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ALLOC UNIVERSAL

Stileik

Limfritt laminatgulv
Høytrykkslaminat.

Pr. kvm

199,-

BOEN 
Eik Animoso Clic 
Norsk kvalitetsparkett
14mm limfri, som klikkes på plass

Ekte eikeparkett 
Pr. kvm kun 

235,-

NILFISK ALTO

Høytrykksvasker
C100 1-5

En lettvekter 
som er enkel 

å bære med seg 
og lett å lagre

Inkl. 2,5 ltr.
bilvask med voks

(Verdi kr 111,-)

625,-

Vedkappsag
En-fas med kraftig motor
2200 W. 400 mm hardmetallblad  

1390,-

Flexi-stige
3,7 meter

495,-

Plattform 
for Flexi-stige

175,-

BOSCH

Hekksaks
med batteri 
Accu AHS 41

848,-

BOSCH 

Rotak 320

898,-

Terrassepakke 
“Bo-godt”

9950,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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MAL BYEN RØD:
Ta kosten fatt, og 
gi veggen et etter-
lengtet strøk.
Foto: Nina G. Sæther
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HODEPINNE: Fukt i huset kan være skyld i flere
hverdagslige helseplager.

MIDTPUNKT: Et åpent kjøkken gir tumleplass 
til hele familien. Foto: Gro Aanesen.
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63 KRAFTIG SPARK: En plagsom leieboer
er ikke alltid enkel å bli kvitt.
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Bygg billiger, raskere og med mindre feil. Regjering-
ens målsetning for byggebransjen virker nærmest
uoppnåelig. Billig blir sjelden forbundet med bra, og
hastverk betyr som regel flere, ikke færre feil. I dag
koster byggefeil og byggeskader samfunnet over 10
milliarder i året. Plusser vi på helseskadene som ofte
oppstår som følge av feilene som blir gjort, er vi oppe
i 12 milliarder kroner. Dette er enorme summer sam-
funnet ikke har råd til.  Noen av kostnadene forbun-
det med bygging kan reduseres ved å minske papir-
mølla, men det er viktig at det kuttes på riktig sted. 

Kostnader må ikke bare knyttes til produksjons-
fasen. Livsløpskostnader er langt viktigere, og da
gjelder det å produsere kvalitet i første omgang. Bygg-
næringens Landsforening, som har fått som oppgave
av regjeringen å utrede hvordan vi kan redusere
byggefeil og byggeskader, har allerede påpekt dette, 
og vi får håpe det er noen som lytter. I kampen om å
underby hverandre driver de store aktørene i dag et
sjansespill. Det viktigste er å få bygget opp til riktig
tid og til riktig pris, ikke at bygget er levelig. 

Kanskje er det fokuset og utgangspunktet som er
feil. Pris er ikke alt. Det vi trenger er et større fokus
på at her skal folk bo. Dette skal bli hjemmet til en
familie, et par, eller en enslig sjel. Et bygg er ikke bare
et reisverk av tre eller betong som skal være billig, se
godt ut og holde til det går av moten. Innenfor husets

fire vegger skal det være godt 
og trygt å bo. Man skal ikke 
kunne pådra seg andre helsekader 
ved å være hjemme enn de 
selvforskyldte påført ved for 
mye tid på sofaen.

Slik er det dessverre 
ikke i dag. I denne ut-
gaven av Hus & Bolig 
ser vi på hvilke plager uvettig bygging kan medføre
for deg og meg som beboere og huseiere. Mange sliter
med store helseproblemer som følge av fuktskader og
dårlig inneklima, men er ikke nødvendigvis klar over
hva problemene kommer av. Kolbjørn Mohn Jenssen
i firmaet Mycoteam uttaler blant annet at mye av det
som senere fører til skader i utgangspunktet skyldes
banale og enkle feil, som at materialer blir stående ute
i en liten regnskur. Mer skal ikke til før skaden er
skjedd.  Når disse materialene kommer inn i et varmt
og tett hus dannes muggsopp. Så utvikler skaden seg,
og går fra å være en skade på et dødt materiale til å
skade et menneskes helse. De fleste skader skjer i
hjemmet heter det. Inkluderer vi helseskadene som
oppstår på grunn av inneklimaet blir det enda flere.

De fleste skader skjer i hjemmet

2 • 2005

magasin for Huseiernes Landsforbund

Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo

Telefon: 22 47 75 00

Telefaks: 22 41 19 90

Jusstelefon: 22 47 75 07

Hjemmeside: www.huseierne.no

e-post: husogbolig@huseierne.no

Redaktør: Nina Granlund Sæther

Fung. red.: Bjørn Runar Sodeland

Utgiver: Huseiernes Landsforbund

Layout: Geoffrey Kempton

Produksjon: Artko

Medlemsskap Huseiernes 

Landsforbund: kr 430,- 

Utkommer med 6 nr. i 2005

ISSN 0333-3329

Opplag 1.halvår 2004: 115 006

Medlem av Den Norske 

Fagpresses Forening

Opplagskontrollert av 

Fagpressens mediekontroll

Annonser:

Ekjord Marketing AS

ellen.ekjord@ekjordmarketing.no

Postboks 7021 Majorstuen, 0306 Oslo

Telefon: 22 06 61 30

Telefaks: 22 95 74 10

leder
Fung. redaktør Bjørn Runar Sodeland

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

Forsidefoto:
HARDFØRE ROSER: La rosen tjene et formål.
Bruk den i en hekk eller til å dekke en vegg
mellom vinduer. Foto: Lise Åserud/SCANPIX
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ros&ris fra Batta

RIS går denne gang til Drammen kommune.
De har sendt en huseier faktura for søk-
nad om en piperenovasjon etter pålegg 

fra Brannvesenet. Ifølge huseieren er alt det praktiske
arbeidet utført av et firma kommunen har godkjent, og
saken skulle bare registreres i kommunen. 

