstår problemer eller feil, skal for-
brukeren i utgangspunktet klage direkte til entrepre-
nøren. Hvis dette ikke fører frem, kan saken bringes
inn for rettssystemet eller boligtvistnemnda. Disse
problemene blir ikke alltid rapportert tilbake til kom-
munen. Det er derfor vanskelig å anslå hvor omfat-
tende problemene knyttet til egenkontroll er, sier
Veronica Lorentzen, jurist i Forbrukerrådet, og med-
forfatter av Sifo undersøkelsen. Regionssjef Roger
Helde, ved Forbrukerrådet i Møre og Romsdal, Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag, er også klar i sin analyse
av det han karakteriserer som et stort problem.

— Det finnes fire forskjellige takstforbund som får
inn informasjon. Vi får inn en del, og Byggforsk får
inn en del, men det finnes ingen som sitter inne med
kontrollen.

Ingen sentral
oversikt over
byggeskader
Effekten av endringene i plan og bygnings-
loven er nærmest umulig å påvise. 
Det finnes i dag ingen sentral klageinstans 
for forbrukere, og ikke et sentralt register 
for byggeskader.
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I dag fører vi tilsyn i drøyt 30 prosent av
byggesakene i kommunen. Målet er å
komme ned i 10 prosent, men så lenge

ikke bransjen gjør som den skal, er vi
nødt til å føre tilsyn i flere saker, sier
Paulsen.

Plan og bygningsloven krever at hver
kommune skal påse at de som utfører
byggearbeid har de nødvendige kvalifika-
sjoner, og at det utføres tilsyn og kontroll
over de systemene som brukes både i
prosjekteringen og i byggefasen. I dag er
det kun 55 prosent som faktisk etterlever
loven, og måten den praktiseres på er
svært ulik fra kommune til kommune.
Mens Stavanger i flere år har ført et

aktivt tilsyn på byggeplasser, er situasjo-
nen i nabokommunen Sandnes en gan-
ske annen. 

Ola Solheim, bygningssjef i Sandnes,
innrømmer at kommunen hittil ikke har
vært aktiv nok på byggeplassene, men
akter nå gjøre noe med situasjonen.

— Det stemmer nok at vi ikke har
hatt ett aktivt byggeplasstilsyn, men vi
har det under utvikling. Per i dag har vi
konsentrert oss om dokumentasjon og
prosjektering, men nå har vi utlyst to
stillinger for å trappe opp tilsynet.  Vi
håper å kontrollere 5 til 10 prosent av
prosjektene i løpet av året, sier han. 

Den gjennomsnittlige tilsynsfrekven-

sen i de kommunene som fører tilsyn,
ligger på mellom 6 og 7 prosent. Hele 60
prosent av kommunene med mindre enn
5000 innbyggere driver ikke tilsyn i det
hele tatt. Mangel på tid og ressurser
begrenser tilsynsaktiviteten, og mange
kommuner mangler også den nødven-
dige kunnskapen. 

I en undersøkelse utført av Statens
institutt for forbruksforskning (Sifo),
klager også flere kommuner på mengden
papirarbeid de har blitt nedlesset med,
og innrømmer at de i begynnelsen hadde
problemer med å forstå lovendringene.
Halvparten av kommunene mener også
at kontrollfunksjonen ikke fungerer til-

Kommuner
bryter
loven

Nesten halvparten av landets
kommuner fører ingen form

for tilsyn i byggesaker, og
bryter dermed loven. 

– Skremmende, sier Paul
Paulsen, bygningssjef i

Stavanger, som ved hjelp av
et aktivt tilsyn har avslørt

flere juksemakere.

TEKST:
BJØRN RUNAR SODELAND

h&b nr. 1-2005 s. 20-35  07-02-05  16:05  Side 30



31hus&bolig 1–2005 •

fredsstillende. Sverre A. Larssen, admi-
nistrerende direktør i Byggnæringens
Landsforening, er ikke i tvil om at det
må endringer til.

— Dette er for dårlig, og noe må gjø-
res. Problemet nå er at vi har mange små
kommuner med dårlig økonomi. 

Paulsen innrømmer at den høye til-
synsgraden er kostbar, og det har innbyg-
gerne i Stavanger fått merke.

— Hos oss har kommunen valgt å
dekke utgiftene 100 prosent med gebyr-
er. Det har ført til en økning på 40 pro-
sent. Slik får vi nok ressurser til både
saksbehandling og tilsyn. 

Likevel er han fornøyd med endring-

ene, og ønsker seg ikke tilbake til den
gamle bygningskontrollen.

— For oss  har endringene vært vel-
dig positive. Hverdagen har blitt enklere,
og man har fått satt bjeller på katten.
Tidligere lå alt ansvar hos bygningskon-
trollen. Nå ligger det hos dem som ut-
fører arbeidet. Bygningskontrollen satte
heller ingen absolutte krav. Nå skal det
føres tilsyn, og det blir foretatt kontroll
også med prosjekteringen, sier Paulsen. 

PAPIRARBEID: Kommuner forklarer dårlig
kontroll med store papirmengder. 
Foto: Berit Roald, Scanpix.
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NORTEKK AS – en av Østlandets største innen
TAKTEKKING OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

BOLIGER – NÆRINGSBYGG – BOLIGBLOKKER – BYGÅRDER

Industriveien 9c

2021 Skedsmokorset 

Tlf. 63 87 15 50

Fax 63 87 15 60

www.nortekk.no

E-mail: post@nortekk.no

Taktekking
Omlegging og nytekking av alle typer tak med takpapp,
folie, membraner, takstein, takplater, shingel m.m.

Blikkenslagerarbeider:
Alle typer blikkenslagerarbeider utføres.

Servicearbeider:
Små og store servicearbeider/reparasjoner utføres.
Faste serviceavtaler for større eiendomsbesittere.

• Høy faglig kompetanse

• Lang erfaring

• Spesifiserte tilbud

• Mange og gode referanser

Alle typer tak
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➤

— Du har fått betong- og stålbransjen på
nakken etter ganske skarpe uttalelser om
bransjens miljøregnskap, og har blitt kalt
både trebukk og Pinocchio. Hvordan reage-
rer du på dette?

— Betong er noe av det mest klimafi-
endtlige vi kan lage. Bransjen har et dårlig
miljøutgangspunkt, og burde heller se på
hva de kan gjøre for å skape mer miljø-
vennlige bygg enn å prøve å avvise at de
har et problem. Bruk av bioenergi til
oppvarming og mer bruk av tre er alter-
nativer. 

— Stål- og betongbransjen har også klaget
regjeringens Treprogram, som du fronter,
inn for konkurransetilsynet, og truer nå
med å ta saken opp i en EFTA domsstol.
Skremmer denne trusselen deg?

Tema: Tre
Treskalle, trehode, Pinocchio. Som frontfigur for regjeringens 
Treprogram, har landbruks- og matminister Lars Sponheim 
måttet tåle mange skjellsord. Han vil bygge i tre, og fyre med 
ved. Stål- og betongbransjen er så redde at de holder på gjøre 
i buksene, hevder ministeren, som mener bransjen burde 
tørre å gå i debatt istedenfor å skyte ham ned. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Hus & Bolig spør 
Landbruks- og matministeren svarer
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— Påstanden om at det regje-
ringen gjør i Treprogrammet
er konkurransevridende kjø-
per jeg ikke. Det har allerede
blitt gitt masse støtte til
betong- og stålbransjens
utvikling, for eksempel i
Nordsjøen. Det vi holder på
med i Treprogrammet er bare
en dråpe i havet til sammen-
ligning, og vi gjør det nettopp
for å få bedre og mer rettferdig
konkurranse. Tre må inn i
byene og opp i høyden. 

— Så stål- og betongbransjen
har ingen grunn til å frykte
konkurranse?

— Det finnes ærlig talt ingen
reell konkurranse, og det er
ingen grunn til å føle seg
truet. Men, det er tydelig at
det vi gjør har fått hele
betongbransjen til å gjøre i
buksene, og det kan være vi
har truffet på noe som er
større enn vi aner. De har
trolig svært dårlig miljø-
samvittighet. 

— Du føler altså at du har
blitt angrepet uten grunn?

— Det virker som de prøver 
å skyte meg ned istendenfor 
å være ærlige og ta opp en
skikkelig debatt. 

— I tillegg til miljøargumen-
tasjonen, hva annet er det som
taler for at vi bør få mer bruk
av tre i byene?

— Ved å bruke tre som
byggemateriale får vi et økt
mangfold, og økt interesse for
design. 

— Det kan til tider virke som
du arbeider som en PR-mann
for trebransjen. Er det riktig av
en minister å være så engasjert?

— Det er bare hyggelig at jeg
blir oppfattet som en PR-
mann for trebransjen, og jeg
er jo på sett og vis det i form
av å være landbruksminister.
Da jeg var nærings og han-
delsminister var det ingen som
reagerte på at jeg markedsførte
norsk næringsliv, men når jeg
er landbruksminister blir det
plutselig galt, som da VG kri-
tiserte meg for å gi PR til
Skjåk skinka. 

— Men hvorfor må regjeringen
engasjere seg i dette, klarer ikke
bransjen det på egenhånd?

— Endringer i byggeforskrif-
ten og utviklingen av massiv-
tre har gjort det mulig å
komme tilbake til trebygg i
høyden, men mye av kompe-
tansen når det gjelder bruk av
tre har blitt borte. Derfor er
det viktig å hjelpe til å bygge
den opp igjen. 

— En satsing på økt bruk av
tre er vel og bra, men er det
ikke noe som er galt med tre?
Hva med brannfare, lyd og
vedlikehold? 

— Problemet med brann har i
stor grad blitt løst, men da er
det fortsatt to områder igjen,
nemlig lydisolasjon og vedli-
kehold. Begge deler kan være
et problem, men det kan helt
klart løses. 

— Betongbransjen hevder
brannsikkerhet i trehus er for

avhengig av passive tiltak, som
sprinklingsanlegg. Disse må
vedlikeholdes, og det skorter ofte
på den slags hos gårdeiere, noe
som kan sette beboerne i et slikt
hus i fare. Hva tror du om det?

— Jeg stoler på fagfolkene, og
det er som de sier. Med mas-
sivtre kan du se ferdig hele
fotballkampen før huset
brenner ned.  

— Men hvor høyt skal vi
egentlig bygge? Det har vært
snakk om bygg opp til 13
etasjer.

— Jeg er generelt skeptisk til
om man bør bygge så høyt,
selv i byene. Hvor høyt man
kan bygge får teknikerne svare
på. Men at bygg på fem til
åtte etasjer kan bygges, det
tror jeg på. 

— Byggeskader og byggefeil er
allerede et stort problem i
Norge, og rene trekonstruksjo-
ner er avhengigne av teknisk
kompliserte løsninger. Er dette
et problem?

— Jeg velger å stole på eksper-
tene og de som bygger. Det er
ikke sånn at dette er helt nytt.
Det finnes allerede mye erfa-
ring med tre, og man bygger
den nye kunnskapen oppå den
gamle. 

— Det er ikke bare når det
gjelder bygging med tre du har
vært i frontlinjen. Du kjemper
også for brenning av tre, da i
form av vedfyring.

— Ja, jeg har tatt til orde for
vedfyring, og med moderne

rentbrennende ovner kan man
komme ned i et forbruk på
rundt 40 øre per kWh, som er
billigere enn strøm.

— Men et regnestykke fra Dine
Penger viser at det skal svært
mye til før man kommer ned i
et så lavt kostnadsnivå for ved.
Gjennomsnittsforbrukeren
kjøper gjerne ved i små dyre
sekker, og ikke i favn eller
europaller. Hva er da argumen-
tasjonen for å fyre med ved?

— Man må ikke glemme de
velgjørende effektene som
vedfyring har med seg. I alle
mennesker ligger det lagret et
behov for de opprinnelige ele-
menter. Det er noe av vedens
tilleggsverdi. Det er noe med å
gå tilbake til det opprinnelige,
da en mann red til hest, hadde
revolver, og varmet seg ved
leirbålet. Vedfyring er mer enn
bare varme. Selv har jeg instal-
lert en rentbrennende ovn i
statsrådboligen min, og noen
ganger går jeg bort og kjøper
en sekk med ved til 79 kroner
på bensinstasjonen. Da kjøper
jeg ikke bare varme, men
hygge og selskap.  

Så vedfyring gir ikke nød-
vendigvis god økonomi?

For forbrukeren kan det være
lønnsomt å fyre med ved, men
ikke om man kjøper i så små
kvanta. Men, selv i byen kan
man leie en tilhenger, ta med
barna på en utflukt, og hente
en favn eller to europaller hos
en vedprodusent. Det er fort
gjort, og kan være lønnsomt
og morsomt. 
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

Fast eiendoms rettsforhold, bolig-husleierett. 
Testament, arv og skifte, gårdsbestyrelse, 
samboeravtaler.

Nedre Slottsgate 4-0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
E-post: rg@grodaas.no OS

LO

FRICK LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

Tomtefeste (innløsning), plan- og byggningsrett,
mangelssaker, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
E-post: botolfsen@fricklangseth.no

OS
LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH 
MIKALSEN AS  v/adv. Kjell-Ove Engeseth  

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

Oslo og Kongsberg
Tlf. 22 40 58 80. Fax 22 40 58 81
koe@advok.no  www.advok.no OS

LO
  

  
BU

SK
ER

UD

BULL & CO ADVOKATFIRMA ANS  
v/adv. Harald Kjerschow og adv. Ole B. Gundem

Alle tvister innen fast eiendom, herunder mangel-
saker, entrepriser, leiespørsmål, sameier/seksjoner.
Kirkegt. 2, Postboks 552 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf. 23 01 01 01. Fax 23 01 01 11.
harald.kjerschow@bull.no
ole.gundem@bullco.no    www.bullco.no

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

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

Gamle Drammensvei 48, Pb 148, 1321 Stabekk
Tlf.: 67 12 52 30. E-post: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.spaniamegling.no
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BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS

Advokat Embret Støeng – Bygningsingeniør, 
takstmann MNTF. Samarbeidsadvokat i 15 år.
Advokat Dag Stadheim – Rådgiver for brl. og eierseksjons-
sameier. Forfatter av Håndbok for styremedl. i boligselskaper. 

Haakon VII's gt. 5, Oslo. P.B. 1369 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 23 23 90 90. Fax: 22 83 60 60. 
stoeng@brakhusdege.no/stadheim@brakhusdege.no

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen

Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, entre-
priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, arv- og
generasjonsskifte, alm. praksis, eiendomsmegling. 

Idrettsveien 16 A, Pb 34, 1401 Ski
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01. 
E-post: svein.andersen@advokat-wessel.no

OS
LO

ADVONOR
Advokat Per Einar Johansen. Tvister, fast eiendom og arv,
også i Spania. Tlf.: 22 91 00 35.
E-post: per.einar.johansen@advonor.no

Advokat Jomar Kjos-Hanssen. Fast eiendom, skatt og arve-
avgift. Tlf.: 22 91 00 45. E-post: j.kjos-hanssen@advonor.no

Fridtjof Nansens Plass 6. Fax.: 22 91 00 51. 
Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo OS

LO
ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg, byggesaker, 
sameier, husleie og forretningsjuss.

c/o Forretningsadvokatene DA
Drammensveien 40, 0202 Oslo
T: 24 11 09 00, F: 22 43 62 59, Mob: 99 64 78 00
E-mail: stabenfeldt@forretningsadvokatene.no OS
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ADVOKAT ODD RØDSETH M.N.A.

Fast eiendoms rettsforhold, arv, avhendigsloven,
plan- og bygningsloven, skifte, forretningsførsel ,
arbeidsrett, advokatmegling, alm. praksis.

Storgaten 1, Drøbak. Postboks 301, Drøbak
Tlf.: 64 93 39 60. Fax: 64 93 44 66.
advrseth@online.no   www.advokatrodseth.no AK

ER
SH

US

ADVOKATENE JØRGEN BUGGE OG
JOHS. STRENGE NÆSS M.N.A. 

Fast eiendom, ekspropriasjon, erstatning, trafikk-
skader, forsikring, arbeidsrett, alminnelig praksis.

Smuget 1, Postboks 66, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81.
jb@askeradvokatene.no / jsn@askeradvokatene.no

ADVOKATFIRMAET HERSLØV FLOD 
& CO  v/adv. Jens Petter Bull

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

Rosenkrantzgate 11, Oslo. Pb 569 Sentrum, 
0105 Oslo. Tlf.: 24 14 82 00. Fax: 24 14 82 01.
E-post: bull@hflaw.no
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ADVOKATFORUM 
v/adv.Trond Selsaas

Fast eiendom, skatterett, generasjonsskifte/arv, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Freskoveien 9, 1605 Fredrikstad. 
T: 69 36 70 10. M: 90 18 37 57. F: 69 36 70 15
E-post: trond.selsaas@c2i.net

ADVOKATFIRMA HAAVIND VISLIE AS
v/adv. Jan-Erik Nielsen
Husleie bolig-og næringseiendom. Borettslag og 
sameie. Avhending av bolig-eiendom, fast eiendoms
rettsforhold, entreprise.

Bygdøy Alle 2, Boks 359 sentrum, 0101 Oslo
Tlf.: 22 43 30 00. Fax: 22 43 30 01
j.nielsen@haavind.no   www.haavind.no

ØS
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D

ADVOKATENE KRISTOFFERSEN, 
LILLEGRAVEN & SKJØNBERG  
v/adv. Sjur Lillegraven

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, 
husleie, erstatning, gårdsbestyrelse, sameier/seksjoner,
inkasso, alm. praksis. Kontor: Trøgstad.

Kontor Fredrikstad: Bryggeriveien 6, 
1607 Fredikstad. T: 69 95 50 42. F: 69 95 50 45. ØS

TF
OL

D

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt

med en av HLs samarbeidsadvokater. Advokatsalæret følger de offentlige satsene, som fra

1.1.05 er kr 790 per time tillagt mva der medlemmet er privatperson og forbruker – det vil si 

kr 987,50. For juridiske personer og næringsdrivende benyttes advokatens vanlige timepris

med en HL-rabatt på 20%, tillagt mva. For saker som dekkes av rettshjelpsforsikring 

fakturerer advokaten sin vanlige timesats. Medlemsnummer må oppgis.
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ADVOKATFIRMA VOLLEN & VENGE
TOLLEFSEN DA  v/adv. Alf-Erik Vollen

Husleie, bolig og næringseiendom. Avhending.
Fast eiendoms rettsforhold. Entreprise. 
Arbeidsrett. Forsikring-og erstatningsrett. 

Fridtjof Nansens plass 9, Pb 1722 Vika, 0121 Oslo
T: 22 40 35 00 F: 22 40 35 01 E: firmapost@vvt.no OS
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokat Jon Rike      

Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig.
Forsikringssaker – erstatning. 
Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Rosenkrantzgate 11, Pb. 569 Sentrum, 0105 Oslo. 
T: 24 14 03 30. F: 24 14 03 31. E:rike@alaw.no OS

LO

NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin

Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo.  Tlf.: 22 47 66 80
Fax: 22 47 66 90. Villavn. 2, 1920 Sørumsand. 
Tlf. 63 82 16 10. E-post: firmapost@ness-co.no OS
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ADVOKAT JOHANNES KROHN 
– MOLDE  

Fast eiendom - alminnelig praksis.

Julsundvn. 4, 6412 Molde.
Tlf: 71 24 94 00. Fax: 71 24 94 01.
E-post: johannes@advoforum.no
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ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikksrett, forr.førs., fast eiendom,
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Tullinsgt. 6, 0166 Oslo
Tlf.: 22 98 17 50, Fax: 22 98 17 51
Mobil: 90 63 31 00 
E-mail: advokat.myhr@iventelo.net OS

LO

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokatene Egil Malm og Jon Arne Østvik

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

Postboks 295, 8504 Narvik . 
Tlf.: 76 94 45 50. Fax: 76 94 35 04. 
E-post: lex@malm.no   www.malm.no NO

RD
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ADVOKAT KAREN BLOMLI

Eiendomstvister, byggesaker, avhending.
Familierett, samboerforhold, arv.

Kaigata 4, Postboks 90, 9251 Tromsø 
Tlf.: 77 67 33 00. 
Fax: 77 69 65 22. 
E-post: k.blomli@c2i.net  

TR
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S

ADVOKATFIRMAET REKVE, MITSEM & CO DA
v/adv. Eyolf Lund

Fast eiendom, husleierett, odel, arv, skifte, erstatning. 
Allmennpraksis. Firmaet har stått på barrikadene 
for den vanlige mann siden 1936

Bergelandsgt. 14/16. Boks 30, 4001 Stavanger.
T: 51 53 00 00,  F: 51 53 00 01. 
E: eyolflun@rekve-mitsem.no.  www.mitsem.no RO
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ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS  

Fast eiendom, landbruk, forsikring, 
arbeidsrett, skatterett, familierett, alm.praksis.

Olav Tryggvasonsgt.30 
Pb 746 Sentrum, 7407 Trondheim
Tlf.: 73 51 22 66. Fax: 73 52 67 30
Epost: post@krogstad.no    www.krogstad.no
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, bolig og husleierett, forsikringsrett
kontraktsrett og forretningsjus.

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 BARFOD MNA 

Erstatningsrett, arv og skifte, prosedyre, familierett, 
forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, timeshare, Spaniasaker.

Barfod Gård, Pb. 24, 3994 Langesund
Tlf.: 35 96 80 60. Fax: 35 96 80 70.
E-post: firmapost@barfod.no   www.barfod.no TE
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ADVOKAT HELGE HUSAAS 

Fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte, 
generell kontraktsrett. 

Kirkegt. 2 Skien. 
Pb. 339 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 77. Fax: 35 58 77 78
E-post: adv.ssh@online.no TE
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ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setaas

Faste eiendommers rettsforhold, herunder entre-
priserett, regulering, avhending, husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. Tlf.: 33 42 18 05. 
Fax: 33 42 18 01. E-post: es@justin.no VE

ST
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ADVOKATFIRMAET GULLAKER ANS 
v/Adv. Bjørn Gullaker

Fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, familie-,
arve- og skifterett og forretningsjuridisk praksis.

Apotekergata 16, Postboks 64, 3191 Horten. 
Tlf.: 33 07 22 50. Fax: 33 07 22 51. 
E-post: advokatene@gullaker.no VE

ST
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ADVOKATENE CRAMER & CO

Fast eiendoms rettsforhold og de fleste øvrige 
rettsområder.

Storgt. 41, Postboks 130 Sentrum,
3101 Tønsberg
Tlf.: 33 30 76 90, Fax: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no VE

ST
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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

Feil/mangler ved fast eiendom, bil, båt, husleierett.

Nedre Storgate 13, Håndverkergården, 
3015 Drammen
Tlf.: 32 83 53 00. Fax: 32 89 47 08.
E-post: firmapost@dagmartinsen.no

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Finn J. Krog
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes 
3001 Drammen. Tlf.: 32 25 55 00
Fax: 32 25 55 01. drammen@eurojuris.no
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister ved kjøp
og salg av fast eiendom, og alminnelig praksis.

Storgt. 86, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
E-post: post@stavrum.as OP
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PRETOR ADVOKAT AS
v/adv. Lise Høeg  
Fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, 
husleie, entreprise- og kontraktsrett, skatterett, 
arbeidsrett, arv og skifte.

Kjøpmannsgt 37, Pb. 1734, 7416 Trondheim
Tlf.: 73 87 81 00. Fax: 73 87 81 01
E-post: pretor@pretor.no  www.pretor.no TR
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ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

Postboks 278, 8901 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 16 00, Fax: 75 02 16 01
hakriste@online.no

NO
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ADVOKATENE MYRVOLD, OVLIEN &
NØKLEBY v/advokat Jan Erik Myrvold

Bolig- og husleierett, fast eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, arv og skifte

Jonas Liesgt. 2, 2213 Kongsvinger
Pb. 207, 2202 Kongsvinger. Tlf.: 62 88 89 70.
Fax: 62 81 18 15. advmyrvo@online.no HE

DM
AR

K 

h&b nr. 1-2005 s. 36-53  07-02-05  16:14  Side 37



38 • hus&bolig 1–2005

Stortinget vedtok i juni 2003 ny lov
om borettslag. Den formelle beteg-
nelsen er lov om borettslag av 6. juni

2003 nr. 39. Loven har enda ikke trådt i
kraft. Den vil tidligst tre i kraft 1. juli
2005, men kanskje ikke før 1. januar
2006.  

Den nye loven endrer på mange
måter borettslaget som selskapsrettslig
konstruksjon. På mange områder har
siktemålet vært å likestille borettslag med
eierseksjonssameier. I forarbeidene heter
det for eksempel i tilknytning til reglene
om bruken av en leilighet, at råderetten
skal være den samme over en borettslags-
leilighet som en eierseksjon. 

Leiekontraktene blir borte
Loven innebærer at tilknytningen
mellom borettslaget og den enkelte
andelseier blir annerledes. Adkomstdo-
kumentene i et borettslag består i dag av
et andelsbrev, som regel et innskuddsbe-
vis og en leiekontrakt. Leiekontrakten
skal falle bort. Tilknytningen mellom

borettslagsloven og husleieloven faller
bort. 

Når den nye loven trer i kraft skal vi
ikke lenger behandle forholdet mellom
borettslaget og andelseieren som en leie-
rett. Reglene om andelseiernes borett
skal  reguleres uttømmende av boretts-
lagsloven og skal ikke reguleres av hus-
leieloven. Forholdet mellom borettslaget
og andelseieren skal anses som en egen
type bruksrett. 

Den nye borettslagsloven presiserer at
hver andel gir enerett til å bruke en bruk-
senhet i borettslaget og rett til å benytte
fellesarealet til det fellesarealet er bereg-
net og vanlig brukt til, samt alt annet
som er i samsvar med tiden og forhol-
dene. Det er samme regel som gjelder i
eierseksjonssameier. 

Borettslagslovens regler skal tre i ste-
det for de regler som fremgår av leieavta-
lene mellom borettslaget og andelsei-
erne. Dette gjelder i utgangspunktet
uansett om reglene i loven har et helt
annet innhold enn reglene i leieavtalene. 

Det er likevel tatt inn en bestem-
melse i den nye borettslagsloven som
fastslår at fordeling av vedlikeholdsplik-
ter og annet som er vedtektsfestet eller
inntatt i den leieavtale som er allment
benyttet i det enkelte borettslag, fortsatt
skal gjelde frem til noe annet blir ved-
tektsfestet. 

Problemet er bare hvordan dette skal
anvendes i praksis. I de fleste borettslag
er bestemmelser om vedlikeholdsplikt,
adgang til å holde husdyr, adgang til å
gjøre endringer i leiligheten og så videre
tatt inn i leieavtalene. Leieavtalene som
sådan bortfaller, men en del av innholdet
av leieavtalene skal altså fortsatt gjelde.
Hvordan dette skal håndteres kan bli et
problem. Det er ikke lett å forklare
andelseiere at leiekontrakten er bortfalt,
men at leiekontrakten må beholdes som
dokument og dokumentasjon for de
materielle regler som gjelder i borettsla-
get.

For å unngå denne problemstillingen
bør alle borettslag foreta en grundig
gjennomgang av bestemmelsene i sine
leiekontrakter og vedtekter. Bestem-
melsene i  disse dokumentene bør
sammenlignes med de nye reglene i
borettslagsloven. De reglene man vil ha
bør vedtektsfestes før den nye loven trer i
kraft. Da sikrer man at de reglene man
ønsker vil leve videre i den form som den

juss

Det er tre viktig nyheter i den nye borettslagsloven. Leieretten
bortfaller, og leiekontraktene blir borte. Andeler i borettslaget
skal registreres. Og borettslaget får en lovbestemt panterett i den
enkelte andel. Selv om reglene ikke har trådt i kraft ennå, kan
det være nyttig å forberede seg på endringene som kommer. 

VÆR BEREDT: Ny borettslagslov betyr  
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nye borettslagsloven
godkjenner.

Andeler skal
registreres
Borettslagsande-
lene skal etter den
nye loven være
registrert i et boretts-
register. Styret i boretts-
laget skal senest 6 måneder
etter at den nye loven blir satt i
kraft, sende melding til et borettsregister
om registrering av alle andelene i boretts-
laget. Meldingen skal minst inneholde
• oversikt over hvilken andel som er

knyttet til hvilken enhet i borettslaget
• navn, adresse og fødselsnummer til

hver andelseier
• panteretter som borettslaget har fått

opplyst påhviler hver andel med navn
og adresse på hver panthaver, og opp-
lysning om hvem som oppbevarer
andelsbrevet.

Kommunaldepartementet arbeider
med å utarbeide regler for ordningen
med opprettelse og drift av borettsregis-
teret.

Borettsregisteret skal sende melding
om registreringen til Foretaksregisteret.
Etter registrering skal borettsregisteret gi
melding om registreringen til hver pant-
haver. Det er viktig å merke seg at pante-

retter som ikke er
registrert innen seks
måneder ikke lenger
har rettsvern mot
andre heftelser. 

Det hviler
således et stort

ansvar på styret for å
sikre riktig registre-

ring. 
Registreringen må gjø-

res i et samarbeid med boretts-
lagets forretningsfører. Forretningsfører
bør ha datasystem og rutiner som kan
besørge denne registreringen for boretts-
laget. Sjekk allerede nå at borettslaget
benytter en forretningsfører som kan
sørge for dette. I motsatt fall kan styret
stå foran et tungt, omfattende og
ansvarsfullt arbeid. 

Andelseieren skal som utgangspunkt
få rettsvern for sin posisjon ved registre-
ring i borettsregister. Rettserverv som
knytter seg til andel skal nemlig registre-
res i borettsregister. Kollisjoner mellom
rettighetshavere skal som hovedregel
løses ved vanlige regler om godtroerverv
og prioritetsregler for registrering i
borettsregisteret etter samme regler som
for tinglysing av rettigheter. Registrerte
rettigheter går foran rettigheter som ikke
er registrert. 

Registeret skal gi opplysninger om

eierforhold, panteretter og andre rådig-
hetsbegrensninger over andeler i boretts-
lag. Registrering av pant i andelen gir
således både rettsvern for pant i andelsei-
erens krav på innskudd, innskuddsbevi-
set, og bruksretten til den leilighet ande-
len er knyttet til.   

Registeret skal i det hele tatt fungere
på samme måte som grunnboken funge-
rer for tilsvarende opplysninger over sek-
sjoner i eierseksjonssameier. Registrering
i et borettsregister skal således ha samme
virkning som ved tinglysing. Kommu-
naldepartementet arbeider med forskrif-
ter som skal fastsette regler om hvordan
et borettsregister skal være organisert og
hvordan opplysninger skal registreres.  

Enn så lenge skal det ikke betales
dokumentavgift ved registrering av over-
dragelser av andeler i borettslag.

Lovbestemt panterett
Den nye borettslagsloven gir borettslaget
en lovbestemt panterett i den enkelte
andel for krav mot andelseierne som føl-
ger av borettslagsforholdet. Dette kalles
borettslagets legalpanterett. Denne pan-
teretten omfatter ikke bare krav på felles-
utgifter, men også for eksempel erstat-
ningskrav. Erstatningskravet kan for
eksempel skyldes utlagte utgifter for
reparasjon av en vannskade på grunn av
manglende vedlikehold. 

r  endringer 
Advokat Dag Stadheim, 

Brækhus Dege 
Advokatfirma ANS

juss

22 år i Norge med plantefargede DOBAG®-tepper og kelimer 
Oslo: Madserud Allé 1, 24 11 88 99 • Bergen: 55 55 86 02 • Kristiansund: 71 67 84 48 • www.dobag.noGalleri DOBAG®

Vet du nok om orientalske tepper?
Teppekjøp er ikke lett og fallgrubene mange (f.eks. fargesmitte, falming, 
klorbleking, kantskader, feil alder mv.). Skaff deg kunnskap, så handler du tryggere ! 
En forbrukerveiledning, skrevet i samarbeid med Forbrukerrådet, kan spare deg for 
store skuffelser. Den får du gratis tilsendt, bare kontakt oss på telefon eller internett.

Før du kjøper: Bli kjent med DOBAG® – det seriøse alternativ, og farger du ikke finner maken til. 
Med internasjonal garanti og beste referanser. For deg som ønsker kvalitet og trygghet. 

Vi tilbyr også fagmessig håndvask, reparasjon og taksering av alle typer tepper.

➤
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Dette er den samme ordningen som
gjelder i eierseksjonssameier, men i
borettslag kan panteretten omfatte krav
for beløp inntil to ganger folketrygdens
grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdek-
ning blir besluttet gjennomført. I eier-
seksjonssameier er panteretten begrenset
til folketrygdens grunnbeløp.

I etablerte borettslag får denne legal-
panteretten prioritet etter eksisterende
frivillige (avtalte) og tvungne (utlegg)
panteretter som var påheftet på tids-
punktet for ikrafttredelse av den nye
borettslagsloven. Legalpanteretten har
prioritet etter lovbestemte panteretter for
det offentlige. Panteretten skal ellers ha
vanlig opptrinnsrett. I borettslag som
stiftes etter at den nye borettslagsloven
trer i kraft, får panteretten bare prioritet
etter lovbestemte panteretter for det
offentlige. Panteretten har ut over det
rettsvern uten videre. 

Merk også at panteretten bare kan
gjøres gjeldende dersom dekning
gjennomføres uten ugrunnet opphold,
og begjæring om tvangsdekning må inn-
sendes til namsmyndighetene innen to år
etter at kravet skulle vært betalt. Man
kan altså ikke stole på og forholde seg til
de vanlige foreldelseregler. 

I mange borettslag er det vedtektsfes-
tete panteretter som går lenger eller kor-
tere enn den lovfestede panteretten. Med
tilslutning fra alle andelseierne og ved-
tektsbestemmelse er det fortsatt adgang
til dette. Det kan vedtektsfestes at slike
panteretter skal ha første prioritet, prio-
ritet etter et bestemt beløp, gjelde
bestemte eller alle krav sameiet måtte få
mot andelseieren og så videre. 

I mange borettslag er det vedtektsfes-
tet en panterett med et lite beløp eller
med en dårlig prioritet. Dette kan endres
ved vedtektsendring og tilslutning fra
alle andelseierne.  Slike bestemmelser får
imidlertid bare betydning for nye kredi-
torer i forhold til når beslutningen om
panterett ble fattet. Det er sjelden prak-
tisk mulig å få eksisterende kreditorer til
å vike prioritet.

Vedtektsfestede panteretter får retts-
vern etter de vanlige regler om tinglysing
og foreldes etter den alminnelige forel-
delsesfristen på tre år. Det er for øvrig
ikke et vilkår for rettsvern for slik pante-
rett at vedtektsbestemmelsen om dette
tinglyses på den enkelte seksjon. Vedtek-
tene kan og skal tinglyses. Senere rettig-
hetshavere må forutsettes å ha gjennom-
gått vedtektene før de innvilges lån. De
vil derfor ikke være i god tro med hensyn
til borettslagets panterett og får derfor
prioritet etter borettslagets krav.

Den vedtektsfestede panteretten
kommer altså i tillegg til den lovbestemte
panteretten. Borettslaget kan velge hvil-
ken panterett de vil påberope seg. Den
lovbestemte panteretten gir en mye
enklere inndrivelsesmåte. Det kreves
ikke advarsel og pålegg om salg med de
frister som gjelder for slike handlinger.

Det kan altså være nyttig å sette seg
inn i reglene i den nye loven om
borettslag. Borettslaget bør både til-
passe seg lovens regler på forhånd, og
nyttiggjøre seg de nye handlingsalter-
nativene som loven gir ... når den en
gang trer i kraft.

PROFESJONELL
EIENDOMSFORVALTNING

• Nærings- og boligeiendommer • Sameier • Borettslag • Bolig AS

Når den personlige servicen og oppfølgingen betyr noe.

Kontakt oss for nærmere presentasjon og tilbud

Fax: 23 00 30 29, e-post: heba@heba.no, adresse: Skippergt. 33, 0154 Oslo
� 23 00 30 20
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FOTO: William Kempton
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Flere enn hvert 5. HL medlem kjøper
strømmen hos Hallingkraft!

Vi har plass til flere.
Du finner oppdaterte priser og bestillings-

skjema på www.hallingkraft.no

E-post: hallingkraft@hallingkraft.no
Tlf.: 32 08 66 00   •   Fax: 32 08 66 01

www.hal l ingkraf t .no

3570 ÅL

www.hal l ingkraf t .no

Meld fra til selger i tide 
Advokat Eva I. E. Jarbekk

Advokatfirmaet 
Brækhus Dege ANS

juss

Avhendingsloven er den loven som har
bestemmelser om hvor lenge kjøper
kan vente med å si i fra. Loven har to

sett med tidsfrister som er relevante når
kjøper oppdager noe galt med et hus
eller en leilighet som man har overtatt. 

Tidsfristene kalles reklamasjonsfris-
ter. Dersom fristene ikke overholdes,
hvis kjøper altså varsler etter at fristen er
gått ut, har kjøper ingen krav overfor sel-
ger. Da må kjøper selv bære alle kostna-
der forbundet med retting av manglene.
For mange kjøpere er dette en type regel
som oppleves som urettferdig, men ikke
desto mindre legges den til grunn i retts-
praksis. Det er derfor viktig å kjenne til
reglene når man kjøper et hus eller en lei-
lighet. 

Femårsfristen
De fleste har hørt at det løper en fem års
reklamasjonsfrist fra når man overtar
huset. Dette er en såkalt absolutt rekla-
masjonsfrist. Den innebærer at dersom

kjøper oppdager en mangel fem år og to
dager etter overtakelse fra selger, så kan
kjøper ikke holde selger ansvarlig for
mangelen. Det finnes noen spesielle
unntak fra dette, men de blir ikke omtalt
her. 

Femårs-regelen er på mange måter
den enkleste regelen, og den som volder
minst vanskeligheter for kjøpere.
Femårsfristen er ganske godt kjent. Det
er lett å beregne utgangspunktet for fris-
ten ettersom de fleste er klar over hvilken
dato et objekt ble overtatt. Den er så lang
at de aller fleste mangler vil være oppda-
get innen fristen er utløpt.

Den relative fristen
Den reklamasjonfristen som er langt
mindre kjent, men som oftest er langt
viktigere, er den såkalte relative reklama-
sjonsfristen. Dette er en regel som sier at
kjøper skal varsle selger innen rimelig tid
etter at en mangel er oppdaget eller
burde vært oppdaget. Dersom kjøper
oversitter den relative reklamasjonsfris-
ten, mister kjøper retten til å gjøre kravet
gjeldende. Den relative reklamasjonsfris-
ten gjelder i tillegg til den absolutte
reklamasjonsfristen. 

Den relative fristen oppleves ofte som

Vi flytter stadig oftere. Og de fleste av oss kjøper brukt. Mange kjøpere tror de
kan vente i fem år med å si fra om mangler som de oppdager når de flytter inn.

Det er feil, og den misforståelsen kan fort bli dyr.
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vanskelig å forholde seg til for kjøpere,
særlig fordi loven ikke sier noe om hvor
lang tid som er rimelig å vente før man
sier i fra. I realiteten er man nødt til å
være kjent med hvordan dette har vært
bedømt i rettspraksis for å vite hvor lang
tid man kan vente. Utgangspunktet i
rettspraksis er at man må vurdere den
enkelte situasjon, men det er likevel slik
at man ikke kan vente i mange måneder
etter at en mangel er oppdaget med å
reklamere overfor selger. Rettspraksis
viser at det skjer en konkret vurdering av
hva som er rimelig i det enkelte tilfelle,
men i alle tilfeller er fristen relativt kort,
og sjelden mer enn noen få måneder. 

Et annet forhold som gjør at regelen
ofte er vanskelig å forholde seg til, er at
fristens utgangspunkt ikke alltid er fra
når kjøper oppdaget mangelen, men fra
den tid da han eller hun burde oppdaget
mangelen. I denne vurderingen må man
ta hensyn til at alle kjøpere har en gene-
rell undersøkelsesplikt etter at de har
overtatt et hus eller leilighet. De forhol-
dene som man normalt burde oppdaget
ved en slik undersøkelse kan man sjelden
klage på senere. 