Ved henvendelse til andre kommuner fikk han opplyst
at dette er en jobb som tar 10 – 15 minutter å utføre. 
De andre kommunene fakturerer sine innbyggere for en
påbegynt time for en slik jobb. Gebyrene ligger på vel 
750 kroner. Drammen kommune sendte en faktura for 
3 timers jobb på 2250 kroner. Etter litt diskusjoner satte
de den ned til 1500 kroner. Huseieren gir seg ikke, og må
nå møte i forliksrådet. 

Huseiernes Landsforbund har i mange år arbeidet for
at kommuner som leverer tjenester til selvkost ikke skal
kreve høyere gebyrer enn de har hjemmel for. Selv om
slike saker er små er de prinsipielt viktige fordi kom-
munen har et monopol der brukerne ikke har noe valg,
og fordi kommunen er gitt den tillit at de selv kan fast-
sette gebyrer for å dekke sine kostnader, men ikke mer.
Her har Drammen kommune gått over streken!

ROS går denne gang til Holmestrand
Arbeiderparti - som i siste liten
ombestemte seg, og lot være  å innføre

eiendomsskatt i kommunen. 
Det var planlagt kommunestyremøte i Holmestrand

den 15. februar, og på forhånd var det et flertall som ville
vedta å innføre eiendomsskatt i kommunen. HL ble kjent
med dette to-tre uker i forveien og inviterte til et stort fol-
kemøte den 10. februar. Etter omfattende mediadekning
av saken, innkalte AP til medlemsmøte den 7. februar,
hvor det ble besluttet at partiet allikevel ikke skulle stemme
for den nye eiendomsskatten. Dermed ble det ikke flertall
for eiendomsskatt i Holmestrand.

HL setter meget stor pris på avgjørelsen til Holme-
strand AP, og at medlemmen også fikk et ord med i laget.
Dette viser at det ikke er en skam å snu.

Vi takker også de mange huseierne i Holmestrand som
ga uttrykk for sin klare misnøye med eiendomsskatten i
den omfattende mediadebatten som pågikk i begynnelsen
av februar.  I HL var vi selvfølgelig jublende glade for
sakens utfall!
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Huseiernes Landsforbund ser med
alvorlig bekymring på at stadig flere
kommuner øker eller innfører eien-
domsskatt. Vi har allerede takket både
kommunalminister Erna Solberg,
Finansdepartementet og Modernise-
ringsministeren for at skatten på fordel
av å bo i egen bolig ble avviklet fra
nyttår. Samtidig har vi i klare ordelag
presisert for kommunalministeren at
den hovedbegrunnelse som kommuner
bruker for å innføre eller øke eien-
domsskatten er at de økonomiske
overføringene fra Staten ikke dekker
de pålagte og prioriterte velferds-
oppgavene. 

Vi mener det bør vurderes om eien-
domsskatteloven kan avvikles, eller at
man i det minste setter en begrensning
på takstene slik at de ikke kan over-
stige 30 prosent av markedsverdi.
Denne løsningen ble med stort hell
innført av den sittende Regjeringen 
for ligningstakstene for fordelsskatten.
Som et tredje alternativ har HL
foreslått at maksimalsatsen for den
kommunale eiendomsskatten settes til
5 promille (mot i dag 7 promille).

HL har også tatt opp problemet med
diskriminerende merverdiavgiftsregler
for private forretningsførere, og satt
fram krav om at et nytt eiendoms-

register for borettslag må bestyres av
en frittstående organisasjon.

Vi  har presisert at vi er lite glade for
utbyggingsavtaler ved nye bolig-
prosjekter. Disse må begrenses til det
minimale og kun tillates ved store
utbyggingsprosjekter og i tilfeller hvor
det er et frivillig ønske både fra ut-
bygger og kommunen.

Kommunalministeren  har fått klar
beskjed om at regelverket for selvkost-
beregning av kommunale tjenester må
revurderes. Vårt krav er at fastleddet
som kommunene tar for vann- og
kloakkavgiften i alle fall ikke overstiger
forbruket i en-personhusholdninger.
I møte med Finansdepartementet har
vi dessuten krevet at dokument-
avgiften i første omgang halveres og
settes til 1,25 prosent ved omsetning
av eiendom. I Sverige ble arveavgiften 
i sin helhet avviklet fra nyttår. Det
burde være noe å tenke på også for 
den norske regjeringen!

Til slutt har vi atter en gang vist til
Høyesteretts praksis ved ekspropria-
sjoner, oreigingsloven, og bedt om at
det må gjøres en nødvendig forandring
slik at eiendom blir erstattet med
markedsriktig pris ved offentlige over-
takelser.

En bedre huseierhverdag
NYE MEDLEMSFORDELER
Ellers arbeider vi med å etablere stadig
flere medlemsfordeler. Nytt så langt i
år er at du som medlem nå får 10 pro-
sent effektiv rabatt på alle slags takster
og boligsalgsrapporter hos de fleste
medlemmer i Norges Takseringsfor-
bund. Det enkleste for deg er å gå inn
på vår hjemmeside www.huseierne.no
og klikke på NTF takstmenn. Her kan
du søke deg frem til de takstmenn som
er med på ordningen i ditt distrikt. Så
er det bare å gjøre en avtale med den
du måtte velge. Ved å kontakte Fag-
rådet for Våtrom får du råd og hjelp
om spørsmål vedrørende våtrom.
Utover våren kommer enda flere
medlemsfordeler!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Hver tredje byggesøknad er for dårlig
Kvaliteten på byggesøknader er for dårlig, viser en undersøkelse utført av Statens 
bygningstekniske etat. Det største problemet er dårlige tegninger og situasjonsplaner,
men ofte er det også mangler i forhold til nabovarsling og dispensasjoner. Dette fører 
til tregere saksbehandling, og at kommunene får problemer med å overholde enkelte 
av fristene som staten har satt for saksbehandlingen.
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Kalde føtter
Billige dynetrekk gir kalde føtter hevder
Dagsavisen, og avslører for leserne at et

dynetrekk på to meter ikke nødvendigvis
passer til en dyne av samme lengde. Grun-

nen er at de fleste trekkene er laget av bom-
ull, som ofte krymper dramatisk etter første
vask. Selv om enkelte produsenter legger inn

noen centimeter ekstra for å kompensere
for krympingen, er dette visstnok ikke alltid

nok. På dyrere trekk brukes en spesiell
førkrympe-metode, som minsker 

problemet, forteller avisen.