For å unngå å bli avvist med at en
kjøper har reklamert for sent, er det såle-
des to forhold man må ta hensyn til. For
det første må huset eller leiligheten
undersøkes like etter overtakelse. For det
andre må man melde fra til selger raskt
etter at en mangel er oppdaget. 

Begrunnelsen for den relative rekla-
masjonsfristen er for det første at selge-
ren skal få beskjed om at noe er galt så
raskt som mulig. Selgeren har jo solgt
objektet, og jo tidligere han eller hun får
vite at det kan foreligge et krav, jo lettere

er det å innrette seg økonomisk etter
dette. Dels er begrunnelsen at kjøper
ikke skal kunne forholde seg passiv og
eventuelt la en mangel utvikle seg over
tid for slik å påføre selgeren større kost-
nader. 

Kjøperne blir som regel informert
om bestemmelsen i forbindelse med
konktraktsundertegningen hos eien-
domsmegleren. Men på slike møter får
kjøperne så mye forskjellig informasjon
at mange ikke oppfatter alt. Derfor er
ikke alle kjøpere klar over den relative
reklamasjonsfristen. Mange tror at det
kun gjelder en femårsfrist. 

Skriv brev
Selve reklamasjonen kan skje muntlig,
men det er sterkt å anbefale at den gjøres
skriftlig. En muntlig reklamasjon vil ofte
åpne for diskusjoner om hva som egent-
lig ble sagt. Det anbefales derfor at rekla-
masjon sendes rekommandert i posten
for å unngå diskusjoner om den er kom-
met frem eller ikke. Reklamasjonen skal
sendes til selgeren, fordi det er selgeren
som har solgt objektet og har ansvar for å
rette eventuelle mangler. Det kan også
være lurt å sende en kopi til den eien-
domsmegler som har forestått salget.

Innholdsmessig bør reklamasjonen
angi at det er funnet en mangel og hva
denne består i. Hvis det ikke er mulig å
fastslå hva årsaken til en eventuell feil er,
bør kjøper si fra om symptomene. Det er
i første omgang ikke nødvendig å angi
om det kreves retting, prisavslag eller
heving. Det kan kjøper komme tilbake
til senere, etter at årsakene er blitt kart-
lagt. 

Noen praktiske råd
Etter at du har overtatt en leilighet eller
et hus, bør du foreta en undersøkelse av
objektet. Når objektet er overtatt kan
dette gjøres grundigere enn hva du
hadde anledning til på visning. 

Dersom du oppdaget at det foreligger
mangler i forhold til hva du hadde for-
ventet av objektet, bør du så raskt som
mulig skrive en reklamasjon til selger om
dette med kopi til megler. 

Deretter vil du uten unødvendige for-
sinkelser måtte innhente fagkyndige rap-
porter om de forhold det er noe galt med.
Du må samtidig kontakte ditt forsik-
ringsselskap som muligens kan dekke en
del av dine saksomkostninger. Det kan
også være hensiktsmessig å kontakte en
advokat for å få bistand i hvordan du skal
gå frem i ditt konkrete tilfelle og hjelp til
å vurdere om det foreligger en mangel i
den forstand avhendingsloven bruker
begrepet. Definisjonen av hva som er en
mangel vil i den videre prosessen være
avgjørende for om, og hvor stort, krav
kjøper eventuelt har mot selger. 

juss
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Jeg ønsker å bestille  ■■  stk. Husleieavtaler.

■■ Jeg er medlem og betaler kr 374,25 for boken. Medlemsnummer ........................

■■ Jeg er ikke medlem, og betaler kr 499,- for boken.
Porto kommer i tillegg.

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

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

Postnr. og -sted: ..........................................................................................................

Kupongen sendes 
Huseiernes Landsforbund, 
Fred. Olsens gt. 5, 0152 OSLO 
eller fakses til 22 41 19 90
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De som har savnet en grundig og
samtidig oversiktlig drøftelse av

husleieloven, har nå fått boken de
trenger.  Advokat Line Parelius,

som arbeider i Huseiernes Lands-
forbunds juridiske avdeling, har
sammen med Sverre Ellenæs ved

Universitetet i Oslo, utgitt en
lærebok som  er et funn for 
alle som arbeider med dette 

området innen jusen.

Utleiere, leiere, forvaltere og advokater
vil ha stor nytte av boken, som over
341 sider gir en bred fremstilling av

husleieretten, uten å tape det pedago-
giske element av syne. Inntrykket er en
ryddig fremstilling, med godt språk,
mener advokatkollega Einar Frigland. 

— Forfatterne kjenner også temaet
de skriver om gjennom sitt arbeid innen
dette rettsområdet i en årrekke, noe som
er en trygghet for leseren.  

Boken er ingen kommentarutgave,
og kapittelinndelingen følger dermed
ikke husleielovens system.  Noen vil
savne dette, men forfatternes oppbyg-
ging av boken gir uttrykk for en pedago-
gikk som de fleste nok vil finne seg lett
til rette med. Etter en innledning om
lovens virkeområde, velger forfatterne å
ta for seg sen-trale temaer som husleien

og bestemmelsene om de-
positum/garanti. Men inni-
mellom er det nye diskrimi-
neringsforbudet gitt et eget
kapittel. Dette gir forbudet
en mer fremtredende plass
enn om det var tatt som
underpunkt i kapittelet om
avtaleinngåelse, men bestem-
melsen er ny i loven og mange lesere kan
ha nytte av at den fremheves slik, tror
Frigland.

Noe av det mest sentrale i et leiefor-
hold er bestemmelsene om kontraktens
varighet, og dette behandles instruktivt
over 12 viktige sider før man går over til
kravene til husrommet og partenes ret-
tigheter og plikter mens leieforholdet
varer.  Praktisk meget viktige regler om
fremleie og personskifte følger deretter,

og her vil nok mange utleiere
ofte slå opp.  Fremleiereglene
er blitt svært liberale i hus-
leieloven, noe som medfører
et stort behov for klargjøring
av grensene.  Boken avsluttes
med flere kapitler om bl.a.
leieforholdets opphør, par-
tenes rettigheter og plikter

ved tilbakelevering, samt løsning av tvis-
ter som kan oppstå, herunder utkastelse.

— Med ”Husleieavtaler” har alle
brukere av husleieloven fått et meget
nyttig verktøy i hendene. Vi i juridisk
avdeling nøler ikke med å anbefale den
til så vel partene i et leieforhold som til
deres rådgivere.  Til HL-medlemmer er
boken til salgs med 25% rabatt på bok-
handlerpris, avslutter advokat Frigland. ✂

Ny og nyttig bok: Husleieavtaler 
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Drømmehuset
Ni år gamle Francis Finne er blitt 10 000 kroner rikere. Han vant førsteprisen i Hus &

Boligs store tegnekonkurranse. Juryen fikk en vanskelig jobb, for mer enn 1500 tegninger
måtte vurderes nøye. 1300 av dem var laget av barn. 

TEKST: 
BJØRN RUNAR SODELAND/NINA G. SÆTHER

SER RØDT: Himmelen er ikke alltid blå. Francis Finne har valgt rødt, fordi han synes det er en fin farge.
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Sjøløver i badebassenget, privatfly
og helikopter, hjerteformede hus,
blokker, borettslag eller ganske

enkelt en campingvogn. At barn har
ulike drømmer er det liten tvil om.
Selv om de fleste tenker stort, med
svømmebasseng og trampoline, har
Hus & Bolig fått inn tegninger av
bygg i alle varianter. 

— Jeg har veldig sansen for sånne
bygg i sjølinjen. I Bergen bygges det
nå flere boliger der man kan fiske fra

verandaen, sier kommunalminister
Erna Solberg. Hun var med i juryen
sammen med bildekunstner Øivind
Jordfald, bevaringsentusiast Else
"Sprossa" Rønnevig, og Hus & Boligs
redaktør Nina Granlund Sæther. Fina-
lebidragene var plassert utover et stort
bord, og hver tegning ble studert
nøye.

— Faren til han her må være flyge-
leder, utbrøt Øivind, da han fikk øye
på tegningen som både har landings-

— Hvordan kom du på å lage rød himmel,
Francis?

— Jeg liker rødt. Det er en fin farge.
— Men de fleste tegner blå himmel?
— Ja, men det finnes røde himler også.

Himmelen er ikke alltid blå. Om kvelden, når
solen går ned, blir den ofte lilla.

Francis har blikk for farger og detaljer.
Han besøker ofte moren, som er billedkun-
ster, i hennes atelier. Og det hender også at
han gir litt konsulentbistand.

— Jeg hjelper mamma, og hun hjelper
meg, forteller han.

Men gutten understreker at det er han
som har laget hele tegningen. Han trengte litt
hjelp til sofaen, men da viste mamma hvordan
han kunne gjøre det på et annet ark.

— Mitt bidrag var å oppmuntre ham, sier
Henriette Finne, som kommer fra en kunst-
ner familie. Ferdinand Finne var hennes
onkel.

Når Francis ikke tegner, så turner han.
Han elsker og gå rundt på hendene, men
demonstrerer også at han kan slå hjul og ta
flikkflakk.

Tusen kroner skal Francis bruke på noen
små lekefigurer som heter Warhammer. De
siste ni skal han sette i banken. De skal spa-
res.

Tegner og turner
Nesten to uker brukte Francis
Finne på vinnertegningen. Det
tok lang tid å tegne og fargelegge
alle detaljene. Men å tegne er noe
av det morsomste fjerdeklassingen
vet – ved siden av å turne
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plass for helikopter, og et eget fly tjoret
til taket. At det er en gutt som har tegnet
det, er det ingen tvil om.

— Jenter tegner aldri helikopter på
taket, konkluderer Nina, som daglig har
mottatt bunkevis med tegninger i pos-
ten. 

Sprossa ble entusiastisk da hun fikk
øye på en campingvogn med sprosser, og
en samlet jury lo godt da de fikk se huset
med dørskiltet "Forskningsinstitutt for
de gale". 

En kandidat har fått det for seg at å
bosette seg i et sett med tenner kunne
vært en god idé, men Erna er litt bekym-
ret for signalene regjeringen sender ut
hvis de velger å promotere en slik tann-
gard. Etter å ha studert en rekke luksuri-
øse hus, ser ministeren også en viss
avstand mellom regjeringens politikk og
barnas boligdrømmer.

— Det er nok ikke mye av dette som
kommer inn under prosjektet billigere
boliger, sier Erna, men Nina er ikke helt
enig.

—Det er jo noen som har foreslått
bolig i et eple her da, og vi har også fått
inn flere hus i trær.

Til tross for mengden tegninger var
juryen klar i sitt valg av vinner. Det
måtte bli Francis S. Finne fra Oslo som
vant barnekonkurransen. Han var åtte
og et halvt år da han laget tegningen tid-
ligere i høst. På plassen etter kom ti-
åringen Axel Næss, også fra Oslo, og en
delt tredjeplass gikk til Sunniva Øst-
gaard, ni år fra Trondheim, og Ole Hen-
rik Solum fra Sande på syv.

ARBEIDSJERN: Juryen hadde en
vanskelig, men artig jobb. Fra venstre

billedkunstner Øivind Jorfald, bygnings-
verner Else ”Sprossa” Rønnevig,

redaktør Nina Granlund Sæther og
kommunalminister Erna Solberg.

Foto: Bjørn Runar Sodeland.

HUSROM OG HJERTEROM: Sunniva Østgaard, 9 år,
drømmer om køyeseng og hjerter over alt.

MULM OG MØRKE: Det er for lengst sengetid, men Ole
Henrik Solum, 7 år, har visst ingen planer om å legge seg.
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SKITT FISKE: Axel Næss,
10 år, vil bo på sjøen.
Hjem kommer han med
helikopter eller båt, og
middagen er tilgjengelig
rett utenfor vinduet.
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Hus & Bolig inviterte både profesjo-
nelle og amatører til å være med i
konkurransen om å tegne drømme-

huset. Ca. 200 tegninger kom inn i klas-
sen for deltagere over 16 år. Og det var et
stort spenn i tilfanget. Overraskende
mange hadde sendt inn planløsninger.
Juryen lot seg særlig begeistre av Hodne-
fjells muntre strek.

— Jeg liker å tegne hus, forteller 38-
åringen. Jeg liker formen. Derfor finner
man mange hus i mine arbeider. Og så er
jeg glad i å tegne møbler, særlig stoler –
lenestoler og ørelappstoler. Noen ganger
går det nesten over i det abstrakte.

Tegningen Hodnefjell sendte inn til
konkurransen ble laget for noen år siden,
og noen vil kanskje kjenne den igjen. 

Glad proff
Hilde Hodnefjell er utdannet fra Kunst- og håndverksskolen, og jobber som 
illustratør og tegner. At hun skulle vinne Hus & Boligs tegnekonkurranse i 

klassen for voksne kom likevel som en stor og hyggelig overraskelse.

HUSET TIL MESTER KVIKK: Hilde Hodnefjell er glad i å tegne
både hus og stoler, og har fått plass til begge deler.
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HUSET TIL
MESTER
KVIKK: Hilde
Hodnefjell er
glad i å tegne
både hus og
stoler, og har
fått plass til
begge deler.
Foto: Nina 
G. Sæther.

Barn:
1. pris, kr 10 000  Francis S. Finne, 8 år, Oslo
2. pris, kr 5 000  Axel Næss, 10 år, Oslo
3. pris, kr 3 000 deles mellom 
Ole Henrik Solum, 7 år, Sande og  
Sunniva Østgaard, 9 år,Trondheim

Ryggsekk fra Hus & Bolig går til:
Ingrid D. Hassel, 10 år, Oslo 
Erik Maxim Matvejev, 10 år, Porsgrunn 
Amalie F. Holt, 11 år, Haslum 
Sander Martinsen, 6 år, Moss 
Charlotte Gangedal, 11 år,Tertnes 
Markus Elias Lukerstuen, 5 år, Spikkestad 
Stine Marie Danielsen, 13 år, Risør 
Sarah Jahn, 16 år, Oslo
Trude Kristine Nerland, 11 år, Frei
Faraz Ahmad Khan, 12 år, Oslo
Maren Ødegård, 5 år, Sandefjord
Marte Karine G. Lunde, 13 år, Sætre
Malin Seland Sveindal, 13 år, Kristiansand
Robert Isene Aanekre, 6 år, Sør-Fron
Sondre I. Øyen, 13 år, Elverum
Håkon Granmo, 9 år, Hattfjelldal
Mariah Embla Karoline Hjertholm, 12 år, Mathopen
Mari Hole Skauen, 10 år, Siljan
Petter Rustad, 11 år, Skotbu
Jemal, 13 år,Tromsø
Mari Gylterud Bakke, 6 år,Tønsberg
Joakim Thue, 9 år, Hakadal
Anna Sørbye Lutnæs, 7 år, Plassen
Jørgen Vigdal, 10 år, Oslo
Agnes Marie Leinum, 10 år, Oslo
Julie Ambjørnrud, 11 år, Kråkstad
Michell Forsland, 8 år,Tårnåsen
Sara Wassdahl, 16 år, Levanger
Tobias Espejord, 6 år, Finstadjordet
Ida Kamilla Jacobsen Holmvik, 6 år, Nordbyhagen

Voksen:
1. pris, kr 10 000 Hilde Hodnefjeld, Oslo
2. pris, kr 5 000 Alf Skaug, Oslo
3. pris, kr 3 000 Kjetil Løberg, Glomås

Følgende 10 får tilsendt hver sin ryggsekk:
Torny Karin Hesle,Asker
Nina Møller, Bekkestua
Leon Ho,Trondheim
William R. Martinsen,Asker
Øyvind Sørøy, Oslo
Jan Arild Gundersen, Mandal
Arild Brøter, Oslo
Christian Einshøj, Rykkinn
Therese J.Andreassen,Tønsberg
Elisabet Mangrud, Svelvik
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— Jeg laget en serie illustrasjoner til
Inger Hagerups dikt ”I huset bortenfor
huset”, og det ble en egen bok som kom
ut i 2000, forteller hun. Og siden det
ikke var noen begrensninger i konkur-
ransereglene om at tegningene ikke
måtte være publisert tidligere, tok jeg
sjansen. 

Det angrer hun ikke på. Premien på
10 000 kroner vil sannsynligvis bli brukt
til nytt datautstyr som hun trenger sårt.
Selv om hun jobber mye med arbeidene
sine fysisk, liker hun også å bearbeide
enkelte av dem elektronisk.

Alf Skaug ble belønnet med annen
pris og 5 000 kroner for sitt bidrag som
han har kalt ÅSP.  Forslaget er inspirert
av årestua, stavkirken og den egyptiske
pyramiden.

Tredjeprisen får Kjetil Løberg for sin
frodige og humoristiske strek. Han
hadde blant annet sendt inn et fanta-
sifullt kråkeslått med diverse tekniske
løsninger.  At Kjell Aukrust må være et
forbilde, var juryen lite i tvil om.

UREN LUREN: Kreative løsninger og en god porsjon humor er lagt i Kjetil Løbergs kråkeslott.

STRENG FORM: Alf Skaug har latt seg inspirere av gamle årestuer, stavkirker og pyramider.
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Nårble
ventilasjons-
systemet
renset sist?

Dugger det og er fuktig lenge etter at du er ferdig på badet? – Lukter

det matos i hele huset i lang tid?

Ofte kombinert med unormal tretthet og hodepine er dette klare

tegn på at ventilasjonsanlegget ikke fungerer som det skal. Dernest kan

det oppstå mugg og soppforekomster i bad og vaskerom. På kjøkkenet

kan ventilasjonskanaler som er gjensatte av fett kombinert med støv være

en stor brannfare.

Ventilasjonsanlegget blir ofte glemt og er hovedårsak til dårlig inne-

klima og helseplager.

Reglemessig og fullstendig rengjøring av ventilasjonsanlegget resulte-

rer i full gjennomstrømningseffekt. Spreding av støv, mugg, soppsporer

og bakterier hindres og reduserer risikoen for brann i systemet vesentlig.

Ønsker dere et godt og sundt inneklima? Ta gjerne kontakt med oss

for et uforpliktende tilbud på rensning av ventilasjonssystemet.

Hele ventilasjonssystemet i eneboliger blir renset med 
vår systematiske og miljøvennlige metode.

www.powerclean.no

Ring nå! 800 35 300

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo,
Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord,

Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen,
Kongsberg, Lillestrøm, Hønefoss, Gjøvik,

Kongsvinger, Hamar, Lillehammer.

Fast pris på standard enebolig 3500,-
Prisen inkluderer rensing av hele ventilasjonssystemet med intil 4 ventiler.
PS. Vi renser også taknedløp og drenering, men dette er ikke ventiler og 
er derfor ikke inkludert i prisen.

15% RABATT
TIL HL’s MEDLEMMER

Før

Etter
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Jeg ønsker å bestille  ■■  pakker à 8 postkort.

■■ Jeg er medlem og betaler kr 78,- pr. pakke. Medlemsnummer .............................

■■ Jeg er ikke medlem, og betaler kr 98,- pr. pakke.
Porto kommer i tillegg.

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

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

Postnr. og -sted: ..........................................................................................................

✂
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Kjøp postkort 
med drømmehus
Enten du trenger et bursdagskort eller en hilsen til en venn som 
har flyttet inn i ny bolig, kan du bruke et av de sjarmerende post-
kortene fra Hus & Bolig. En pakke inneholder åtte kort i A5-format.
Motivene er barn og voksnes drømmehus og drømmeboliger.

Kupongen 
sendes 
Huseiernes 
Landsforbund, 
Fred. Olsens gt. 5,
0152 OSLO 
eller fakses 
til 22 41 19 90
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Behagelig bakvask
Med det nye Wash’n clean toalettsetet, kan du se langt etter tørkejobben.

Når setet er montert på ditt eksisterende toalett, er alt som skal til et lite

trykk. Bakenden blir både vasket, skylt og føntørket etter alle kunstens

regler. Produktet er spesielt nyttig for pleietrengende og mennesker med

bevegelsesvansker, men anbefales også for personer som er plaget av

hemoroider. Baderingen AS selger produktet i privatmarkedet.

www.baderingen.no

www.saniternorge.no

www.handicare.no

Funksjonell og 
stemningsfull danske 

Romantisk ro, nordisk letthet, eller rå high

tech. Skal vi tro danske Dansani kan den

nye baderomsserien Calidris tilfredsstille

de fleste behov, enten du trenger å piffe

opp det gamle badet, eller er klar for en

totalrenovering. Modulene som baderoms-

serien er bygget opp av, kan settes opp

som man selv ønsker, og har ifølge produ-

senten plass til barbersaker, bleier og body

lotion. Tannbørste og tannkrem nevnes

ikke, men det er trolig mulig å få disse

bruksgjenstandene inn et sted også.

Sov sikkert 
Art Media har i samarbeid med brannvesenet

utviklet et merke som gjør det lettere å lokali-

sere soverommene i et brennende hus. Ett sett

med klistrelapper festes på ytterdøren, på vind-

uet, langs gulvet og på soveromsdøren, og viser

vei til barn og voksne i nød. Merket forhandles

gjennom idrettsklubber, lag og foreninger, og

kan også kjøpes på nettet.

www.sikkerhetsmerket.no

54 • hus&bolig 1–2005
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Dampende hett
Å gnikke på et gulv fullt av seigt syltetøy er en sur jobb. Slutt å

sutre. Ifølge Foma kan du nå glemme alle sorgene og sette på

full steam. Firmaet har nemlig introdusert en gulvdamprenser til

privat bruk. Selve produktet minner om en standard mopp, men

har en dampenhet og en vanntank nederst på skaftet. Tanken

fylles med vann, og støpselet settes i stikkontakten. Etter tre

minutter er vannet på kokepunktet, og det er bare å kline til.

www.foma.no

nytt på markedet

HØY TUT
En kjøkkenkran med høy

tut og fjæropphengt

hånddusj er en nyttig

ting, skal vi tro Mora.

Selvsagt gjør dette det

mulig å ta seg en dusj i

kjøkkenvasken, for de

som skulle finne det for

godt, men det er også

greit å ha den lille hånd-

dusjen når salat eller

blomster skal skylles.

Den høye tuten er nyttig

når vannbøtter og koke-

kar skal fylles.

www.moraamatur.noIKKE BARE RØR
Tro det eller ei. Nå kan du få kjøpt en spesialdesignet rørmansjett

for radiatorer. Click-one-two, som leveres i børstet stål, er ifølge

leverandøren svært enkel å montere, og gir en perfekt finish 

rundt rørgjennomføringen. Suksessen har visstnok ikke 

latt vente på seg i Sverige og Danmark, og da er det 

vel bare å vente og se om dette også slår an i Norge.

Kontakt: +46 (0)73 08 37 313
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www.nordpeis.no

Størst utvalg av peiser og ovner

Spør etter Nordpeis katalogen hos din nærmeste varmeforhandler/byggevarehus

Modell London

h&b nr. 1-2005 s. 54-65  07-02-05  16:56  Side 56



57hus&bolig 1–2005 •

➤

Alle gode ting er
massivtre
Norges første høyhus i massivtre bygges
på Svartlamoen i Trondheim. Erfaringen
med denne typen bygg er minimal her 
i landet, og arkitektene valgte å hente
materialer fra Østerrike og spesial-
kompetanse fra Sverige. 

Den bærende rammen som huset er
bygget rundt, ble satt opp på bare 10
dager sommeren 2004. Da kom 8

trailere rullende inn fra Sverige med et
fiks ferdig byggesett fra det østerrikske
firmaet Santner & Spiehs. Alle deler var
kuttet til og nummerert, og ifølge arki-
tekt Olav Kristoffersen, i firmaet Bren-
deland og Kristoffersen, var det bare å
pusle delene sammen. Både vegger og
dekker er laget i såkalt massivtre, som
består av flere trebiter som er limt eller

presset sammen. 
— Dette er i utgangspunktet trevirke

av lav kvalitet, men på grunn av produk-
sjonsteknikken blir det likevel svært
sterkt og brannsikkert. Det er enkelt å
jobbe med, og det er mulig å gjøre ting
man ikke kan gjøre med vanlig tre, sier
Kristoffersen.

Fandenivoldske arkitekter
Sammen med kollega Geir Brendeland,
sa Kristoffersen opp en sikker jobb i

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND

VEDLIKEHOLDSFRITT: Huset er kledd med ubehandlet kjerneved i furu, som skal tåle både vind og hardt vær.
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DETTE ER MASSIVTRE

◆ Massivtre består av trevirke eller planker som er satt sammen til større elementer.

◆ Materialet tåler langt mer belastning enn vanlige treelementer, og kan brukes som bærende
element i gulv, vegger og tak.

◆ Plankene festes sammen ved hjelp av liming, treplugger, spikring eller andre metoder.

◆ I Norge finnes det foreløpig to produsenter, Moelven Massivtre, som bruker lim, og Holz100,
som bruker treplugger.

◆ De limte massivtrelementene som Moelven produserer kan sammenlignes med en store
kryssfinerplater. Plankene er lagt i lag som krysser hverandre, og limt sammen.

◆ Holz100 legger trevirket lagvis, vertikalt, horisontalt og diagonalt, og fester materialene
sammen med tørkede treplugger.

◆ Se Trefokus.no, Holz100norge.com og Moelvenmassivtre.no for mer informasjon.

Oslo da Svartlamoen Boligstiftelse
utlyste en åpen arkitektkonkurranse i
2002. Det ble lagt vekt på å bevare
Svartlamoen som en trebydel, og å frem-
stille rimelige boliger til unge mennes-
ker. 

— Det er jo sånn at en arkitekt må
ha bygd noe før han får lov til å bygge
noe. Ingen av oss hadde mye erfaring,
men denne konkurransen var åpen, og
det var en mulighet for oss. Da vi vant,
flyttet vi rett til Trondheim, forteller
Brendeland. 

— Vi var litt fandenivoldske, og sat-
set alt. Det er jo sjelden hus som blir
utlyst i åpne konkurranser blir bygd, sier
han. 

Heldigvis for de to ivrige arkitektene
ble dette prosjektet satt ut i livet, og har
mottatt rundt 900 000 kroner fra det
statlige Treprogrammet. Flere parter,
inkludert Tresenteret i Trondheim,
Trondheim kommune, Byggforsk og
Sintef har vært inkludert i prosjekte-
ringen. 

Aktiv rolle
Både Kristoffersen og Brendeland har
hatt en langt mer aktiv rolle i byggepro-
sessen enn det som er vanlig på nye bygg

— Alt er jo forskjellig på dette byg-
get. Vi har på en måte bygd et hus rundt
huset, og hver vegg er samtidig en
bærende konstruksjon. Det har vært
mange utfordringer, og vi har måttet

PUSLESPILL: Å bygge med
massivtre er enkelt, hevder
arkitekt Olav Kristoffersen.

58 • hus&bolig 1–2005
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Jeg kan ikke si hvor stort markedet
for dette er i Norge. Det blir som å
tenke på et tall, men det bygges

mye her i landet, og markedet kan bli
stort hvis vi lykkes, sier styreleder Hau-
mann Sund i Moelven Massivtre, som
tar opp konkurransen med firmaet
Holz100, som etablerte seg her i landet
allerede i 2001. 

Hittil har salget av massivtre til det
norske markedet gått ganske trått, og
med en gjeld på 9 millioner gikk
Holz100 konkurs i 2003. Nå er fir-
maet tilbake på banen, og ifølge daglig
leder Tim Knackstedt, har inntoget av
giganten Moelven, og satsingen i regje-
ringens treprogram vært med på å øke
folks bevissthet rundt denne typen
produkter.

— Vi begynte å produsere massiv-
tre for to år siden, men har hatt mer
etterspørsel i det siste. Ikke minst fordi
Moelven har gått inn og markedsført
massivtre aktivt, sier han. 

Selv om de to aktørene nå er kon-
kurrenter i det samme markedet, retter
de seg mot ulike segmenter. Moelven

har i første omgang valgt å rette seg
mot profesjonelle aktører som arkitek-
ter, ingeniører, entreprenører og bygg-
mestre. Holz100 holder i tillegg døren
åpen for private kunder, og  tilbyr både
hjelp til å finne arkitekt, og hjelp til å
montere huset. 

Produktene skiller seg også fra
hverandre, og selv om begge selges
under merkelappen massivtre, er pro-
duksjonsmetodene svært forskjellige,
forklarer Knackstedt.

— Vi produserer planker, gulv, tak,
vegger og hele hus, men bruker verken
lim eller impregnering. Treet blir kryss-
lagt og satt sammen med treplugger av
bøk. Moelven bruker lim mellom hvert
skikt. 

Hos Moelven er det den gamle lim-
trefabrikken Moelven Limtre Splitkon
ved Krøderen i Buskerud som har blitt
omgjort til produksjonslokale for mas-
sivtre. Erfaringen fra limtreproduksjon
har ifølge Sund vært svært nyttig, og
noen av de gamle maskinene brukes
fortsatt i dag.  

Massiv konkurranse 
i norske trebedrifter

Norges første massivtreprodusent fikk på nyåret 
konkurranse fra industrigiganten Moelven, som 

håper å gjøre god butikk på produktet. Til nå 
har firmaet Holz100 slitt med lønnsomheten.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

tenke nye løsninger.
Dette er jo ikke et van-
lig hus, men litt mer.
Arkitektene har vært
midt oppi byggegropa
hele tida, og vi har
skaffet oss erfaringer så
vi vet hva vi gjør neste
gang sier prosjektleder
Øyvind Trettøy fra
entreprenøren Stjern.

— Det har kommet
mye folk og sett på, og
lurt på hva dette er.
Alle har en mening om
dette huset, og det har
gitt litt ekstra opp-
merksomhet, sier han. 

Ribba til beinet
Utvendig er huset
kledd med ubehandlet
kjerneved i furu, noe
som skal gi en holdbar
og vedlikeholdsfri

fasade. Huset er også pustende, og de
tykke veggene i massivtre magasinerer
varme på samme måte som en tømmer-
vegg. Dette skal gjøre huset svært energi-
effektivt. Kostnadsnivået i selve bygge-
prosessen er holdt til et minimum, og en
hybel i bygget kan leies for 2500 kroner
måneden. 

— Alt er gjort helt enkelt. Dette byg-
get kunne ikke vært bygd hvis det ikke
hadde vært ribba til beinet, sier Kristof-
fersen, og forklarer at ideen er at bebo-
erne får en standardløsning uten noe
ekstra, og får mulighet til å ferdigstille
innsiden på egenhånd. 

At dette er et nytt prosjekt i Norge
skremmer ikke arkitekten, selv om han
innrømmer at det alltid er en viss fare for
startproblemer. 

— Dette er et forsøksprosjekt, men
vi har arbeidet veldig systematisk, og
hatt med dem som har kompetanse. Pro-
blemet her i Norge er at byggebransjen
ikke tør prøve noe som helst nytt. De er
mer konservative nå enn de var for  100
år siden.

Olav Kristoffersen

Geir Brendeland
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➤

Tore Birkeflet holder på å sette opp ei vindmølle på gården sin.
Den er 24 meter høy og har et vingespenn på 20 meter. Før stod
monstermølla i en vindmøllepark i Danmark. Nå skal den trone

for seg selv på en liten haug med utsikt over den vesle bygda
Håland i Fjaler som ligger i Sunnfjord. 

Mann på mølla

STYKKEVIS OG DELT: Foreløpig ligger mølla 
i deler på tunet. Tore Birkeflet er i klemma,
som de fleste andre. Med jobb i Nordsjøen,
unger hus og gård strekker ikke tiden til. 

TEKST: HEIDI HANSEN  
FOTO: MARIT BENDZ 
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Tore Birkeflet er møkklei av å servere
sine surt opptjente kroner på et sølv-
fat til griske kraftselskap. Han har

fått nok av sløsesamfunnet. Derfor har
han alliert seg med Vestlandets lande-
plage; sørvesten. Sammen med vinden
skal han drive mølla som skal gi lys og
varme til seks personer, tolv kyr og et
tredvetalls sauer på vinterfór. 

Vindmølla har han drømt om lenge.
Da han begynte å kurtisere sin nåvæ-
rende samboer for 12-13 år siden, kunne
hun ikke unngå å legge merke til at
bøker om vindmøller lå og slang overalt.
Hun lot seg imidlertid ikke skremme og
er blitt belønnet med en skikkelig
handy-man. En sånn som fikser bilen,
gjør snekkere overflødige og altså har en
24 meter høy vindmølle liggende i deler
på tunet.  

De gode ideene bor i garasjen
Av og til sniker Tore seg ut i garasjen,
med rullingsen i munnviken. Det er rart
med det. Ute i garasjen bor det gode
ideer, og noen av dem flytter inn i hodet
hans. Ikke alle er like vitenskaplig fun-
dert som vindmølla, og om det går an å
si det, merkelig nok klager de ikke på
rot.  

— Det er en del ting jeg skulle likt å
forske ut. Folk er så opphengt i gamle,
fysiske lover. Slik er det bare, sier de,
men alt er ikke bare slik. Hvis du tar en
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varmepumpe for eksempel, så leverer
den fire ganger så mye energi som den
forbruker. Allerede da har man snudd
på noe, som ikke gikk an før. 

— La oss fortsette tankebanen: En
varmepumpe på fem kW gir 20 kW
energi i en vannpøs. Det ville være rart
om man ikke kunne ta ut igjen noe av
denne energien og drive en 10 kW
generator, for eksempel med en gassdre-
vet Sterling-motor. En varmepumpe er
mest effektiv mellom 30 og 40 grader.
Hvis det finnes en gass som har samme
virkeområde, kunne man jo plassere
gassmotoren oppå vannpøsen, og med
en virkningsgrad på 50 prosent, ta ut
ytterligere 5 kW, sier Tore. 

Og dette er bare begynnelsen. Trinn
to er vannstim, mens trinn tre og fire
overgår de flestes fatteevne. 

Dessverre sitter han i klemma, som
de fleste andre. Med jobb i Nordsjøen,
unger, hus og gård strekker ikke tiden
til.  

— Kanskje ringer jeg til NTNU i
Trondheim og ber dem finne ut av det. 

Vindmølla skal gi strøm til drifts-
bygningen og to hus, det andre bebodd
av foreldrene til Tore. Til sammen bru-
ker de ca. 60 000 kWh i året. Med en
generator på 100 kW vil mølla dekke
behovet hvis den går jevnt og trutt i ti
dager (100 kW x 24 timer x 10 døgn).

Så pålitelig er imidlertid ikke vin-

den, ikke engang på Vestlandet. Mølla
er helautomatisk. Den starter ved en
vindstyrke på 3,5 sekundmeter og stop-
per ved 2,5. Da kan man så vidt se løvet
på trærne bevege seg. 12-13 sekundme-
ter er ideelt, mens 26 sekundmeter er
omtrent så mye mølla tåler før den stop-
per. 

Da sier det seg selv at en koselig
NRK-kveld med "Bit for Bit" vil bli
nettopp det: Bit for bit. Hadde det ikke
vært for Sunnfjord Energi.  

— Produksjonen blir faset opp mot
det vanlige strømnettet. Overskuddet
selger vi. De gangene mølla står, kjøper
vi tilbake strøm. Jeg er i forhandlinger
med Sunnfjord Energi for å få til en byt-
teordning med årlig avregning, men jeg
tror ikke kraftselskapet går med på det.
De vil heller ha en ordning med konti-
nuerlig kjøp og salg. 

Hadde mølla stått ute ved kysten og
ikke i innlandet, ville den produsert
mellom 200 000 og 300 000 kW. 

—  Jeg er fornøyd hvis jeg blir selv-
forsynt i den forstand at overskuddet av
produksjonen dekker inn det vi må
kjøpe tilbake til en høyere pris, sier
Tore. 

F A K T A

◆ I 2003 var det totale strømforbruket i
Norge på 103 TWh.

◆ Det nasjonale målet for vindkraft-
produksjon er 3 TWh innen 2010.

◆ Det foreligger nasjonale vindkraftplaner
for 20 TWh, men alt vil ikke bli godkjent.

◆ Verdens totale produksjon av vindkraft er
i dag ca. 15 TWh.

◆ Naturvernforbundet ønsker ikke vind-
møller der det biologiske mangfoldet 
kan trues.

◆ Bellona er positiv til vindkraft da de
mener klimaproblemet er at av våre mest
sentrale miljøproblem.

◆ Forsvaret, Fortidsminneforeningen og
reineiere har uttrykt skepsis til vind-
mølleparker.

◆ Norske kommuner ønsker vindmøllene
velkommen fordi det vil gi økte skatte-
inntekter.

Kilde: Kommunal Rapport

DANSK VIRKELIGHET – NORSK MULIGHET:
Tore Birkeflet skal sette opp vindmølle 

i Fjaler i Sunnfjord. 

➤
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Liker ikke pengemakt
Birkeflet har fått nødvendig tillatelse av kommunen.
Naboen ga sitt besyv med kommentaren:

— Jeg støtter alt, bare det skjer noe her i bygda. 
Blant naturvernere har det derimot murret. Bir-

keflet mener de biter seg selv i halen.  
— Når mølla ikke lenger er i bruk, er det bare å

demontere den og fylle jord over hullet. Da er vi til-
bake til naturen slik den var, uten at mølla har foru-
renset noe som helst. Under strømkrisen for et par år
siden kjøpte vi kullkraft fra Danmark. Da var det
ingen som snakket om naturvern, sier Birkeflet. 

Birkeflet er som sunnfjordinger flest; han snakker
ikke i utrengsmål. Men er det noe som får Tore til å
se rødt, så er det pengemakta og sløsesamfunnet. 

— Som da noen høye herrer ute i Nordsjøen fant
ut at et par hundre TV-apparat skulle erstattes med
flatskjermer. En elektriker bar TV-apparatene ut i en
container og gjennomboret dem med et skrujern. 

Tore strenet bort til elektrikeren. 

MIDLERTIDIG GARASJE:
Foreløpig gjør det tredelte mølle-
tårnet nytte som sykkelgarasje. 
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— Hva er det godt for?
— Det skal ikke du legge deg bort i, var det hovne svaret. 
— Du kunne trengt noen år i Afrika, du, repliserte Tore. 
— Jeg ble så provosert. Så bortkastet. Kunne de ikke gitt

TV-apparatene til en skole eller gjort noe annet fornuftig med
dem. Hvorfor ødelegge dem slik at ingen kan få nytte av dem?

Og hva med den nasjonale kraftproduksjonen?
— Den skulle aldri blitt satt ut til private, sier han og peker

ned på vannkraftverket som hele bygda satte opp på dugnad
tidlig på 1900-tallet. – Kommunen solgte seg ut, og nå er kraft-
verket en pengemaskin for Sunnfjord Energi. Slik er det over-
alt. Kakser med hvite hansker sitter og skummer fløten av noe
som burde vært allemannseie. Men jeg tror ikke det kommer til
å vare. Folk lar seg ikke lenger lure av pengefolkene... det er vel
et passende ord for dem som selger bestemora si?

Godt brukt
Vindmølla har han importert fra Danmark. Tårnet av galvani-
sert stål er to meter i diameter på marknivå. 24 meter lengre
oppe smalner det inn til en meter. Cockpiten og vingene – hver
av dem ti meter lange – er laget av glassfiber.

Før stod monstermølla i en vindmøllepark i Danmark. Nå
skal den trone for seg selv på en liten haug med utsikt over den
vesle bygda Håland. 

— I Danmark er mølla faktisk regnet som liten. Danskene
får statlig støtte til å ta ned småmøllene og erstatte dem med

noen som er større. Mange har slått til, og det er lett å få kjøpt
brukte møller. Man får en god bruktmølle til 150 000 kroner,
eventuelt en fabrikkoverhalt til godt og vel 200 000. I tillegg
kommer fraktkostnader, kabel, trafo og så videre. Jeg har et
budsjett på 300 000 kroner, og det skal jeg klare å holde meg
innenfor. 