IKKE LURT Å GJØRE DET SELV
Mange lurer seg selv ved å tro at de kan spare penger på å gjøre
ting selv, forteller overingeniør Ståle Selnes ved det lokale El-til-
synet i Namsos til Namdalsavisa. Han mener legfolk bør holde
seg langt unna elektriske installasjoner. Rundt 40 prosent av alle
boligbranner i Norge oppstår i forbindelse med problemer med
elektrisk utstyr eller elektrisitet. At mange butikker selger
utstyr som i utgangspunktet kun er lov for profesjonelle å in-
stallere, synes han ingenting om.

— Det inspirerer folk til å gjøre ting selv.Vi forholder oss til
forskriftene. Folk flest kjenner ikke disse forskriftene, og mange
skjønner kanskje ikke farene ved at de ikke blir fulgt, sier Selnes.

sett&hørt

“Hvis Dante hadde skrevet Inferno i dag,

er det mulig han hadde lagt til en tiende

sirkel i helvete – et søndagsbesøk på Ikea.”

BBC-Finlo Rohrer, BBC News

Nordmenn erobrer Sverige
Nesten alle leiligheter som selges i Strømstad går
til nordmenn, skal vi tro Drammens Tidende. Hele
ti prosent av innbyggerne i kommunen har krysset
grensen fra Norge for å gjøre svensker av seg.
Mats Granberg, kommunesekretær i Strømstad
kommune bekrefter at det har vært økt tilflytning
til kommunen:

— Årsakene er flere. Mange har flyttet hit
fordi de har hatt sommerhus her og trives godt.
Andre pendler og bor i Sverige fordi det er bil-
ligere. I tillegg har du de som har jobben sin her,
sier han. Selv om flere eksperter advarer mot kjøp
i Sverige på grunn av et langt høyere skattenivå,
tror ikke Granberg innvandringen vil avta.

— Vi regner med enda flere nordmenn når
den nye Svinesundbroen åpner i juni, sier han.

Mild vinter gir 
flere rotter

Den milde vinteren har ført til flere
rotter og mus, melder Newswire i

en artikkel skrevet på oppdrag for If
Skadeforsikring. Det blir anslått at

skadedyr, deriblant rotter, ødelegger
boliger for over 100 millioner i året,

men de færreste velger å forsikre
seg mot dette problemet.

— Rotter kan gjøre enorme skader
i boliger. Hvert år har vi tilfeller der

vi utbetaler flere hundre tusen
kroner i erstatning etter rotte-

invasjon, forteller Øyvind Huse, i If.
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Kniving om møbler 
En mann ble knivstukket og flere ble skadd da Ikea åpnet
en ny butikk i London. Hele ni ambulanser ble sendt til
varehuset i Nord-London, og i tillegg til knivstikkingen,
ble flere personer trampet ned og fikk heteslag, melder
BBC. Ikea-butikken valgte å stenge i etterkant av opp-
trinnet, både for å diskutere sikkerhetstiltak og for å
reparere dørene som ble ødelagt i tumultene. Mellom
4000 og 6000 personer stormet til butikken for å få med
seg spesialtilbud som skulle være tilgjengelige i de første
24 timene etter åpningen. Folk gikk mann av huse, og
enkelte forlot til og med bilene langs hovedveien.

Superpris for 
sliten selveier
En leilighet på Kampen i Oslo som i en
annonse fra megler ble omtalt som en
”grusom toroms selveier med balkong”,
har gått for 100 000 kroner over takst.
Ifølge TV2 Nettavisen var interessen for
leiligheten stor, men til tross for et godt
oppmøte, har Kjetil André Grydeland,
megler hos Areal, ingen planer om å gjøre
dette til en standard salgsteknikk.

— Jeg tror ikke det fungerer flere
ganger. Men det er viktig å spille med
åpne kort, og det kommer sikkert flere
boliger med ”rehabiliteringsbehov”. Det
er litt mer spiselig, men betyr jo det
samme, sier Grydeland.

Til knes i søppel
En leietaker på Tveit i Sveio, klarte på fire år å forandre et idyllisk hus til en

svinesti, melder Haugesunds Avis. Da Stine Elisabeth Thorsen (24) kom for å
inspisere boligen hun hadde leid ut, ble hun møtt av et forferdelig syn. Huset
var fylt til randen med søppel, gammel avføring, matrester og kattematbokser.

— At et menneske kan gjøre det så utrivelig i løpet av fire og et halvt år
er helt utrolig, sier en fortvilet Thorsen, som ble tvunget til å rydde opp selv

ettersom synderen ikke var å oppspore.

“Heng skallen opp

som den er, helt rå 

og naturlig.”

Veronica Sønsteby i interiørbutikken
Jane Doe, om den nye trenden 
der dyreskaller blir brukt som 

veggdekorasjon, Dagsavisen.

Taper penger på 
røyk og dyrehår

Hele 65 prosent av befolkningen er skeptisk
til røyklukt når de skal kjøpe bolig, viser en
undersøkelse i bladet Dine Penger. Mens 19
prosent sier de vil avstå fra å legge inn bud
dersom de kjenner røyklukt på visning, sier

46 prosent de vil by mindre. Å kvitte seg
med gammel røyklukt kan være kostbart, og
er leiligheten skikkelig innrøkt, kan det koste

mellom 35 000 og 40 000 kroner å fjerne
lukten i en enebolig på 175 kvadratmeter.

sett&hørt

Rekordmange 
nye meglerforetak
Hele 50 nye eiendomsmeglerforetak ble
startet i fjor, og det er boligboomen som
har skylden, skriver Aftenposten. Samtidig
som antall eiendomsmeglere økte, var det
også en dramatisk vekst i antall klager.
Klagenemnda for eiendomsmeglerforetak,
mottok 400 skriftlige klager i fjor, mot 300
året før. Bare en tredjepart av dem som
jobber i bransjen har den formelle bak-
grunnen som gjør at de kan jobbe som
statsautorisert eiendomsmegler eller
advokat med meglerbevilling.
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Første betingelse
for å vinne er å
ha respekt for
sine motstandere

Angrep av råtesopper 

kan få tremateri-

aler til å bli porøse og

miste bæreevnen.