Tore vet ikke når han får satt opp vindmølla. 
— Jeg prøver å unngå å gjøre det til tvang. Dette er en

hobby som jeg vil kose meg med. Det er de to sønnene helt for-
nøyd med. I mellomtida bruker de det tredelte tårnet som syk-
kelgarasje. 
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Akseptabel elskov
En familie i Tunabyggens bostäder i Sverige klaget til

borettslaget over et støyende nabopar.Advokaten
mener imidlertid at Borlängefamilien må tåle høylydt 

sex – i alle fall på dagtid, skriver boligsamvirket.no.
Det var da Borlängefamilien fikk et forelsket par

som nye naboer at støyproblemene startet. Familien
klaget til borettslaget, men der fikk de ikke medhold.

— Det är sant att det förekommit en viss högljudd-
het. Men de har rätt att leva ett regelrätt familjeliv, och i
ett normalt förhållande bedriver man en viss älskog, sier

advokat Ulf Rathsman til Dala-Demokraten. Rathsman
sier hovedproblemet er at elskoven foregår på dagtid,

og da er grensene for støynivå svært romslige.

“Stort sett alle avgjørelser tas med hjertet,

ikke minst gjelder det ved kjøp av bolig.”

Boligstylist Norunn Karlsøen i Interiør Deal til Dagbladet

BRANNFARLIG TREND
Downlights i taket er blitt et must for folk som pusser opp. Men innbygd
belysning er ofte brannfeller, skriver Dagbladet.

— Downlights er ei brannfelle dersom de er feilmontert. I dag er det
mange som gjør dette selv, og da er risikoen for at det oppstår feil større
enn når fagfolk gjør det. Men også fagfolk installerer feil, det ser vi stadig
eksempler på, sier fagsjef Trond Andersen i Norsk brannvernforening.

Hovedproblemet er at monteringsanvisningene ikke blir fulgt, dernest
at det brukes gale lyspærer. Slike lamper produserer mye varme. Derfor
er det viktig med god avstand til brennbart materiale. Det skal være en
beskyttelseskasse rundt lampa som sørger for tilstrekkelig lufting.

sett&hørt

Dyrt tak
Taket på det nye biblioteket i Tromsø skal dekkes av titan. Seks millioner kroner skal
det koste, melder bladet Tromsø.Titan brukes vanligvis i satelitter, raketter og fly.
Metallet smelter ikke før ved 1800 grader, og tåler det meste av ytre påvirkning.

Tsunamien krevde fem
To naturområder og tre kulturminner på
Unescos verdensarvliste skal være helt
eller delvis ødelagt etter tsunamien
annen juledag. Festningsbyen Galle på 
Sri Lanka er ødelagt av flodbølgen.
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VIL HA FLERE 
FASILITETER

Folk vil ha mer komfort og flere fasilite-
ter på hytta enn før, skriver Aftenposten.
Vei helt frem til hyttedøren, strøm, vann

og avløp står på ønskelisten når nord-
menn skal investere i fjellheimen. God

beliggenhet har også betydning. Og helst
skal hytta ha tradisjonelt utseende.

— Jeg er overrasket over at så mange
av de rike kjendisene bygger nye, store

hyttekomplekser i en tradisjonell, norsk
stil, med stabbur og laftet loft, sier Gunn-
Helen Øye i Prognosesenteret til avisen.

Oslos nye perle
20 000 mennesker har forhåndsbestilt festkveld på Ekebergrestauranten.Til påske vil funkisens
dronning skinne som aldri før, nysminket for 50 millioner kroner, skriver Dagbladet. Lars
Backers skjønnhet så dagens lys i 1929. Etter årevis med forfall ble hun fredet i 2002, og det
var i aller siste liten. I følge Dagbladet fremsto bygget da verre enn et rottereir.

Are you KID-ding?
Et av Huseiernes Landsforbunds medlemmer har

klaget på at medlemsgiroen inneholder for mange
siffer i kid-koden: "For meg personlig er det klart i

grenseland for hva jeg godtar – så vennligst gjør
betalingen lettere over nett – ellers forsvinner 

flere enn meg som medlem !", skriver han.
Årsaken til at numrene blir så lange er at bedrif-

ten skal registrere både navnet ditt og hva du faktisk
betaler. Bedriftene vil vite hva slag type innbetaling
du gjør, og for hvilken periode. Kid-nummeret bru-

kes til å bygge opp forskjellige typer informasjon
regnskapssystemet trenger. I verste fall kan en kid-
kode inneholde hele 25 siffer, i beste fall bare syv.

Mest lest
Gratisbladet Vi i villa er blitt Norges mest leste blad, hevder ut-
giveren Bonnier. Men mediebyråer er skeptiske til bladets kvalitet
og lesertall på nesten 1,4 millioner, skriver Dagens Næringsliv.

Fem ganger årlig får Norges 1,2 millioner villa- og rekkehus-
eiere boligbladet i postkassen. Det er planlagt en utgave til, samt 
en økning i sidetallet fra 68 til 76 selv om bladet går med under-
skudd her i landet. I Sverige, hvor bladet har eksistert i over 50 år,
er bladet en suksess.

— Når bladet havner i postkassen, tror jeg det ofte går rett i
søppelkassen. Det fremstår også som mye sammenblanding mellom
redaksjonelt stoff og annonser, sier Arne Inge Christophersen i
mediebyrået Initiative Universal til avisen.
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Villedende 
markedsføring
Til tross for skarp kritikk fra eksperter, markedsføres 

lavinnskuddsboliger som aldri før. De unge skal kapres, 
og i kampen om sparepengene skys ingen midler. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

68 • hus&bolig 1–2005

Forbrukerrådet har allerede uttrykt
bekymring for at mange unge ikke
forstår denne typen finansieringsmo-

dell, og gikk nylig ut i Dagens Nærings-
liv og advarte mot det som ble beskrevet
som udetonerte prisbomber. Også For-
brukerombudet har reagert på måten
noen av prosjektene selges på.

— Vi har sett på oppføring og mar-
kedsføring av nye boliger, og spesielt kik-
ket på det med bokostnader. I enkelte
prospekter gis det vi mener er et ville-
dende bilde. Derfor har vi sendt ut et
veiledningsbrev til samtlige eiendoms-
meglere og entreprenører, og innskjerpet
reglene for markedsføring, sier Magne
Eek, seksjonssjef i Forbrukerombudet. 

I brevet kritiseres blant annet mang-
lende opplysninger om fellesgjeld, felles-
utgifter, og ufullstendige opplysninger
ved angivelse av lånekostnader. Flere av
prosjektene markedsføres med eksempler
på bokostnader per måned. Her krever
ombudet at det skal opplyses dersom
kostnaden kun gjelder første året. Det
skal også opplyses om bokostnadene vil
stige i fremtiden, spesielt dersom bereg-
ningen er basert på avdragsfrihet de før-
ste årene. 

Har ikke peiling
Jan Høeg, direktør i Econ, som produse-
rer en oversikt over alle boligprosjekter
på Østlandet, er også skeptisk. Han rea-
gerer heller ikke på selve modellen, men
på måten boligene blir solgt på. Selv om
opplysningene om finansieringen ofte er
tilstede, mener han den ikke har blitt

gjort godt nok tilgjengelig. 
— Det er ikke løgn det de pre-

senterer, men informasjonen er
svært varierende i de forskjellige
prosjektene. Noen setter opp et
regnskap over kostnadene den
første måneden, mens noen ser
på betalingen over tid. Hos alle
står det oppgitt i noter at det
vil skje noe i fremtiden, og
hvis man setter seg ned i fred
og ro og tenker på egenhånd
er det fullt mulig å ta en god
avgjørelse. Problemet er at
her er det spesielt første-
gangskjøpere som ikke har
peiling som er målgrup-
pen. 

Vibeke Starheim,
underdirektør i Hus-
banken, innrømmer at
markedsføringen kan
være et problem.

— Dette er en
kjent problemstilling,
men vi har ikke sett på problemet
som så stort at vi har gjort noe med det.
Likevel er det klart noe i det. 

Magne Berntsen, i Forbrukerrådet,
tror i tillegg problemet forsterkes på selve
salgsmøtene, der presset på kjøperne ofte
er spesielt stort.

— Mange av disse møtene går over
hodet til mange ungdommer. De skjøn-
ner ikke regnestykkene, og får ikke tid til
å tenke gjennom kjøpet. Det er for
kjappe avgjørelser, og press på å under-
tegne der og da.
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FRISTENDE: Lavt innskudd skal lokke unge
kjøpere med lite egenkapital. Men mange

skjønner ikke hva denne typen finansiering
innebærer, mener Forbrukerrådet.
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— Vi synes Husbanken kan gå for langt i visse tilfeller, og det må
fortsatt være et poeng at de skal være med på å bringe fornuft inn
i dette markedet. Hvis ikke er det et spørsmål om vi har behov
for en statlig boligbank, sier Johannesen i Norske Boligbyggelags
Landsforbund. Han reagerer kraftig på nyheten om at grunn-

Kritisk til lavinskuddsstøtte
Husbanken bør revurdere støtten til enkelte lavinnskuddsboliger. 

Det sier Tore Johannesen i NBBL, som mener banken 
bør være forsiktig med å fire for mye på kravene.

TEKST: 
BJØRN RUNAR 

SODELAND

LITEN BOKS TIL STIV PRIS:
Billig inngangsbillett, men disse
leilighetene koster over 70 000
kroner pr. kvadratmeter.
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laget for Husbankstøtte skal bli mindre rigid, og tror også
enkelte av prosjektene banken er inne i for øyeblikket kan
være risikofylte. 

Selv er han en av arkitektene bak konseptet lavinnskudds-
boliger, som originalt ble utviklet for å gi ungdom et rimelig
og sikkert alternativ til å leie. Forutsetningen bak ideen, var at
prosjektene skulle bygges med store subsidier og tilskudd
knyttet til lånet. Boligene skulle være rimelige, og videresalg
skulle være prisjustert. En del forsøksprosjekter av denne
typen har blitt bygget, men dagens regjering har valgt ikke å
gi tilskudd til denne typen byggevirksomhet. 

Kommersialisering
Slik det er i dag har situasjonen blitt snudd på hodet. Nesten
daglig skriver avisene om en ny prisrekord, og det er lavinn-
skuddsboligene som bryter skalaen for kvadratmeterpris.

— Nå har konseptet blitt kommersialisert, og subsidieres
gjennom store felleslån i Husbanken eller andre steder, sier
Johannesen, som understreker at han ikke er mot lavin-
skuddsboliger, som flere av NBBLs medlemmer i dag bygger
og selger. 

— Jeg er ikke prinsipielt skeptisk til boliger med lavt inn-
skudd, men det er avhengig av riskobildet. Jeg blir skeptisk
når dette kombineres med høye byggekostnader, små boliger
og høy fellesgjeld. Når man går inn i et slikt prosjekt må man
vurdere hvor dyrt dette egentlig er. Det finnes prosjekter der
man betaler opptil 80 000 kroner kvadratmeteren. Det er en
ekstremt høy pris, og når mange av disse er små ettromsleilig-
heter som er spesielt konjunkturutsatte sier det seg selv at
dette er risikofylt. 

Ikke for hvemsomhelst
Vibeke Starheim, underdirektør i Husbanken, og leder av sek-
sjonskontoret i region Oslo, er enig i at enkelte prosjekter kan
være risikofylte, og sier at Husbanken ikke støtter de dyreste
boligene.

— Vi jobber etter egne retningslinjer, og det er en del ting
som skal ligge til grunn for at prosjekter skal få lån til oppfø-
ring. De skal helst være rimelige, men rimelighetsbegrepet er
komplekst, og det er forskjell på Oslo og andre steder. 30 000
kroner kvadratmeteren er for eksempel ikke uforholdsmessig
dyrt her.

Hun vil ikke være med på at Husbanken burde revurdere
finansieringen av noen lavinnskuddsprosjekter, men under-
streker at de mest sentrale og dyreste leilighetene ikke er for
hvemsomhelst. 

— Ungdom er mange forskjellige grupper, og i disse pro-
sjektene er målgruppen ungdom som har en rimelig inntekt,
sier Stavheim.

Husbanken tilbyr i dag fem års avdragsfrihet på lån til
borettslag, noe Johannesen også mener banken bør revurdere,
spesielt i borettslag rettet mot unge. Stavheim i Husbanken
tror derimot ikke på en slik forskjellsbehandling. 

— Vi finansierer mange borettslag, og låneordningen som
tilbys er et annuitetslån med fem års avdragsfrihet. Vi har ikke
sett noen grunn til å sette dette bort for disse prosjektene.  
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LAVINNSKUDDSPROSJEKTER:

Living in a Box, Oslo
Trolig det mest omtalte prosjektet i
dagspressen, med en gjennomsnitts-
pris på 76 500 kroner kvadratmete-
ren. En leilighet med et boareal på 
13 kvadratmeter selges med et inn-
skudd på 199 000, og kjøper får en
andel av fellesgjelden på 726 912 
kroner. 

Selger opplyser at de fem første årene er
avdragsfrie, og at husleien kan endre seg
som følge av endringer i rentenivået.
Det opplyses også at husleien vil øke 
når avdrag skal betales, og at dette vil
utgjøre mellom 1 500 og 2 700 kroner 
i måneden.

Følgende regnestykke presenteres:

Renter fellesgjeld 1726

Fellesutgifter 420

Brutto husleie 2146

Netto husleie 1633
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Startbo
Startbo konseptet er utviklet av
Veidekke, og finnes i Bergen, Oslo,
Stavanger og Trondheim. Kvaderat-
meterprisen ligger på rundt 30 000
kroner, og enkelte av prosjektene har
Husbankstøtte. En 60 kvadratmeters
leilighet med utleiedel  selges med et
innskudd på 559 700, og en andel av
fellesgjelden på 1 189 300. Prosjek-
tene har fått mye ros, men også blitt
kritisert for et høyt kostnadsnivå og
for å basere månedskostnad på leie-
inntekter. Netto bokostnad er ifølge
selger 1 977 kroner måneden.  

Kjøper gjøres oppmerksom på at felles-
lånet er avdragsfritt de første fem årene,
og at renten kan endre seg.

Følgende regnestykke presenteres:

Lån på innskudd 3189

Andel felleslån 3072

Andel driftsutgifter 1000

Brutto husleie 7261

minus:

Skattefradrag innskudd 424

Skattefradrag felleslån 860

Stipulerte leieinntekter 4000

Netto husleie 1977
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Hus & Boligs medisinske ekspertise er
overbevist om at kreativ snøfjerning
er bedre for Ola og Karis helse enn

tradisjonell måking. 
— Når det blir lystbetont å fjerne

snøen, glemmer man vond rygg, dårlig
pust og knirkende ledd, sier dr. Tyrdal,
som også er president i Nordisk selskap
for medisinsk humor. Fra sitt lille forsk-

ningsstudio og snøhull, kan han rap-
portere at de færreste av oss verken har
fått Snøhetta som fulgeinteresse eller
arbeidsplass. Tradisjonen tro snø-rer vi
vår sekk og snø-rrer oss gjennom vint-
eren som alle andre. Fra sitt observator-
ium har han observert en påfallende
mangel på kreativitet også ved snøfall. 

— Skal man bo i et land for spesialt ➤

HELSENYTT FOR HUSEIERE: Lek snøen bort
Isjias, lumbago, prolaps og andre ryggskader følger av tradisjonell snømåking. Hjertetrøbbel 

er heller ikke uvanlig. Hus & Boligs helseekspert, dr. med. og albukirurg Stein Tyrdal er 
bekymret for huseieres vinterhelse. Derfor etterlyser han mer kreativitet når snøen faller. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

KREATIV SNØFJERNING:
Det går strykende å dampe bort
snøen, mener Stein Tyrdal, som

er Hus & Boligs lekende
medisinske ekspertise.
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utvalgte, bør man ta de utfordringene
som hører med. Hvor morsom en aktiv-
itet er, avhenger av en rekke faktorer. Det
sier seg selv at tidspunktet er avgjørende.
Vinteren er ideell for snømåking. Passer
du ikke på å måke i vintermånedene, er
muligheten som regel oppbrukt til
sommeren. Vil du virkelig gå glipp av
snømåkingens herlige dans på vinter-
roser? Hvordan har du da tenkt å holde
deg varm gjennom frostnettene, spør
han. Riktignok finnes det utposter i vårt
land som har snø året rundt, men det er
få unt å bo på slike luksusplasser. Skulle
abstinensen bli for plagsom omkring St.
Hans, vil det alltid være mulig å finne en
isbre eller en avkrok med snøfall fra i
fjor.

Valg av snøfjerningsmetode er
avhengig av type bolig, bosted og per-
sonlige preferanser som ønske og evne til
bruk av penger. På det personlige plan er
det avgjørende i hvilken grad man er
preget av logisk tenkning, normer og
regler. Skal snømåking bli en morsom
lek, er det en forutsetning at man klarer å
slippe løs de ulogiske, kaotiske og føl-
elsesstyrte impulsene. Klarer man det,
kan det føre til menneskelig vekst og et
stimulerende vinterhalvår. 

—  Husk at det snør i Norge. Det

gjør det hvert eneste år. Spandér derfor
noen sekunder på å la den sitrende for-
ventning om snøens gleder få feste seg.
Da vil du se frem til ethvert snøfall som
du så frem til høstens første snøfall i din
barndom, sier Tyrdal. Du gledet deg til å
leke. De fleste huseiere har glemt at man
kan leke med snøen. 

Det viktigste er å sette av tid til å
leke, mener dr. Tyrdal. 

— Sett av tid til å flytte på snøen. Se
på barna. De flytter snø i store mengder
når de bygger snømenn og -damer, snø-
borger og snøhauger med snøhuler. Vi
huseiere ser ikke de kreative muligheter
som snøen gir. Vi ser bare arbeid, arbeid
og atter arbeid. Da passer det aldri at det
snør. Flytt fokus, sier doktoren, som har
vurdert fordeler og ulemper ved ulike
snøfjerningsmetoder for Hus & Bolig:

1Snøskuffe. Skuffer snøen vekk fra
mindre områder med velrettede
rotasjonskast. Velegnet for blokk-

leiligheter uten vaktmesterordning. 
Et must for alle andre med snø som skal
fjernes, uavhengig av bolig. 
Fordel: Mer mosjon, ellers skuffende få
fordeler. 
Ulempe: Stor risiko for vridningsskader
av ryggen. 

2Snømåke, type vugge. Små barn
vugges i søvn, men poden bør ikke
bli gamle karen før han forstår hva

en vugge egentlig er beregnet til. Ved
egen kraft skyves problemene foran seg
til snøen er borte. Snøhaugen som opp-
står er ideell til å grave snøhule i. Slik
sikres gjenbruk. Perfekt for småbarns-
mødre, naturvernere og alle som har en
kalori til overs. 
Fordel: Gir god mosjon og trygg innfør-
ing i den voksnes logikk. Velegnet på de
fleste steder større enn 10 kvadratmeter.
En vinner for den som ønsker en lang
og sikker sykmelding.
Ulempe: Krever lagringsplass for snøen.
Pass på at du ikke vugger deg selv i
søvne.

3Snøfreser. Maskin som kan gå av
seg selv og som kaster snøen over
til naboen. Ideelt for hus med

gårdsplasser og lengre oppkjørsler. 
Lite egnet på verandaen. 
Fordel: Lettvint latskap for den lure. 
Ulempe: Lite egnet ved mindre snøfall.
Støyende. Altfor alvorlig aktivitet til at
Humorologisk institutt kan anbefale
metoden. Humor skal ikke kombineres
med samtidig bruk av farlige maskiner
eller verktøy.

PLAGSOMT: Tradisjonell snømåking kan gi isjas, lumbago, prolaps og andre ryggskader.
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Vanlige skavanker ved 
snømåking kan forebygges 

Ryggsmerter: Skyldes overtøyning av
viljesmuskelen. Forebyggende tiltak: Lær opp
barna til å måke for deg. Om du må måke
selv: velg redskap med omhu, og ta små løft
mange ganger, unngå vridning.