Treborende insekter

kan hule ut bærende

konstruksjoner. Slik

har naturens eget renovasjonsvesen i milli-

oner av år sørget for både å rydde opp og

skape vekstvilkår for nytt liv. 

Før eller senere vil

også ditt hus og alle

andre bygninger

rundt deg bli utsatt.

Men med riktig vedli-

kehold – og en god for-

sikring mot eventuelle skader –

er det fullt mulig å forsvare seg og utsette

forfallet i flere generasjoner.  

Norsk Hussopp Forsikring (NHF)

er det eneste forsikringsselskapet

i landet som utelukkende job-

ber med råtesopp og insekt-

skader. Ta kontakt med ditt

forsikringsselskap om en

tilleggsforsikring i NHF, og

vi dekker reparasjonskost-

nadene ved slike skader.

Enebakkveien 307. N-1188 Oslo
Tlf. 22 28 31 50  Faks 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no

FM Mattsson Norge AS. Tlf 22 80 12 40. www.fmmattsson.com
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UTEKRANER

FMM 4290-7520
Selvdrenerende 

FMM 4282-0050
Ikke selvdrenerende 

For varmt og kaldt vann!

FM MATTSSON - UTEKRANER

En klassisk patentbeskyttet FM Mattsson-konstruksjon.
Kranen er frostsikker selv om vannslangen sitter p  (gjelder
ikke utekran for varmt- og kaldtvann) .Det er fordi ventil-
huset med typegodkjent tilbakeslagsventil monteres p
veggens innside i oppvarmet rom. Overskuddsvannet i r¿ret
t¿mmes automatisk n r kranen stenges.Veggbrikken er i 
rustfritt st l, ventilhus og utl¿p er i forkrommet messing.

Kontakt din nærmeste rørlegger 

eller baderomsforretning!
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Rosen – vakker 
og vanskelig? 
— Plant en rose i hagen din og du ber om bråk! 
Lus eller rådyr vil angripe før eller siden, så du 
får din fulle hyre med å passe på dem. 
Men rosene er så magiske at du tåler det, 
sier blomsterhandler Finn Schjöll. 

TEKST: ANNE ERIKSDATTER BYE

MAGI: Roser skal være til fortryllelse og begjær, ikke nødvendigvis til besvær.  Velger du riktig kan
hun bli en magisk miljøskaper i hagen din, år etter år, som denne: ”Romanze“. Foto: A. J. Landsnes
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➤

Roser har fascinert mennesker siden
antikkens tider, sier Blomster-Finn.
Det er ikke vanskelig å forstå, de er

jo så vakre! Skjønnheten, duften, dette
har betatt oss til alle tider og vil fortsatt
gjøre det. Visste du at Kleopatra brukte
fem tusen roser for å lage leppestiften
hun brukte da hun skulle treffe han der
Antonius? At romerne kvalte hverandre
med roseblader? De drysset dem over
folk som lå og sov ved bordet etter
matorgiene sine. Napoleons keiserinne
Josephine var heldigvis så besatt av roser
at hun samlet all verdens sorter og sørget
for at de ble kjent. Det kan vi takke
henne for i dag. 

Kjøp en rose du liker og forsøk å få
den til å trives hos deg, oppfordrer den
kjente gledessprederen. 

— Grav et hull på 60 x 60 cm, legg
omstendighetene til rette så godt du kan.
Ikke gi opp! Det fortjener den ikke. Hvis
den ikke vil lenger må du ikke fortvile!
Du har råd til det, vet du. En rose som
har klart seg hos deg i to-tre år har gitt
deg masse glede. Da kan du kjøpe deg en
ny.

Myten om den vanskelige damen
Ikke alle er enig i at roser betyr trøbbel.
Arild J. Landsnes, innehaver av Lands-
nes planteskole i Asker, vil at vi skal slå i
hjel den etablerte oppfatningen om at
roser er så vanskelige. 

— Det er de ikke, sier han, men
gode roser kan være ganske vanskelig å få
kjøpt. Planter du roser i hagen din etter
hva du synes er vakkert har du 99 pro-
sent sjanse til å mislykkes, hevder han. ➤

ROSEELSKER:
—  Roser har
betatt oss til alle
tider. Ikke gi deg
før du får den til å
trives i hagen din,
sier Finn Schjøll. 
Foto: Anne E. Bye
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Katalogbildene fra hagesentrene viser
riktignok vakre roser og gir noe informa-
sjon om hvor de kan trives, men det er
sjelden tilstrekkelig for å få et godt resul-
tat. Dessuten mener han at blomster-
bransjen i dag er basert på bruk og kast.
Det kan se ut som vi ikke lenger er så
opptatt av at blomstene vi planter skal ha
mulighet til å trives over tid. Vi kjøper
heller nye.

— Folk i dag har ikke forhold til jord
og gjødsel, men de vil ha det pent rundt
seg. Vi lever våre turboliv og tar oss som
regel ikke tid til å sanke kunnskap om
den gode hagen. Det er heller ikke alltid
like lett å finne fram til folk som kan
hjelpe. Ved de store hagesentrene er det
ofte store utvalg, men dessverre vanskelig
å finne betjening med fagkompetanse.

Drømmerosen
De fleste har klare forestillinger og for-
ventninger til en rose. Rosen skal dufte,
være vakker i farge og i form, den skal
gjerne blomstre hele sommeren og helst
være fylt. Vi tenker oss gjerne at den er
rød, hvit, gul, rosa, eller oransje, har tor-
ner som stikker og grønne glinsende bla-
der. Enten ser vi for oss en Tornerose-
hekk, eller vakre stilkroser lik dem vi
finner i blomsterbutikken. 

— Hvilke roser drømmer gartneren
om?

— Vi vil ha roser som overlever vin-
teren og er flotte i busken, de som har et
tett og vakkert løv, sier Arild Landsnes.

En slik rose svarer kanskje ikke helt til
forventningene det første året, men etter
hvert utvikler den seg til et smykke i
hagen din. En rose skal helst være et
digert loddent troll av en busk, og ikke
en spinkel strant med sykt bladverk, sier
hageeksperten, som selv er svak for eng-
elsk landskapsstil. Velg roser som kan
overleve, trives og unngå sykdommer!

Når du planter en rose, skal du tenke
på at den kan bli en miljøskaper i hagen
din, sier Landsnes. Ikke tenk farger iso-
lert, men at plantene skal inngå i en este-
tisk sammenheng. Da synes jeg du bør
investere i roser som ikke er vekk etter
neste fimbulvinter.

Gjør noen valg
Når vi kjøper roser handler vi i forhold
til lommebok og estetikk. 

— Du kan få en roseplante fra en
snau hundrelapp og oppover, sier Lands-
nes. De beste rosene koster det doble.
Det selges mest stilk og klaseroser. De er
jo pene, men det er de som får mest syk-
dom, og gjerne fryser ned om vinteren.
Det samme gjelder bunndekkeroser.

…. eller en med fylte blomster som ”Colette”.
Men hvem skal plukke opp drysset?
Foto: A. J. Landsnes

ENKEL ELLER FYLT: Velg en historisk buskrose
med enkle blomster som ”Complicata” ….  
Foto: A. J. Landsnes

—  Ikke tross naturen!
Noen enkle valg kan
gjøre rosen til et even-
tyr i hagen din, hevder 
Arild J. Landsnes fra
sin planteskole i Asker. 
Foto: Anne E. Bye
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➤

GUL GLEDE: Buskrosen ”Aïcha” med sine
kraftige overhengende greiner kan bli opptil to
meter høy. Den blomstrer rikt i juni-juli og gir
et ekstra flor utpå høsten. Foto: A. J. Landsnes

Buskroser er til dels røffere. Du får ikke i
pose og sekk. Hardføre roser som blom-
strer hele sommeren, ikke blir syke og
har nyper og bladverk med fine høstfar-
ger, finnes ikke! Man må rett og slett
gjøre noen valg. Hva prioriterer du? Når
er du på ferie? Vil du se rosen blomstre?
Kanskje bør du legge om ferievanene
dine for å nyte blomstringen. Vil du ha
enkle roser eller vil du ha fylte? Om du
velger det siste, hvem skal da plukke opp
alt drysset? Det er mye å ta stilling til.

— Folk bør helst glemme etablerte
oppfatninger og isteden nullstille seg i
forhold til roser, mener fagmannen, som
oppfordrer oss til å la rosen tjene et for-
mål. Bruk den i en hekk eller til å dekke
en vegg mellom vinduer.

— Hvilke farger bør vi velge?
— Fjonge roser i pangfarger som du

finner i katalogene og i blomsterbutik-
kene, blir ofte ”harry”, synes Arild J.
Landsnes. I naturen er rosen rosa eller
hvit. Velg heller roser innenfor rosaska-
laen eller i dempet gult over mot fer-
skennyanser. Tenk ton-i-ton. Far var-
somt med farger og bladverk. Selv den
sarteste farge har spennende nyanser.
Kanskje vil husfargen din være avgjø-
rende for fargevalget. Se om det finnes
andre planter i nærheten som du bør ta
hensyn til. Det er i grunnen rart at folk
sjelden tenker på design i hagen, mener
Landsnes. Du vil vel ikke ha to forskjel-
lige gardiner i samme rom?

Folk er for lite flinke til å trekke
naturen inn i hagen. I naturen er alt
nøye avstemt, i forhold til næring, lys,
fuktighet osv. Slik bør vi tenke i hagen
også. Rosene vil også utvikle seg forskjel-
lig avhengig av voksested og jordtype.
Derfor fungerer det sjelden å plante
høye roser bak og lave foran. Har du
store roser kan det være fint å kombinere
flere roser innenfor samme stil. Ønsker
du noe lavt i forkant av et bed er det mye
bedre å bruke lavendel eller markdek-
kende stauder som marikåpe, geranium
eller kattemynte.
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GRANDIOST: Tenk design i hagen din og invester i et blivende miljø. Resultatet kan bli eventyrlig. Her er store buskroser plantet sammen. 
Sorten ”Raubritter” tas nærmere i øyesyn. Foto: A. J. Landsnes
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Eksklusive eventyr
En vanlig gjenblomstrende klatrerose er
botanisk sett egentlig en høy strantete
buskrose. Få av disse har særlig stor
dekkevne. En rambler er en virkelig
blekksprut av en plante, den egentlige
klatrerosen, som hiver armene sine ut til
alle kanter. Én enkelt plante kan etter
hvert dekke 3 x 10 meter på et hustak
eller i et stort tre. Et eventyrlig skue med
mange tusen blomster og en duft som
bærer gjennom hele hagen. 

— Slike roser liker jeg, sier Arild J.
Landsnes.

— Hva med gammeldagse roser, de
såkalt historiske roser?

— De historiske rosene har mer
sjarm enn noen andre, men få er remon-
terende (gjenblomstrende). Derfor er det
mange som velger dem vekk. Slike roser
passer det avgjort best å bruke i kom-
binasjon med stauder som for eksempel
geranium, marikåpe, lammeøre eller
kattemynte. 