Motivasjonsbrist: Reis til Synden og bli der.
Norge er ikke landet for deg.

Forfrysning: Bruk verneutstyr. Det finnes ikke
dårlige tær, bare dårlig fottøy, utstående neser 
og ører. Bruk votter, skjerf og varme støvler
sammen med snøbriller og godt lys.

Avkappede fingre, tær og det som verre er:
Stapp ikke dine utstående kroppsdeler i snø-
freseren uansett hvor opphisset du er. La heller
snøfreseren stå.

Stress: Ring på jobben og si at du er snødd inne.
Du kommer til våren.

Fallskader som armbrudd, benbrudd og for-
stuvninger av ditto:Ta brodden av stresset, bruk
brodder. Måk aldri snø i påvirket tilstand.Vinteren er
for farlig til alkohol. Legg inn en edru periode. Føler du
det minste ubehag, bør du utsette det du skulle ha måkt
i går til neste år.

Nedstemthet: Dette skyldes i hovedsak at du ikke har
innsett hvor morsomt snømåking kan utføres.Tenk på alle
de morsomme måtene du kan fjerne snøen på. Du kan lage
ganger, leke traktor, sparke i snøen, kaste den på utallige
måter. Snø kan kastes i piruetter, med loop, med stor fart,
høyde og lengde. Snø kan kastes mot definerte mål som
naboens åpne soveromsvindu.Alle snøfjerningsmetoder kan
utvikles til en fest sammen med partner, familie, venner, nabo-
lag og dørselgere. La ikke muligheten for å treffe nye menn-
esker glippe ut av snøskuffen. Skuffende mange freser avgårde
uten å koste på seg ett nytt bekjentskap.

RYGGSMERTER: Dr. med. og 
albukirurg Stein Tyrdal er overbevist om at 
kreativ snøfjerning er bedre for Ola og Karis helse enn tradisjonell måking.

4Vinterhi. Reis til varmere strøk
uten snø. Det gjøres ved å bosette
seg langs kysten i sørlige del av

Norge. Som prevensjonsmiddel er dette
ingen sikker metode, men det beste
landet kan tilby. Alternativet er Sydenhi
på enda sørligere breddegrader, for
eksempel i Spania, Italia eller Australia. 
Fordel: Snømåking blir en illusjon. Flott
for deg med villa i Holmenkollen. 
Ulempe: Det kan bli lang vei til jobben. 

5Spylemetoden. Snøen spyles bort
med høytrykksspyler. Metoden er
egnet for den spenningssøkende

uavhengig av bolig. Den er nok lettest å
gjennomføre for deg som har enebolig. 
Fordel: Du slipper tunge løft. Dette er

metoden for deg som har råd til å ha det
gøy på andres bekostning. Når vannet
fryser, blir det verdens glatteste skøyte-
bane. Folk vil skli, snuble, slå salto og
falle på de morsomste måter. Du vil
møte mange kverulanter i rettsalen og
oppleve stimulerende krangling med
naboer og tilfeldig forbifallende. 
Ulempe: Metoden er uegnet for de
trygghetssøkende med plagsomme
empatiske evner og liten lommebok.
Erstatningssøksmålene vil florere. 

6Damp. Hvis man kan dampe bort
skitt og fett, kan man dampe bort
snø også. Det går strykende.

Kanskje et dampstrykejern eller
damestrykejern er noe å vurdere for den

pedantiske husmor? Til nå har snø-
fjerning vært en jobb for far, men med
mer feminint redskap bør en av de siste
mannsbastioner stå for (snø)fall.
Fordel: En strøken metode. Enhver
ujevnhet blir jevnet med snøen. Snøen
damper bort i strie strømmer. Sikrer
likestillingen også utenfor huset.
Ulempe: Krever lang skjøteledning. 
Se opp for varmeskader.

Flere snøfjerningsmetoder presenteres og
vurderes i neste utgave. Har du en kreativ
snøfjerningsmetode du vil dele med Hus 
& Boligs lesere, kan du sende en e-post til
husogbolig@huseierne.no. De beste for-
slagene premieres med et gavekort på 
200 kroner.
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«Kjøkkenet er en

form for kommando-

sentral, et felles kom-

munikasjonsrom.»

Interiørarkitekt 
Pernille Hjorth
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FORSIKRING
Rune Pedersen

Cappelen

Kr 199,-

Du er ikke pliktig til å forsikre hus og innbo, men i

praksis er det helt nødvendig å gjøre det, forteller Rune

Pedersen, som hevder å ha samlet alt du trenger å vite

om forsikringer i en liten bok. Boka er delt inn i tre

hoveddeler, og tar for seg skadeforsikring, personfor-

sikring og trygdeytelser. Under tittelen Hjemforsikring

og villaforsikring, gir Pedersen en grundig innføring i

hvor forsikringen gjelder, og hva som dekkes av de

ulike forsikringsformene. Han gir også tips om hvordan

verdien på innboet kan beregnes, og diskuterer hvor-

vidt det er noe å tjene på kollektive avtaler gjennom for

eksempel yrkesorganisasjoner.

LAG NYTT BAD
Ina C. Sandberg og Jan Christian Krohn

Norges Byggforskningsinstitutt 

Kr 298,-

Lekkasjer fra gamle rør og koblinger kan gjøre store

skader på huset ditt, men det er ikke bare å sette i

gang og bygge nytt. Det er mye å passe på i planlegg-

ings- og byggefasen. Boka Lag nytt bad viser hvordan

du skal få ditt nye bad til å holde tett. Selv om du føler

deg som en verdensmester, er det ikke alt som er lurt å

gjøre selv. Til rørleggerarbeid og elektrikerarbeid bør du

benytte fagfolk, og

heftet gir også råd og

tips om hvordan en

avtale kan gjøres med

håndverkerne.

fra
bokfronten

Boliglån

Effektiv rente

2,86%
for HL-medlemmer
(Nom. 2,90% p.a.)

Flytende rente pr 01.02.05 som er basert 
pÂ lÂn kr. 500.000,-, 1. prioritet 

innenfor 60%, 20 Âr.

Våre renter - alltid blant de beste!
I tabellen ser du hvilken rangering vi har oppnÂdd de siste Ârene basert 
pÂ rentebarometeret i Dagens NÊringsliv.

Som HL-medlem kan du, i tillegg til å ha gunstig rente, spare mange tusen kroner.
ï Ingen etableringsgebyr ñ du sparer kr 1.000,-
ï Du fÂr penger tilbake hvert Âr:
   - Kr 800,- ved restgjeld over kr 500.000,-
   - Kr 500,- ved restgjeld mellom kr 100.000,- og kr 500.000,-

Med et lÂn pÂ kr 500.000,- som nedbetales over 20 Âr, vil du eksempelvis fÂ tilbakebetalt 
totalt kr 8.000,-. Er lÂnet pÂ kr. 1.000.000,- fÂr du tilbakebetalt kr 12.300,-.

Telefon: 55 33 27 00
Telefax: 55 33 27 01
Postadresse: Postboks 143 EidsvÂg, 5876 Bergen
E-post: post@eiendomskreditt.no
Hjemmeside: www.eiendomskreditt.no

Fast rente Flytende
rente

Kombinert
(50/50)

6
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ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER I SMÅHUS
Lars Myhre og Tor Helge Dokka

Kr 390,-

Går du med planer om å bygge et såkalt

lavenergihus kan dette være en god innføring.

Lars Myhre fra Byggforsk, og Tor Helge Dokka fra

Sintef, er begge ivrige promotører av boligløs-

ninger som kan redusere husstandens energibe-

hov, og i dette heftet har de fått med seg det

meste som er nødvendig å vite. Heftet, som er

utarbeidet på oppdrag fra Boligprodusentenes

Landsforening, går i detalj gjennom planløsning,

beregning av U-verdier, kuldebroer, ventilasjon

og varmeanlegg. Forfatterne har til slutt tatt med

eksempler på noen hus som allerede er bygget,

og beskrevet de tekniske løsningene for dem.

DAMMS STORE ROSELEKSIKON
Charles og Brigid Quest-Ritson

Damm, Kr 549,-

Som det fremgår av tittelen er dette et stort leks-

ikon, og ifølge forlaget vil du her finne informa-

sjon om de 2000 viktigste rosene i verden.

Hvordan rangeringen av rosenes viktighet blir

avgjort er uvisst, men det er ikke tvil om at her

er det et ganske godt utvalg. Etter en liten inn-

føring i rosenes historie, følger beskrivelsen av

de ulike rosene. Boken er full av bilder, og blir

også livet opp av en rekke faktarammer som for-

teller små historier om kjente rosehager, rosefor-

edlere og rosedyrkere på amatørbasis. Boken

slutter med en liten innføring i dyrking av roser,

med tips om planting, stell og formering.

PERSONLIG ØKONOMI 2005
Knut Boye og Terje Hansen med flere 

Cappelen Akademisk Forla, gKr 484,-

Råd og veiledning til alle som ønsker å bedre sin

privatøkonomi, og ønsker tips om hvordan for-

muen best kan forvaltes. Boken tar for seg

finansielle investeringer, lån, boligøkonomi, fam-

ilieøkonomi, ytelser ved inntektsbortfall, skatt og

generell planlegging av personlig økonomi. Et

eget kapittel behandler økonomiske råd til små-

barnsforeldre, og du kan også finne informasjon

om skattereformen, bankers rådgivningsansvar,

Bankklagenemnda, og gjeldsordningsloven for

privatpersoner.
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I FAGPRESSEN
TREFFER DU
IKKE HVEM
SOM HELST 

Det er det som er poenget.

JEG HAR FLYTTET
Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

Navn .............................................................................................................................

Medlemsnummer ...................................................

Tidligere adresse ...........................................................................................................

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

Ny adresse ....................................................................................................................

Postnr./Sted ..................................................................................................................
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I de to siste numrene har Hus & Bolig hatt
flere nyttige oppslag om oppvarming, spesielt
om markedsføringen av vannbåren varme.
Fagmedarbeidere i Byggforsk, Sintef og Adapt
har vært brukt som referanse.  Reaksjonene fra
VVS-bransjen har vært sterke, men fremstill-
ingen er på ett punkt blitt mer nyansert:  Kan
man få ned energiforbruket til det dagens
norm tilsier pr. kvadratmeter, så har vann-
båren varme økonomisk sett ingenting for seg
i vanlige boliger.  Miljømessig er dessuten den

energien du ikke (lenger) har behov for den
beste.  (Manual for enøk normtall kan lastes
ned på http://www.enova.no/dialog.aspx?
action =file&fileid=258). Når "ekspertene"
krangler om hvilke energiløsninger som er
best, er det et viktig signal til Hus & Boligs
lesere om å tenke, sammenligne og regne selv.
Det er det viktige budskapet, og det kan være
meget lønnsomt.

Arne Festervoll
Adapt Consulting AS 

Benytt anledningen til å si din mening i Hus & Bolig. 
Skriv kort om det du har på hjertet. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg. 

Skriv til husogbolig@huseierne.no
taletrengt?
Tenk selv 

Når var det, sa De?
Lov om eiegedomsskatt i kom-
munane har i § 9 følgende tekst:
”Vert ein eigedom riven eller
øydelagd før 1. januar i skatte-
året, skal det gjevast eit førebels
frådrag i skatten etter skjøn”. 
Så spør man seg som ikke-jurist
hvordan en eiendom kan
rammes av en slik ulykke før 1.
januar i samme år. Med vanlige
avrundingsregler har eieren et
teoretisk sekund på seg ved mid-
natt for å oppnå det etterlengt-
ede frådraget. Med tanke på at
det er en bygning som må
skades eller rives skal det jobbes
virkelig hardt. Ingen jeg kjenner
i rivningsbransjen ville påtatt
seg oppdraget. Eller er det slik at
lovgiveren på en nærmest genial
måte har forsøkt å fjerne mulig-
heten for at eiendommer kan
rives eller ødelegges? I alle fall
skal det bli vanskelig å oppnå
noe fradrag.

Dag Refling
Utredningssjef i HL

Takk for at dere hadde mot til å skrive om
vannbåren varme i Hus & Bolig 5/04!
Gjennom flere år har jeg vært frustrert over
hvordan visse interesseorganisasjoner bok-
stavelig talt har helt vann inn i folks hus,
helt uten grunn. Det er skapt et inntrykk –
helt feilaktig – av at man sparer strøm på å
legge inn vannbåren varme i boliger. Vann
som varmebærer er verken bedre eller dårlig-
ere enn for eksempel strøm eller luft. Men
vann har andre egenskaper som gjør det
uegnet i boliger:

For det første er vannbåren varme en
treg energikilde; det vil si at det tar relativt
lang tid å endre temperaturen i et hus.
Dermed klarer ikke vannbåren varme – i
motsetning til for eksempel luftbåren varme 
– å tilpasse temperaturen raskt ved varme-
endringer i klimaet. Og senking av natte-
temperatur blir en umulighet.

For det andre er vann og norske boliger i
utgangspunktet en dårlig kombinasjon. Det
er flere grunner til at de gamle systemene
med fyrkjeler og radiatorer nå ligger på hist-
oriens skraphaug. Men plutselig kom noen
på at man skulle legge flere hundre meter
vannrør inne i gulvene til folk! Hva dette
over tid vil medføre av vannskader kan bare
fremtiden vise. Trehus er i stadig bevegelse,
materialer forringes, spikre og skruer blir
gjennom årene satt ned i gulv, og til slutt vil

ulykken være ute. Det er bare et spørsmål
om tid før dette vannet trenger ut på steder
som er så utilgjengelige som de kan være i
en bolig. Lykke til…

Rørleggerbransjens folk ser nærmest ut
til å ta det som en selvfølge at vannbåren
varme sparer energi. Dette er det reneste
sprøyt. Vannbåren varme er på ingen måte
energisparende; snarere tvert imot når man
ser på tregheten i systemet. Vannvarmen kan
riktignok tilknyttes ulike energikilder, så
som varmepumper, olje, gass og pellets, men
det kan også mange andre varmebærere.
Faktum er at under 10 prosent av installerte
vannvarme-anlegg i norske boliger er til-
knyttet noe annet enn hva de fleste bruker
til oppvarming, nemlig strøm. Dermed
faller dette argumentet til grunnen med et…
plask. At Norske Rørleggerbedrifters lands-
forening VVS og Varmeinfo likevel skriver
til redaksjonen om vårt strømforbruk og
kaster foran seg uholdbar statistikk blir der-
for et patetisk og absurd forsøk på å vri opp-
merksomheten bort fra fire ubestridelige
fakta: I forhold til alternativene er vann-
båren varme kostbart i anskaffelse, risikabelt
for boligen, gir treg oppvarming, og er dyrt i
drift. Det pussige er at ikke flere husbyggere
har innsett dette.

Terje Øygard
Askim

Vannbåren varme: Den store bløffen
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Jeg vil gjerne starte med å si
at jeg er lite fornøyd med
sammenhengen som mine
utsagn er satt i, både i forhold
til vinklingen i artikkelen og
sammenkobling med andre
personers synspunkter. Jeg
innrømmer også at utsagnet:
”Pusher vannbåren varme”
kan oppfattes litt misvisende,
og beklager at det fikk den
formen som det gjorde. Det
er selvsagt helt legitimt for
ulike bransjer å markedsføre
seg best mulig, og selge mest
mulig av sine produkter, om
det nå er fyringsolje eller
vannbårne gulvvarmeanlegg.   

Artikkelen kan også gi
inntrykk av at jeg taler på
vegne av SINTEF som organ-
isasjon. Det er nok ikke til-
felle, dette er min oppfatning
av problemet, og det er nok
rimelig stor meningsforskjell
om dette innad i den relativt
store SINTEF-organisasjonen
(over 1700 ansatte). 

Men når dette er sagt så
står jeg fast på følgende:
Navnet Varmeinfo, og
hvordan dette blir oppfattet
ute i ulike bransjer og hos
byggherrer, er etter min men-
ing uheldig.  Varmeinfo blir
oppfattet av mange som et
uavhengig og nøytralt kontor
som informerer om varmeløs-
ninger i boliger og bygg.
Dette er jo ikke riktig; på
Varmeinfos hjemmeside står
det: ”Vårt hovedmål er å
bidra til økt omsetning av

vannbåren varme og andre
fleksible varmesystemer.” På
samme side står det: ”Vi skal
gi nøytral informasjon både
til forbrukermarkedet og til
VVS-bransjen, både i forhold
til produkter og energibær-
ere”.   

Dette er etter min mening
to helt inkompatible målset-
ninger; du kan ikke både
jobbe for å maksimere
utbredelsen av vannbåren
varme, samtidig som du skal
gi nøytral informasjon om
varmeløsninger til forbruk-
erne. 

Vannbåren varme er en av
mange varmeløsninger i
boliger, og vil i enkelte til-
feller være en fornuftig løs-
ning, i andre tilfeller vil andre
varmeløsninger være mer
egnet. Det er dessuten flere
andre måter å oppnå ener-
gifleksibilitet (det riktige
navnet burde egentlig være
romvarmefleksibilitet) enn
vannbåren varme.   

Etter min mening bør
nøytral og objektiv informa-
sjon om ”riktige” varmeløs-
ninger i boliger og andre bygg
komme fra offentlige
instanser som eksempelvis
Enova, og ikke overlates til
bransjestyrte kontorer som
Varmeinfo. 

Økt energibruk
Det er litt forstemmende å
høre Varmeinfo gjenta at et
vannbårent gulvvarmeanlegg

Vannbåren varme – fremtidens
energiløsning i nye boliger?
Viser til artikkel i siste utgave Hus og Bolig, 
5-2004, og pressemeldingen Varmeinfo ved
Blaker har sendt ut. Jeg ser at artikkelen i 
Hus og Bolig som helhet kan ses som et noe
ensidig angrep på vannbåren varme.  

sentralstøvsuger
revolusjonerer markedet

sentralstøvsuger
revolusjonerer markedet

Intelligent

Verdens-

nyhet!

Mod.
HG 1930 digit
Veil. pris inkl. mva.

5990,- 

Slangesett
fra kr. 1290,- 
inkl. mva.

Rørpakke
fra kr. 590,-
inkl. mva.

FOMA Norge AS

«Mestvinnende merke i

forbrukertester i Norden»

Telefon: 64 91 70 00

E-mail: info@foma.no

Internett: www.foma.no

Overlegen sugeeffekt. Motor på hele 1900 W

NYHET! Digitalt kontrollpanel

Indikator som lyser for tømming

Vesentlig økt levetid med soft-start/stopp

Redusert strømforbruk

Støysvak, kun 63 dbA

Gulvmunnstykke med hjul

Teleskoprør og av/på bryter på håndtaket

Enkel montering

Kan tilkobles alle eksisterende røropplegg

6 års garanti og 6 mnd. returrett

Intelligent
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ikke bruker mer energi enn
for eksempel panelovner. En
enkel ingeniørmessig analyse
viser at et slikt anlegg vil få
tap i akkumulator/generer-
ingssystemer, intermittenstap
(av og på regulering av
kjel/brenner), distribusjons-
tap og reguleringstap (ikke
optimal styring). I tillegg vil
gulvvarmeanlegg som vender
mot grunnen eller mot kalde
rom (kald kjeller) ha et
betydelig ekstra varmetap
sammenlignet med annen
romvarme (panelovner, radi-
atorer el.). Wirsbo angir for
eksempel i en av sine anvis-
ninger \1\ at for å unngå høy-
ere varmetap på grunn av
gulvvarmen (sett i forhold til
romvarme) så må man gå opp
fra 80 mm polystyren (vanlig
i Sverige) til 170 mm, dvs. en
økning på hele 113 prosent i
isolasjonsmengde. Selv med
200 mm isolasjon mot
grunnen som en del begynner
å bruke i dag (i Norge), vil
man ha fra 15 - 40 prosent
høyere varmetap med
gulvarme sett i forhold til
romvarme. Dette kan for
eksempel dokumenteres med
standardene ISO 13 370 \2\
og CEN TC228WG5N54
\3\, og er også godt doku-
mentert av P. Roots \4\. En
rekke studier, se \4\, av målt
oppvarmingsbehov med gulv-
varme indikerer også betyde-
lig økt varmetap ved bruk av
gulvarme. Problemet med
slike studier av målt forbruk
er at det er så mange andre
forhold som også påvirker
oppvarmingsbehovet, at man
må ha et stort antall boliger
før man kan dra noen kon-
klusjoner. 