Det mest eksklusive i hagen er gjerne
det som blomstrer i fjorten dager. I en
fin hage skal ting avløse hverandre. Vi
må ta fram evnen til å sette pris på at året
forandrer seg, at ting kommer og går.
Mange av de beste rosene er de som
blomstrer kort og er hardføre. De som
blomstrer hele sommeren er ofte mindre
hardføre, har mindre løv, drar på seg syk-
dommer fordi de bruker så mye energi
på å blomstre. Min erfaring er at de som
spør etter gjenblomstrende roser, gjerne
er de som ikke kan noe om gjødsling,
som vil gjøre lite, men ha det pent, altså
de litt late hageeierne. De sunneste
rosene på markedet er ikke remont-
erende. Det er få gjenblomstrende roser
som yter sitt beste gjennom mange år
uten bruk av plantevernmidler. 

Roser med god gjenblomstring setter
normalt lite eller ingen nyper. Mange
som er ferdige med blomstringen sin tid-
lig, vil derimot få vakre nyper som kan
pryde en hekk eller en skråning om høst-
en. Noen får også fine høstfarger i blad-
verket. De remonterende rosene må
bruke kreftene sine på å blomstre hele

sommeren og har ikke tid til slikt. Det er
mange klematis rundt omkring i hagene
som lever en litt ussel tilværelse ved en
husvegg hvor det ikke finnes særlig mye
jord. Plant heller klematis ute i hagen,
ved foten av store buskroser og ramblere.
Store roser har greinmasse nok til å fun-
gere som klatrestativ. En slik samplan-
ting fungerer på sitt lekreste når rose og
klematis blomstrer side om side noen
dager. Når rosen er ferdigblomstret over-
tar klematisen arenaen og holder det
gående noen uker.   

Plassering i hagen
Roser trives på solåpne steder.

— Finnes det ingen som trives i litt
skygge?

— Nei! svarer gartneren bestemt.
Ikke her i nord, vi må bruke det lyset vi
har i den korte vekstsesongen. Folk vil
ofte trosse naturen i hagen. Ikke gjør det.
En god øst – eller vestvegg går bra, men
tenk alltid på at rosen bør ha minst seks-
syv soltimer i døgnet. Husk også på at du
må beregne en klimasone kaldere på
nordsiden enn på sørsiden av huset ditt.
Som andre planter har roser begrens-
ninger for anvendelse i ulikt klima. Det
er utarbeidet sonekart for hele landet,
med sone 2 som det mildeste og sone 8
som det kaldeste klimaet. Er du i tvil om
hvilken hardførhetsgrad som gjelder der
du bor, bør du forhøre deg med en plan-
teskole eller et hagesenter i nærheten.
Klimasoneinndelingen er svært grov, og
det kan forekomme store variasjoner i
lokalklima. 

For å legge best til rette for at rosen
skal trives år etter år er det en fornuftig
regel å velge sorter som er angitt til å tåle
minst én til to klimasoner kaldere enn
der du bor. 

Planting
En rose må ha god plass til røttene.
Enkelte robuste botaniske buskroser kan
greie seg med mager jord og 40 cm
dybde. Til klatreroser og ramblere må du
grave minst 60 x 60cm, - aller helst mer.
De fleste vanlige roser greier seg med ➤
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GARTNEREN ANBEFALER

Klatreroser i gammel stil:
Alchymist.Aprikos til brungul. Lett duft.H4-5
Constance Spry. Lys rosa. Sterk duft.H5-6
Gerbe Rose. Sart rosa. Middels sterk duft.H4
John Davis. Dyp rosa. Gj.bl.H7

Klatreroser i nøytral til moderne stil:
Climbing Iceberg. Hvit. Lett duft. Gj.bl.H4-5
Étude. Mørk rosa. Lett duft. Gj.bl.H5
John Cabot. Dempet purpurrød til fuchsiarosa. Gj.bl.H6-7
Maigold. Gullgul med kobberoransje. Sterk duft. Sparsom gj.bl.H4-5

Små ramblere:
New Dawn. Sart rosa til rosahvit. Lett duft. Gj.bl.H5-6
Russelliana. Kirsebærrød til rødfiolett. Lett duft.H5-6
Sanders' White Rambler. Hvit. Middels sterk duft.H4

Middelstore ramblere:
Chevy Chase. Karmosinrød.H3-4
Splendens (R.arvensis 'Splendens'). Hvit (knopper rødlige).
Sterk duft.H5
Venusta Pendula. Hvit.H5-6

Store ramblere:
Blush Rambler. Lys rosa Middels sterk duft.H4 
Bobbie James. Hvit med gul midte. Middels sterk duft.H5-6
Hybrida (R. helenae 'Hybrida').Gulhvit med gul midte. Sterk duft.H6
Lykkefund. Kremhvit med gul midte. Middels sterk duft.H5-6
Seagull. Hvit med gul midte. Middels sterk duft.H3-4

Middelstore og store buskroser med villrosepreg:
Complicata. Rosa. Lett duft.H6
Kakwa. Hvit. Middels sterk duft.H7-8
Magnifica. Purpurrosa. Lett duft.H7
R. pimpinellifolia var.altaica. Hvit med gul midte. Svak duft.H8
Single Cherry. Karminrød til kirsebærrød. Middels sterk duft.H7

Små og middelstore buskroser til bunndekke i skråning 
og andre steder med nokså mager jord:
Compactilla. Kremhvit med gul midte. Svak duft.H7
R. rugotida 'Dart's Defender'. Dyp purpurrosa. Middels sterk duft.H7

Bunndekkeroser for opparbeidede bed med dyp, god jord:
Ice Meidiland. Hvit. Gj.bl..H4-5
Lavender Dream. Lillarosa. Gj.bl.H4
Magic Meidiland. Rosa. Gj.bl.H5
Mainaufeuer. Blodrød. Gj.bl.H4-5
Tommelise. Blek rød. Gj.bl.H4

50 x 50 cm. Ved tettplanting av gruppe-
roser er det imidlertid en svært dårlig løs-
ning å grave enkelthull. Da skal hele
bedet opparbeides i full dybde.