Men, det er riktig som
Varmeinfo påpeker at
varmetap fra gulvet vil være
tilnærmet det samme om det
brukes elektriske varmekabler
eller vannbåren gulvvarme.

Som en tommelfingerregel
kan man si at godt prosjekt-
erte og utførte vannbårne
gulvvarmeanlegg med elek-
trisk fyring (elkjel) vil ha ca.
10-15 prosent høyere energi-
bruk enn ved bruk av
panelovner. Ved ikke optimal
design og utførelse (som
dessverre er ganske vanlig) vil
tallet bli høyere.  

Mange av disse tapene vil
også øke i bygg/rom med små
og kortvarig varmebehov,
som de ofte vil være i nye
boliger (der vannbåren varme
har fått stor utbredelse).    

Alle disse ekstra tapene er
for så vidt akseptable hvis
man har en miljøvennlig/for-
nybar energikilde. Men så
lenge majoriteten av de vann-
bårne anleggene i nye boliger
er fyrt enten med elektrisitet
eller olje/parafin, som vi etter
min mening bør forsøke å
redusere bruken av, har jeg
veldig vanskelig for å se det
store miljøargumentet med
vannbåren varme.               

Tor Helge Dokka, 
VVS Ingeniør og seniorforsker

Sintef

(Innlegget er forkortet. 
Hele brevet kan leses på
www.huseierne.no)

\1\ Wirsbo Underfloor Heating
System-Basic Manual, Chapter
4 Calculation methods
\2\ ISO 13370 Thermal
performance of buildings 
— Heat transfer via the ground
— Calculation methods, 1998. 
\3\ CEN TC228WG5N54
Design of embedded water based
surface heating and cooling sys-
tems: Part 1: Determination of
the Design heating and cooling
capacity.
\4\ Peter Roots “En litteratur-
studie om golv-värme”, Statens
Provningsanstalt, SP AR
2002:04, Energiteknik Boräs
2002.
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Mus og rotter 

Maur 815 00 098815 00 098
Ring din lokale leverandør

GRATIS BEFARINGER
Gunstige Boligavtaler

Bekjempelse og kontroll av
alle typer skadedyr

GRATIS BEFARINGER

www.aktiv-skadedyrkontroll.no
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I sin lederartikkel i Hus &
Bolig nr 6-2004 argumenterer
redaktør Nina Granlund
Sæther for at man skal se
norsk vannkraftproduksjon i
sammenheng. Og i hennes
sammenheng synes bruken av
el. til oppvarming å være helt
på sin plass. I tillegg har hun
ikke fått med seg at vårt årlige
el. forbruk overskrider kraft-
verkenes produksjonskapasi-
tet i et normalår. Vi har vært
netto importør siden 1996,
med unntak av 2003, hvor
det var ekstremt fokus på
kraftmangel og kraftpriser. 
Dersom man ser det hele i
sammenheng, oppdager man
fort at det ikke er likegyldig
hvordan vi bruker elektrisk

energi, selv her i vannkraftna-
sjonen Norge. I motsetning
til tidligere tider, er Norge i
dag knyttet opp mot el.-
nettet i hele Østersjøområdet,
og vår bruk av el.-energi her
hjemme, påvirker umiddel-
bart tilbuds- og etterspørsels-
bildet i dette nettet. 
Spesielt vil økt bruk av el. til
oppvarming her hjemme lede
til økt produksjon av sterkt
forurensende kullkraft, dette
fordi marginalproduksjonen i
fyringssesongen i sin helhet er
kullkraftbasert. 

Kyotoprotokollen og for-
løperne til denne, er frem-
kommet i erkjennelsen av at
vi alle bor på samme klode.
Det hjelper oss lite om våre

utslipp er små her hjemme,
dersom våre handlinger leder
til økte utslipp hos våre
naboer. Det er det totale
CO2-regnskapet som teller. I
dette bildet er det helt for-
feilet å sette fokus på statist-
ikker over import og eksport
av el. energi til lille Norge.
Hovedfokus må være på
hvordan også vi kan bidra til
redusert el. produksjon i
påvirkningsområdet. I opp-
varmingssammenheng er det
lett å finne alternativer til el.,
hvilket i stor grad er praksis i
andre industrialiserte land.
Den beste måten for å
fremme en slik utvikling på
også her hos oss, er ved
anvendelse av vannbaserte
distribusjonssystem i byg-
ningsmassen.   

Den stadig tilbakevend-
ende fokuseringen på eksport
og import av el. bør etter min
oppfatning avløses av en
debatt om hvordan vi bruker
el. her hjemme. Det er vår
totale el. bruk som må stilles
opp mot dennes influens på
produksjonen i nettområdet.
Jeg tror at vi da fort vil innse
at økt eksport av vannkraft
leder til redusert kullkraftpro-
duksjon, på samme måten
som redusert import av el.
gjør det. Først når vi får bukt
med vår nasjonale vannkraft-
egoisme kan vi ha håp om
politisk gjennomslag for
optimale energisystemer og –
energibruk også i Norge.

Leif Amdahl, 
generalsekretær Norsk VVS

Energi- og miljøteknisk forening

Redaktør med feil fokus

Hus & Bolig har i en omfatt-
ende artikkelserie rettet svært
sterke beskyldninger mot de
norske vindusprodusentene,
blant annet beskyldes produs-
entene for å bruke kundene
som ”prøvekaniner”, og at det
benyttes maling som ”skaper
råte”.

Norske Trevarefabrikkers
Landsforbund (NTL) beklager
sterkt det negative fokus som er
satt på norskproduserte
vinduer. Påstandene er ikke
dokumentert og kan heller ikke
dokumenteres. Artiklene repre-
senterer heller ikke det syn som
flere av intervjuobjektene blir
tillagt.

Vedkommende journalist
ble fra en av våre medlemsbe-
drifter konkret oppfordret til å
ta kontakt med NTL for å få
utfyllende kommentarer. Uvisst
av hvilken grunn fant journal-
isten dette unødvendig. Dette
vitner om liten seriøsitet i for-
hold til å presentere noe som et
generelt stort problem for en
hel bransje.

Det er viktig å være kjent
med at det i Norge forbrukes
ca. 1.1 millioner vinduer hvert
år. De fleste av disse leveres
ferdig overflatebehandlet fra
fabrikk, noe som blant annet
Byggforsk anbefaler. Ca. 65
prosent av alle vinduer er over-
flatebehandlet med vannbasert
maling, noe som også anbefales
av dem som er opptatt av mil-
jøriktige produkter og behand-
lingssystemer.

Vannbasert overflate-
behandling har snart vært
benyttet i 20 år, og vi beregner
at det er et sted mellom 5 og
10 millioner vinduer ute i
markedet med denne malings-
typen.

Hus & Boligs artikkelserie
dreide seg innledningsvis om
139 vinduer fra en enkelt pro-
duksjonsserie fra 1994, men
med måten dette blir fremstilt
på kan det virke som hele bran-
sjen har store kvalitetspro-
blemer.

NTL er selvfølgelig innfor-
stått med at det i vår bransje,

som i de fleste andre, kan fore-
komme produksjonsfeil.
Reklamasjonskostnadene ligger
på et meget lavt nivå, i snitt
mindre enn en halv prosent av
det totale produksjonsvolumet.
Vi finner derfor god grunn til å
reagere på Hus & Boligs frem-
stilling av de norskproduserte
vinduers kvalitet, og produs-
entene bak disse. 

Artikkelserien fremstår som
en serie ubegrunnede, men
svært generelle påstander om
hele den norske vindusbran-
sjen. Den har vært til skade for
hele den norske vindusbran-
sjen, og det har blitt skapt
usikkerhet ute hos kunder.
Dette er meget uheldig, da det
er et uomtvistelig faktum at
norske vinduer holder svært
høy kvalitet i forhold til
vinduer produsert i andre land.
Uavhengig av hvilken overflate-
behandling som er benyttet.

Norske trevarefabrikkers 
landsforbund (Innlegget er
forkortet. Hele brevet kan 

leses på www.huseierne.no)

Alle intervjuobjektene i denne
artikkelserien har lest igjennom og
godkjent teksten før den stod på
trykk i Hus & Bolig. Påstanden
om at artiklene ikke representerer
det syn intervjuobjektene blir til-
lagt, blir derfor urimelig.

Gjøvik Trevare, som produs-
erte de 139 vinduene som ble
trukket frem som eksempel, avviste
at råteskadene skyldtes en produk-
sjonsfeil.

Norges byggforskningsinstitutt
skriver i Hus & Bolig nr. 5/04 at
de gjennom en årrekke har sett
skader på vinduer. ”Det er store
forskjeller mellom de ulike vindus-
produsentene når det gjelder
hvilke rutiner de har for kvalitets-
kontroll av produksjonen. Man
bør derfor be om dokumentasjon
på hvilke egenskaper vinduene har
og hvilken kvalitetskontroll som
gjøres i produksjonen.” Formålet
med artikkelserien var å bevisst-
gjøre forbrukerne med hensyn til
valg av vinduer og overflatebe-
handling.

Red.

Kvaliteten på norske ferdigbehandlede vinduer er meget høy
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”Eg er her i mitt hus. Hallo! Hallo!!” I vinter
har denne strofen fra Odd Nordstogas CD
surret rundt i hodet mitt mange ganger. Hel-
dige jeg. Sitter trygt i huset mitt, langt inne i
den norske skogen, mens stormene raser og
jorden skjelver. Med gru og fortvilelse har jeg
fulgt nyhetssendingene om naturkatastrofene
som har tatt livet av så mange mennesker og
gjort enda flere hjemløse. Selv har jeg blitt
forskånet. Her i gården rev stormen av tre
skarve møneplater, noen trær blåste over ende
og gjorde oss strømløse et halvt døgn. Mot oss
har naturen vært mild. To bikuber bak låven
veltet riktignok. Vi forsøkte så godt vi kunne å
hjelpe biene i bergingsarbeidet, men hvordan
de vil klare seg gjennom vinteren etter
kollapsen er ikke godt å si. Mens jeg følger med
på deres iherdige forsøk på å bygge samfunnet
sitt opp igjen, går tankene til alle som har
mistet sine kjære, sitt hus og sine hjem etter
naturens herjinger. Som biene må de gå løs på
det veldige arbeidet å forsøke og gjøre selve
livet levelig igjen. Det må også alle de som er
rammet av stormer vi mennesker selv skaper og
lar herje i verden, gjennom meningsløs krigfør-
ing og bestialske undertrykkelser, gjennom vår
rovdrift på naturens gaver. 

Moder jord har igjen vist at hun har en
kraft som er sterkere enn vår. Samme hvilken
religion vi vender oss til –  eller bort ifra – er
det krefter utenfor oss mennesker, som kan
gjøre hva de vil med oss. Vi rår ikke over dem,
samme hvor gode varslingssystemer eller vern
vi forsøker å bygge. Men vi rår over oss selv,
over vårt eget hus, over den verden vi selv
bygger og hvordan vi skal leve sammen. Vi rår
over krig og fred. Når vinterstormene har
stilnet og verden forsiktig begynner å falle på
plass etter skakningene, må vi sammen holde
vakt så vi ikke river ned resten selv. Hva hver
enkelt gjør, spiller faktisk en rolle, ikke minst
om vi lukker øynene og sover.
Derfor roper jeg igjen ut
Nordstogas strofe: ”Eg er her i
mitt hus. Hallo! Hallo!” Og
herfra skal jeg –  så godt jeg kan
–  følge med på hva vi menn-
esker driver med og ta ansvar
for å si ifra om jeg ser noe fare-
truende i sikte.

husmusa

SP KERS
KÅRNER
Er du forsikret mot
råtesopp- og insekt-
skader?
Det er større risiko for at huset ditt kan få en
råteskade enn en brannskade. 

Råtesopp bryter ned trematerialet så det
blir porøst og mister bæreevnen. Treborende
insekter huler ut treverket og kan skade
bærende konstruksjoner. 

Skadene oppstår ofte på steder hvor de er
vanskelige å oppdage. Når skadene først er syn-
lige, er de som regel også blitt ganske omfat-
tende. En tilleggspolise i Norsk Hussopp
Forsikring* dekker reparasjonskostnadene ved
slike skader.

Stokkmaur
(Camponotus herculeanus/
Camponotus ligniperda)

er kanskje den av de treødeleg-
gende insektene som utgjør den
største trusselen mot våre boliger.

Stokkmauren er mørk i fargen, nesten
svart og ligner en stor utgave av vanlig skogsmaur.
Tegn på angrep kan være spor av gnagespon, kras-
ling i veggene, maurgater og maurlik. Stokkmauren

benytter ikke trevirke som mat, men
bare som husrom. 

Stokkmaurangrep starter
gjerne i råtebefengt tre-

virke, (i gulv- tak- og
veggkonstruksjoner),

og trives best på
varme steder og i
f.eks. isopor.

Stokkmauren fin-
nes over hele landet.

* Norsk Hussopp Forsikring er et skadeforsikringssel-
skap som dekker reparasjonskostnader forbundet med
skader forårsaket av råtesopp og treborende insekter.
Norsk Hussopp Forsikring ble stiftet i 1938 og har over
65 års erfaring. Forsikringen kan tegnes som en til-
leggsforsikring gjennom ditt eget forsikringsselskap.

Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Tlf: 22 28 31 50  Faks: 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
www.hussoppen.no
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Bad/wc nr side

Badstu gir velvære Sæther, Nina G. 1 50

Forførende baderom og 
farlige fristelser Sæther, Nina G. 5 25

Ti år gammel hemmelighet Sæther, Nina G. 5 28

Stiller diagnose Sæther, Nina G. 5 30

Rimelig fargeglede Steinde, Barbro F. 5 35

Boligbyggelag
Lønnsomt medlemsskap? Sæther, Nina G. 2 80

Bomiljø
Å bo med funksjonshemming Mollestad, Elin E. 1 43

Husbanken gir kun 10 kvadrat ekstra Mollestad, Elin E. 1 46

Dagslysrør hjelper mot vinterdepresjon Mollestad, Elin E. 1 86

Vil ikke selge i lampebutikker Mollestad, Elin E. 1 88

Nyttig nett for allergikere Mollestad, Elin E. 3 71

Prisbelønnet norsk miljøtre Mollestad, Elin E. 4 47

Ekstrem selvbygging Sodeland, Bjørn Runar 5 75

Unngå skattesmell på selvbygd bolig Sodeland, Bjørn Runar 5 76

Selvbyggerprosjekt i kommunal regi Sodeland, Bjørn Runar 5 77

Byggskader
Råtne vinduer etter sju år Mollestad, Elin E. 2 17

Malingen skapte råte Mollestad, Elin E. 2 20

Nekter å kommentere saken Mollestad, Elin E. 2 20

God erfaring med gamle vinduer Mollestad, Elin E. 2 23

Når snøen tar tak Sæther, Nina G. 2 89

Måk taket i tide Sæther, Nina G. 2 90

I manko for stein? Sæther, Nina G. 2 91

Ødeleggende istapper Sæther, Nina G. 2 92

Vindusprodusentene trosser anbefaling Mollestad, Elin E. 3 43

Sertifiseringsordninger for vinduer Mollestad, Elin E. 3 45

Ikke ta kvaliteten for gitt Mollestad, Elin E. 3 46

Velger vannbasert av miljøhensyn Mollestad, Elin E. 3 47

Vanskelig valg for miljøsiden Mollestad, Elin E. 4 25

Omvendt hos søta bror Mollestad, Elin E. 4 27

For kort reklamasjonstid Mollestad, Elin E. 4 28

Debatt
Urettferdig for vanlige huseiere Heltzen, A.M. 1 83

Kamp mot eiendomsskatt
ER en oppgave for HL Eriksen, Jørn 1 83

Jo, kampen mot eiendomsskatt 
er en oppgave for HL Hald, Odd H. 1 83

Ingen penger å spare med 
varmepumper? Boije, Bård 1 84

Dårlig journalistikk? Meli, Torbjørn 1 84

Husbanken støtter boligtilpasning… Fotland, Kari 2 86

Fast eiendom beskattes lavt Ottersen, Jon  C. 3 87

Huseier, men også borger Johansen, Ivar 4 97

Ros og ris om kundebehandling Manum, Svein B. 4 98

Ikkje eigedomsskatt i Naustdal Stegane, Joar 4 98

Du får tilbake gebyret… Solberg, Erna 5 83

Fleksibel energiforsyning Flatheim, Gaute 6 85

Villedende om vannbåren varme Lid, Helge 6 86

Varmeinfo viser til irrelevant 
undersøkelse Festervoll, Arne 6 87

Forsikring
Når noen ødelegger i hagen Sæther, Nina G. 3 24

Kostbare lynnedslag Sæther, Nina G. 3 64

Hage
Bambus og fisk i designet hage Mollestad, Elin E. 3 14

Til dekket hagebord Mollestad, Elin E. 3 17

Sliter med ubeskyttet tittel Mollestad, Elin E. 3 20

Betongstein gir hagemuligheter Mollestad, Elin E. 3 22

Hva kjennetegner den gode hagen? Mollestad, Elin E. 3 23

Hagekomfort og terrasseglede Sæther, Nina G. 3 29

Å ligge vektløs Mollestad, Elin E. 3 36

Lag din egen hengekøye Filberg, Kari 3 40

REGISTER HUS & BOLIG 2004
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Helsenytt for huseiere nr side

Risikabel rengjøring Sæther, Nina G. 3 82

Bo deg slank Sæther, Nina G. 4 91

Oppussingssyke kan ramme brått Tyrdal, Stein 5 78

Oppussingssyke – vanskelig 
å behandle Tyrdal, Stein 6 78

Hus & Bolig spør
Tema: Rekordlav rente Mollestad, Elin E. 1 37

Tema: Boligskatt Mollestad, Elin E. 2 47

Tema: Kulturarven Mollestad, Elin E. 3 49

Tema: Boligtakst Sodeland, Bjørn Runar 4 39

Tema: Småhusplanen Sodeland, Bjørn Runar 5 47

Tema: Boligpolitikk Sodeland, Bjørn Runar 6 33

Håndverkertjenester
Polakkene kommer, men ikke så brått Sodeland, Bjørn Runar 4 15