Roser trives best i en blandingsjord.
Denne bør ikke bør være for tung. Hvis
jorden på stedet er leirholdig bør det
først og fremst tilsettes sand. Mange
hageeiere hevder de stadig fyller på med
jord i bedene, og at denne likevel for-
svinner. Da har de laget ris til egen bak
ved å kjøpe såkalt "plantejord" eller
andre sekkeprodukter som er basert på
dårlig torvmuld ("snustorv"). Hvis rose-
bed inneholder for mye humus med
elendig struktur vil resultatet ofte bli
dårlig avmodning med påfølgende vin-
terskader på rosene. 

Mange hageeiere som bor i tettbygde
strøk har gjerne for grunn og dårlig jord
til disposisjon. Den beste løsningen vil
oftest være å kjøpe rikelig med harpet
jord som er tilsatt kompost. Slik jord
produseres i dag på mange kommunale
fyllplasser, og vil bli vanligere i handelen
i årene fremover.

— Til jordforbedring for øvrig er før-
ste bud kompostert kugjødsel, sier

Landsnes. Se på varedeklarasjonen på
baksiden av sekken at den inneholder
80 prosent kugjødsel og kun 20 prosent
annet materiale. Tilsett 6-8 liter til grup-
peroser og små buskroser og gjerne 12-
15 liter til store buskroser, klatreroser og
ramblere. Etter at jorden i bedet er bear-
beidet og spavendt, blander du kugjødse-
len inn i jorden i noe mer enn spadybde.
Plassér rosene slik at podested eller for-
greiningspunkt kommer 7-10 cm under
overflatenivå. Når plantehullet er fylt
nesten opp med jord kan du vanne. Du
skal vanne rikelig, men ikke mer enn at
vannet hurtig trekker unna. Deretter fyl-
ler du mer jord rundt planten opp til
overflatenivå, men nå uten å vanne. 

Det har ingen hensikt å vanne i plan-
tehullet før du planter. Folk vanner helt
til Kina, men planten får ingen nytte av
det. Du skal heller ikke tråkke jorden til
rundt plantene. Da ødelegger du bare
jordstrukturen. La jorda pakke seg selv,
og gå heller over med rive etter en dag
eller to.

Engangsblomstrende roser bør gjød-
sles om våren samt en gang til. Gjen-
blomstrende roser behøver mye mer

næringstilførsel for å yte maksimalt også
utover høsten. Tre-fire ganger er nødven-
dig. Det finnes flere varianter av strøbar
naturgjødsel i handelen i dag. Lær deg å
bruke en av disse slik at du kan dosere
riktig mengde. En god regel er ikke å
gjødsle etter St. Hans. Bare ettårige
vekster og plen kan gjødsles utover som-
meren. Et svært godt supplement til
naturgjødsel er depotgjødsel, det vil si
profesjonell gjødsel av den type plante-
skolefolk bruker. Slik gjødsel vil etter
hvert bli mer vanlig i handelen.

— Bør vi beskjære rosene etter plant-
ingen?

— Nei. Det er normalt ikke nødven-
dig ved planting av slike roser som du får
kjøpt i dag, sier Landsnes. Det kan du
vente med til neste år, men følg det
gamle rådet om å vente til bjørkeløvet er
som museører, altså når det er telefritt,
sier Arild J. Landsnes. 
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Grupperoser, relativt robuste sorter i nøytral/moderne stil:
Bonica. Lys rosa. Gj.bl.H5-6
Champlain. Blodrød. Gj.bl.H6
Romanze. Mørk rosa. Middels sterk duft. Gj.bl.H4-5

Grupperoser med ”gammeldagse” blomster.
Austinroser og lignende kravfulle sorter:
Colette. Laksrosa med brungult. Middels sterk duft. Gj.bl.H5-6
Crown Princess Margaretha.Aprikos-oransje til dempet gullgul.
Sterk duft. Gj.bl.H4
Leander. Brungul til aprikos, senere blek rosa. Sterk duft. Sparsom
gj.bl.H5
Leonardo da Vinci. Mørk rosa. Lett duft. Gj.bl.H4
Sharifa Asma. Sart rosa med nyanser av gult og laks. Middels sterk
duft.H5
The Pilgrim. Sitrongul med gulhvit rand. Sterk duft. Gj.bl.H4

Robuste små og middelstore buskroser til hekk 
og gruppeplanting:
Henry Hudson. Hvit (knopper rosenrøde). Lett duft. Gj.bl.H7
Louis Jolliet. Kirsebærrosa. Svak  duft. Gj.bl.H6-7
Morden Centennial. Dyp lavendelrosa. Noe sparsom gj.bl.H6-7
Rotes Meer. Mørk karmosinrød.Lett duft.H7
Stanwell Perpetual. Sart rosa. Sterk duft.Gj.bl.H6

Robuste store buskroser til solitærplanting, grupper og hekk:
Aïcha. Gul med rødbrun midte. Middels sterk duft. Noe gj.bl.H6
Frühlingsduft. Gul med nyanser av rosa og aprikos. Sterk duft.
Sparsom gj.bl.H6
Jens Munk. Rosa. Lett duft. Gj.bl.H7
Roseraie de l'Hay. Dyp purpurrød. Sterk duft. Gj.bl.H6-7
Thérèse Bugnet. Rosa. Lett duft. Gj.bl.H7-8

Historiske roser, gjenblomstrende sorter:
Baronne Prévost. Rosenrød til lavendelrosa. Sterk duft.H4-5
Jacques Cartier. Rosa. Sterk duft.H5
Mme. Boll. Mørk lillarosa. Sterk duft.H5
Rose de Rescht. Dyp karmosinrød. Sterk duft.H5-6
Stanwell Perpetual. Sart rosa. Sterk duft.H6

Historiske roser, engangsblomstrende sorter:
Dronningen af Danmark. Mørk rosa med blek rosa rand. Sterk
duft.H5-6
Empress Joséphine. Lavendelrosa med blek rosa rand. Lett duft.H7
Ispahan. Rosa. Sterk duft.H5
Officinalis. Blek purpurrød. Sterk duft.H6
Président de Sèze. Purpur, lilla til lillarosa og sølvaktig lys lilla. Sterk
duft.H6

ROSA PRYD: Historisk buskrose ”Louise Odier” med ridderspore ”Volkerfrieden” i bakgrunnen. Foto: A. J. Landsnes
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Matlukt på ville veier
En kjøkkenvifte skal fjerne matlukt, fett og damp, men det er ikke alltid produktet
virker som det skal. Er du riktig uheldig, og feilmonterer viften, kan du lett komme i
klammeri med naboen. Dette problemet gjør seg spesielt gjeldende for folk som bor
i leilighet, forteller sivilingeniør Kari Thunshelle i Byggforsk til Newswire.