Arbeid etter boka Sodeland, Bjørn Runar 4 17

Styrer unna småjobbene Sodeland, Bjørn Runar 4 18

Interiør
Din egen lampeskjerm Mollestad, Elin E. 1 95

Mote fra en nær fortid Steinde, Barbro F. 2 26

En madrass som passer for deg Mollestad, Elin E. 2 31

Ikke glem hytta Mollestad, Elin E. 2 32

Sov på luft Mollestad, Elin E. 2 34

Søt søvn på gelé Sæther, Nina G. 2 36

Den første madrassen Mollestad, Elin E. 2 39

En gang – to muligheter Mollestad, Elin E. 2 66

Prises etter kompetanse Mollestad, Elin E. 2 68

Bygg i bratt bakke Kallåk, Lise-M.V. 4 43

Et hjem med spor av tider som var Orvin; Inger E. E. 6 20

Kjølig hus med sjel Sodeland, Bjørn Runar 6 46

Bruk gummi Sodeland, Bjørn Runar 6 63

Ikke død men dyrisk og dødsrå Sodeland, Bjørn Runar 6 66

— Ville ikke hatt det Sodeland, Bjørn Runar 6 69

Bare fillene Sæther, Nina G. 6 71

Juss
Når skaden er ute: Sameiets eller 
sameiers ansvar? Stadheim, Dag 1 54

Ny leieavtale for næringslokale Frigland, Einar 1 56

Finn svaret på www.huseierne.no Sæther, Nina G. 1 58

Det snør, det snør, tideli-bom Sæther, Nina G. 1 60

HLs 10 tips om boligskatten 2 52

Nedbetaling av felleslån Stadheim, Dag 2 54

Utleie uten røyk Sæther, Nina G. 3 54

Forbud mot husdyr Sæther, Nina G. 3 55

Forliksrådet – første rettsinstans Sæther, Nina G. 3 55

Strenge krav til hybler Sæther, Nina G. 3 56

Med Gud på hybeljakt Sæther, Nina G. 3 58

Når leieboeren ruser seg Sæther, Nina G. 4 52

Utleier risikerer fengselsstraff Sodeland, Bjørn Runar 4 55

Vedlikehold av fellesarealer i sameie Heitmann, Henning M. 4 57

Internkontrollrutiner Stadheim, Dag 5 53

Fordeling av fellesomkostninger Heitmann, Henning M. 5 56

Skattefelle ved innløsning 
av festetomt Selsaas, Trond 5 58

Endringer i tomtefesteloven Haug, Merete 6 38

Rett til å kreve tilleggskapital? Stadheim, Dag 6 41

Kjøkken nr side

Åpnet opp for lystet Sæther, Nina G. 1 14

Kjøkkenselgernes 40 beste tips Mollestad, Elin E. 1 21

Krympet kjøkkenet Sæther, Nina G. 1 25

Benkeplaten: pen eller praktisk Sæther, Nina G. 1 31

Stål i benk og plater Sæther, Nina G. 1 34

Konkurranser
Tegn et hus – vinn 10 000 kr 4 88

Tegn et hus – vinn 10 000 kr 5 63

Erna blir med i juryen 5 65

Medlemsnytt
Gratis teknisk rådgivning Sæther, Nina G. 3 84

Ny Fredrikstad-filial 3 84

Landsmøte på Hamar Sæther, Nina G. 4 101

Eventyrlige opplevelser i Ungarn Batta, Peter 4 105

Juridisk hjelp i utlandet 5 55

Hjelp til alle som leier ut 5 61

Rekordstor mobilisering mot 
eiendomskatt Sodeland, Bjørn Runar 5 88

HL i Troms 6 90

88 • hus&bolig 1–2005
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Oppvarming og enøk
Solceller – mest til lys Mollestad, Elin E. 1 76

Advarer mot brikettfyring Mollestad, Elin E. 1 98

Høyt satsningsnivå på lavenergi Sodeland, Bjørn Runar 4 62

Nordens tetteste hus Sodeland, Bjørn Runar 4 64

Vil ikke fyre for kråkene Sodeland, Bjørn Runar 4 67

På sparebluss i byen Sodeland, Bjørn Runar 4 68

Bygger Norges første passivhus Sodeland, Bjørn Runar 4 68

Energisertifikat for boliger Sodeland, Bjørn Runar 4 71

Kraft i hvert fall Sodeland, Bjørn Runar 4 72

Grønt sertifikat gir dobbel pris 
for ren kraft Sodeland, Bjørn Runar 4 74

Godt stoff i veggene Sodeland, Bjørn Runar 4 76

Kler kulda ute med gamle tekstiler Sodeland, Bjørn Runar 4 77

Kleber – stein som varmer Sæther, Nina G. 4 82

Villedende veiledning Sodeland, Bjørn Runar 5 15

For fleksibel fyring Sodeland, Bjørn Runar 5 18

Valgte kabler på badet Sodeland, Bjørn Runar 5 33

— Usaklig om vannbåren varme Sodeland, Bjørn Runar 6 44

Varme uten vandalisering Sodeland, Bjørn Runar 6 51

Henter varme fra 106 meters dyp Sæther, Nina G. 6 55

Politikk/samfunn nr side

Mer enn fine ord Sæther, Nina G. 1 7

Reklame som bløffer Batta, Peter 1 9

Interiørblader – mest for fjols? Sæther, Nina G. 2 5

Viktig talerør Batta, Peter 2 7

Forbrukerne trenger fakta Sæther, Nina G. 3 7

Takk og farvel til boligskatten Batta, Peter 3 9

I herrens navn Sæther, Nina G. 3 77

— Flere kvinner bør hedres Sæther, Nina G. 3 80

Mangler skilt Sæther, Nina G. 3 81

Dyr strøm og dyr nettleie Sæther, Nina G. 4 7

Den første huseierdagen Batta, Peter 4 9

Billigere bygg Sæther, Nina G. 4 102

Marmor eller granitt? Sæther, Nina G. 5 7

Politikerforakt Batta, Peter 5 9

Når venn blir fiende Sæther, Nina G. 6 5

Det beste huseierår i historien Batta, Peter 6 7

Takk og farvel til boligskatten Sodeland, Bjørn Runar 6 59

Regjeringen raserer kulturarven Sodeland, Bjørn Runar 6 60

Skadedyr
Maur elsker isopor Sæther, Nina G. 4 79

Tekniske løsninger
Kald hytte? Nei takk! Sæther, Nina G. 1 72

Mye å velge mellom Sæther, Nina G. 1 74

Når frem til de fleste Sæther, Nina G. 1 78

Styr lyset automatisk Sæther, Nina G. 1 91

Økt sikkerhet med korttidstimer Sæther, Nina G. 1 93

Finner skjulte feil og mangler Sæther, Nina G. 2 73

Liten danske varsler vannlekkasje Sæther, Nina G. 2 79

Glatt nytelse Sæther, Nina G. 5 41

Plasma eller LCD? Sodeland, Bjørn Runar 6 13

Tynn med høy konefaktor Sodeland, Bjørn Runar 6 15

Det er tykkelsen det kommer an på Sodeland, Bjørn Runar 6 17

Ny bolig på 20 minutter Brenden, Jo E. 6 30

Utleie
Gullgruve eller tapsprosjekt Sodeland, Bjørn Runar 5 67

Tøffere leiemarked Sodeland, Bjørn Runar 5 69

Bedre oversikt med ny 
husleiestatistikk Sodeland, Bjørn Runar 5 70

Merkbar nedgang i distriktene Sodeland, Bjørn Runar 5 71

Skjult diskriminering 5 91

Vedlikehold
Vask forlenger markisenes liv Sæther, Nina G. 2 13

Vårlig vedlikehold på terrassen Sæther, Nina G. 2 59

Rensemidler som tar Sæther, Nina G. 2 60

Olje bevarer Sæther, Nina G. 2 62

Overflatebehandling av vinduer Risholt, Nilsen, Johansen 5 85

Verneverdig
Historien til et hus Bolstad, Bente 1 65

Her finner du opplysningene Bolstad, Bente 1 68

Vinduer
Vinduer for hardt vær Sodeland, Bjørn Runar 4 30

Nye ruter knuser støyen Sodeland, Bjørn Runar 4 34

Jobber på spreng Sodeland, Bjørn Runar 4 36

Høye grenseverdier for støy Sodeland, Bjørn Runar 4 37
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malertjenester

malertjenestermalertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

Tlf. 22 13 66 13
Heggelibakken 2/4, 0375 Oslo.

Fax 22 13 66 10,  Mobil 901 51 640
• Uforpliktende tilbud
• Ut- og innv. malerarbeid
• Kvalitetssikring
• Tapetsering og gulvlegging
• Oppussing av gamle møbler

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyr

Aut. rørleggermester

Alle typer rørlegger-
arbeid utføres rask 
og fagmessig

www.knutlarsen.no

Tlf. 22 50 04 05
Sørkedalsveien 238, 0754 Oslo

rør og rørleggerutstyr

Vi utfører alt av rørleggerarbeid
Raske rørleggere til riktige priser, med kunden alltid i fokus

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no
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fagfolk til tjeneste
glassarbeidelektroinstallatører fuktproblemer

stiger og stillaser

E-mail: hausmann@stillaser.no

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG

Vinterkampanje: 20% avslag på alle priser
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
- REHABILITERING AV BETONG

Har du vann og fuktproblemer i kjeller, garasjeanlegg, tak/vegger, tunneler etc. ?
Vi har produkter og kunnskap til å løse dine problemer.

Vi tilbyr løsninger med Xypex kvalitetsprodukter.

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 90 08 81 04

Ensjøveien 14, 0655 Oslo – Tlf. 22 57 83 80 – Fax. 22 57 83 99 
E-post: post@malconsult.no  - www.malconsult.no

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR 
BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Vår suksess ligger i faste priser som dekker : 
• Felleskostnader • Regnskap / Budsjett 

• Skatteopplysninger  • Innkalling og tilstedeværelse på årsmøte 

I tillegg kan vi tilby : 
• Daglig administrasjon av sameiet 

• Lage 5-årig vedlikeholdsplan med kostnads-budsjett  
• Bistå styret i arbeid, saker som må følges opp, o.l.

• I forbindelse med salg av seksjoner håndterer vi all informasjon til megler.

www.markedshuset.no  •  Tlf: 23 35 89 00

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net
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oppvarming

Brenner-
service

Fyringsolje/Parafin/
Brennerservice

SHELL CENTER
Bærum, Oslo, 

Lørenskog, Skedsmo,
Ullensaker, Follo

22 66 50 50
66 84 56 67
64 95 07 90

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

Våropprydding – container

Verkseier Furulundsvei 12, 0668 Oslo 
Postboks 290 Alnabru, 0614 Oslo, tlf.: 23 17 85 00,
fax: 23 17 85 10, e-post: firmapost@gaardpass.no

skorsteinsarbeid

Vi kan hjelpe deg tverrfaglig med:
•  Besiktigelse av skader
•  Vurdering av årsak
•  Forslag til tiltak
•  Kostnadsoverslag
•  Tvistebistand/vitneførsel

Vi er også behjelpelig med:
Kontraktsrådgiving, oppfølging
av byggesak, ferdigbefaring,
overtakelsesforretning,
garantibefaring.

TRENGER DU BISTAND MED 
SKADEPROBLEMATIKK I BOLIGEN?

OPAK AS, Hovfaret 13, Pb 128 Skøyen, 0212 Oslo 
Telefon: 22 51 77 00  •   Telefaks: 22 51 77 93

firmapost@opak.no  •  www.opak.no, Hus & Bolig Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

tømrermester murmester

oppvarming

rammeverksted

løp & kjøp
TRENGER DU

NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her

under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører står

mer enn gjerne 

til tjeneste.

•  Salg av al le  typer i ldsteder
•  Paraf inanlegg
• Autor iser t  monter ing
•  Stor  utst i l l ing

22 65 40 88
Brobekkveien 115, 0598 Oslo

Avdl. Østfold: Henriksen Brensel
Tlf: 69 94 95 50

Åpent: Tir.-søn. 12-17 (man. stengt)

KONGENSGT. 5, tlf.: 22 42 51 10

www.kunsttreff.no

solskjerming

-20% til HL-medlemmer
på all innramming

Spesialforretning innen:
• Beslag • Låsmontering
• Dørvridere • Peisutstyr
• Låser • Skiltgravering
• Møbelbeslag • Nøkkelfiling
• Smijern • Folieskjæring

Se vårt brede utvalg

VELKOMMEN!
Åpningstider i butikken:

Mandag - fredag  9:30-17:00
Lørdag  9:30-15:00

R. Bergersen A/S
Trondheimsveien 47 – 0560 Oslo

Tlf.: 23 30 11 30 – Fax: 22 19 09 30
www.r-bergersen.no

låser og låsesmedtjenester trapper

Fabrikk 69 22 70 10
Råde 69 28 01 90
Romerike 63 83 70 79
Oslo/Follo 64 87 06 27
Buskerud 32 77 97 22
Telemark 90 11 19 16
Aust-Agder 37 02 50 10
Vest-Agder 91 69 04 62
Haugesund 90 52 57 51

www.nor-trapp.no

tankarbeider
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Hvem som 
helst kan male 
en vegg, men... ..det er ikke det som

er problemet ved en
oppussing. Hvor lenge holder

den? Hvor fort går det? Hvem har

ansvaret hvis noe uforutsett skjer? Og

hva koster det når alt er ferdig?

Vi har laget en sjekkliste med spørs-

mål du bør stille til alle malerfirmaer

som du inviterer til å gi anbud på

oppussing. Den bør du ha, enten du

spør oss om å gjøre jobben eller ikke.

Du skjønner kanskje nå hvorfor det er

så viktig med 5 års garanti?

Kontakt oss før du
setter i gang 
anbudsrunden!
Med flere utvendige og innvendige
rehabliliteringsprosjekter i året, har
vi innarbeidet solide systemer for
kvalitetssikring. Vi har også egne
systemer som ivaretar helse, miljø 
og sikkerhet. Lar du oss gjøre 
jobben får du ingen ubehagelige
overraskelser underveis. Avansert
utstyr hjelper oss til å arbeide mer
effektivt. For eksempel har vi liftbiler
som sparer problemene med stillas
hvis vinduene skal males.

Harbitzalléen 12 | 0275 Oslo | Tlf. 23 25 34 00 

www.thorendahl.no
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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b

 1
-2

00
5

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på neste oppgave må vi ha i hende senest 1. april 2005.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hvert sitt eksemplar av Den store huseierboka.

Løsningen på fjorårets siste
kryssordoppgave var "Jule-
rengjøring er en kalorikrevende
idrettsgren i desember". Helga
Bjørge, Oslo, Bjørn Vesten, Oslo
og Petter Henriksen, Stjørdal fant
frem til riktig løsning. De får til-
sendt hvert sitt eksemplar av
Den store huseierboka.
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TIDLIG SYNES BUNN
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Tar du bilforsikring på alvor finnes det egentlig bare ett alternativ:
Ifs nye Superforsikring på bil. I tillegg til det du vanligvis forventer deg av
en bilforsikring, inneholder Superforsikring tre dekninger som ingen
andre kan tilby deg:

Utvidet totalskadedekning
Koster det mer enn 60 prosent av bilens nyverdi å reparere skaden, får
du fabrikkny bil hvis bilen din er under 3 år gammel. Er bilen din eldre enn
3 år får du 15 prosent mer enn bruktbilverdien.

Leiebil så lenge du trenger det
Du får leiebil så lenge bilen din er på verksted, selv om reparasjonen trekker
ut i tid.

Motor- og girforsikring
Dekker de utgiftene du får når motor eller gir havarerer. Vi hjelper når
garantien ikke strekker til eller er gått ut, noe vanlige bilforsikringer ikke gjør.

Dette er vi alene om!

Rolig, vi hjelper deg.

Hell i uhell!

Superforsikring på bil: Vår beste bilforsikring. Ring oss på telefon 02400. Eller besøk www.if.no

Bruk medlemsfordelene dine!
Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 % rabatt på forsikring av villa, hjem, personbil, hytte samt 8 % på
fritidsbåt. Borettslag/sameier og huseiere får dessuten 10 % på bl.a. bygningsforsikring.

Samler du minst tre forsikringer i If blir du Totalkunde og oppnår ytterligere fordeler, blant annet 8 % totalkunderabatt.
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OSLO OG AKERSHUS
ØSTFOLD NORD
SOGN OG FJORDANE
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Tlf.: 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22
1601 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 70 81
Fax 69 31 99 25
Mobiltlf. 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

HEDMARK
Egil Lauritzen
Torggt. 73
Boks 462
2304 HAMAR
Tlf. 62 52 31 35
Fax 62 53 35 25
Mobiltlf. 91 17 52 25
hedmark@huseierne.no

OPPLAND
Werner Forr Nystuen
Storgaten 86
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 79 00
Fax 61 26 01 30
oppland@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 18 10 90
Mobiltlf. 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Boks 83
3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 00 16
Fax 32 79 28 81
Mobiltlf. 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgaten 41
Boks 130
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 30 76 90
Fax 33 30 76 85
vestfold-n@huseierne.no

TELEMARK
Sigurd Magnussen
Langmyrvegen 16
3748 SILJAN
Tlf. 35 94 21 97
Fax 35 94 21 97
Mobiltlf. 91 19 43 21
telemark@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98
4801 ARENDAL
Tlf. 37 02 42 12
Fax 37 02 70 42
Mobiltlf. 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Markensgate 46
Boks 196
4662 KRISTIANSAND
Tlf. 38 07 99 00
Fax 38 02 55 88
Mobiltlf. 95 22 78 95
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Tlf. 51 53 99 57
Fax 85 03 62 82
Mobiltlf. 90 12 78 33
rogaland@huseierne.no

HORDALAND
Olaf Bryner
Tårnplass 1
Boks 885 Sentrum
5807 BERGEN
Tlf. 55 23 19 36
Fax 55 90 36 82
Mobiltlf. 90 77 37 32
hordaland@huseierne.no

SUNNMØRE
Wegard Fladmark
Keiser Wilhelmsgate 34
Boks 73 Sentrum
6001 ÅLESUND
Tlf. 70 10 00 50
Fax 70 00 10 51
Mobiltlf. 92 64 65 00
sunnmore@huseierne.no

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

NORDMØRE
Eivind Sylthe
Nedre Enggt. 8
Boks 570
6501 KRISTIANSUND
Tlf. 71 56 63 66
Fax 71 56 63 60
Mobiltlf. 90 91 40 49
nordmore@huseierne.no

TRØNDELAG
Per Risvik
Olav Tryggvasonsgt. 5, 3.etg.
7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 39 39
Fax 73 50 31 05
Mobiltlf. 90 91 52 10
trondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 44, 2.etg.
Boks 817
8001 BODØ
Tlf. 75 54 94 50
Fax 75 54 94 40
Mobiltlf. 92 80 62 84
nordland@huseierne.no

NORDLAND ALSTAHAUG
Lena Flæsn Almendingen
Boks 463
8801 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 04 10 40
alstahaug@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Kaigata 4
Boks 90
9251 TROMSØ
Tlf. 77 67 33 00
Fax 77 69 65 22
Mobiltlf. 97 75 60 96
troms@huseierne.no

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

DISTRIKTSREPRESENTANTER:
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De kostnadseffektive 
luftvarmepumpene

Nyhet!
Nå lanserer vi 

NA 11000 iR med 
trinnløs 

inverterteknikk!

Betydelig mer stillegående, mer skånsom mot kompressoren – 
men like effektiv.

Nå lanserer Nordic Air NA 11000iR, en luftvarmepumpe med trinnløs 
inverterteknikk.

Fordelen med inverterteknikk er at turtallet på kompres-
soren reguleres trinnløst alt etter hvilken temperatur og 
effekt som trengs. Det innebærer roligere drift, lang 
levetid og at en lønnsom investering blir enda mer 
lønnsom.

Som alle våre luftvarmepumper er NA 11000iR 
konstruert og bygd for nordisk klima. Vi bruker R407C 
som kjølemedium, det har gode egenskaper som 
energiomvandler og gjør det mulig for kompressoren 
å arbeide med lavere trykk. R407C er et gjennomprøvd 
kjølemedium som har vært i bruk i bergvarmepumper 
i en årrekke.

Kjøp NA 11000iR nå og 
bli en vinner neste gang 
strømregningen kommer!

E F F E K T I V
O G M I L J Ø V E N N L I G V A R M E P R O D U K S
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Pris
14 998.-

inkl installasjon av 
godkjent Nordic Air 

montør*

* I prisen inngår en standardinstallasjon (eksklusiv tilrettelegging 
av strømtilførsel) av en komplett Nordic Air-varmepumpe 
med innendørsdel, utendørsdel, kjølerør (5 m), strømkabler 
(5 m) og rustfrie konsoller. Ingen ekstra fakturering for 
standardinstallasjonen og derfor ingen ubehagelige overraskelser.

Varmekapasitet: 4800W
   5 års garanti med Nordic Air Serviceavtale
      Rustfri utendørsdel

Strateg Trade avd. Norge. 
Strandveien 29, 3050 Mjøndalen. Telefon 32 27 34 00. Faks: 32 27 33 99. 
Sletteveien 1, 4328 Sandnes. Telefon 51 66 99 00. Faks: 51 66 99 01. 
www.strategtrade.se. www.nordicair.se.

Nordic Air varmepumper føres av ledende elektroforetninger og en rekke 
forhandlere i hele landet.
Ring oss for nærmere informasjon, eller henvisning til forhandler i ditt distrikt.

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Billig arbeidskraft
gir dyre skader

Mye slurv i nye bygg 

Tegnekonkurransen 
ga 1500 drømmehus

Juss: Feil og mangler 
må meldes i tide

Importer
kjøkkenet selv
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