— En typisk feil er å montere kjøkkenhette med vifte rett på fellessystemet med
vifte på loftet. Da skapes det overtrykk, og matlukt ender opp hos naboen. Enkelte
vifter trekker også for mye luft ut av kjøkkenet, og problemer kan oppstå dersom
denne luften ikke føres tilbake igjen.

— Mange kunder er opptatt av å skaffe seg kraftige ventilatorer, men luftmeng-
den som fjernes skal kunne tilføres igjen. Det er derfor viktig å ha et opplegg for
skikkelig tilførsel av luft, sier Terje Eriksen, produktansvarlig i Elektrolux.

Syngende vinduer
Neste gang du står utenfor Hennes & Maurits og beun-
drer utstillingsdukkene, er det ingen grunn til å bli sjok-
kert hvis du plutselig får en hviskende stemme i øret.
Britene har nemlig utviklet et vindu som fungerer som
en høyttaler, rapporterer Teknisk Ukeblad. Glasset har
fått navnet Whispering Window, og ideen er at vinduet
skal brukes til å formidle milde reklamebudskap mens
du står og glaner på varene i butikkutstillingen. Når
teknologien vil komme hit til landet er usikkert, men
husk, treffer du på et vindu som hvisker, er det ikke
nødvendigvis deg det er noe galt med.

sett&hørt
“En av landets - sannsynligvis - dyreste

leiligheter er nå til salgs. Utsikten vil

helt sikkert være varierende.”

Katrine Hvitved-Jacobsen, DinSide.no, kommenterer salget 
av en 26 millioners leilighet på luksusskipet The World.

Velger dyr strøm
Til tross for muligheten til å velge fritt
i strømmarkedet, kjøper mange dyr
strøm fra lokale leverandører, melder
VG. For første gang går antallet som
velger et alternativt selskap ned.Ved
årsskiftet hadde 537 000 hushold-
ninger en annen enn den domine-
rende leverandøren. Dette er en
nedgang på 25 000 på et halvt år.

Vestkantfolk til Grønland
Etablerte mennesker fra vestlige bydeler kjøper seg nå inn i Oslos tid-

ligere slumstrøk, skriver Aftenposten. Fine fruer gir mer enn gjerne
opp villatilværelsen og flytter inn i strøket som tidligere ble beskrevet
som ”et statistisk helvete”. I et nytt byggeprosjekt i bydelen er over
40 prosent av kjøperne over 40 år, og en fjerdedel av dem kommer

fra de vestlige bydelene St.Hanshaugen, Frogner og Ullern.
— Grønland kommer til å bli gradert opp på grunn av nye bebo-

ere med andre krav. Det blir ikke så nødvendig å sjekke frysedisken
like ofte, for å si det sånn. Men forhåpentlig blir det ikke bare 

Deli de Luca.Vi får heller håpe Punjab Tandoori justerer maten 
litt, sier samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen.
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Europamestre i oppussing
Norge ligger på europatoppen når det gjelder
bruk av penger på oppussing og innredning. I
2004, brukte vi hele 35 milliarder på å stase opp
hjemmene våre, melder NRK.

— Nordmenn bruker 27 prosent av konsu-
met sitt, altså pengene vi har i lommeboken, på
hjemmene sine. I 2005 kommer vi til å bruke
enda mer, sier trendforsker Gunn-Helen Øye
ved Prognosesenteret.

Lavenergi som salgsargument
Stadig flere hus selges som lavenergiboliger, og interessen for denne typen bygg er økende,
melder Husbanken.

— Interessen for lavenergiboliger er økende, og kampen om en plass i dette markedet
er i gang. Dette ser vi blant annet i et økende antall annonser som reklamerer for lav-
energiboliger, sier Are Rødsjø, i Husbanken Trondheim, som sitter med ansvaret for
utviklingen av denne typen prosjekter.

“I dagens kompliserte og

pressede byggeprosjekter

kan man ikke forvente

kvalitet.  Man må glede

seg desto mer når man

finner den.”

Ingerid Helsing Almaas, 
redaktør Byggekunst. 

Feilmerkede hvitevarer
Over 70 prosent av hvitevarene som selges
i butikk har feil eller manglende energi-
merking, ifølge en undersøkelse fra Norges
Vassdrags- og energidirektorat. Energi-
merkingen som skal informere kundene
om produktenes energibruk er ofte
ufullstendig eller skjult.

— Resultatet er for dårlig, sier vass-
drags- og energidirektør Agnar Aas.

Rappet residens
Megler Miguel Sørholt anklager DnB NOR Eiendom for å ha rappet
ordet ”residens” fra ham, melder VG. Nylig brukte DnB NOR ordet
i en avisannonse, noe som skal ha provosert Sørholt kraftig etter-
som han har søkt Patentstyret om rett til å bruke ordet i all
eiendomsmegling.

— DnB NOR har stjålet ordet av meg, sier en frustrert Sørholt,
som snart åpner meglerkontoret Residence Eiendomsmegling.

sett&hørt
Betaler ikke for hus med rotter

En kvinne i Kristiansund har satt seg på bakbeina og nekter plent å
betale leie i sin kommunale bolig fordi huset er fullt av rotter, mel-

der Tidens Krav. Ifølge avisen har kvinnen vært i kamp med kommu-
nen siden september i fjor. Kommunen lover høyt og hellig overfor
Tidens Krav at noe vil bli gjort. I mellomtiden lever kvinnen i frykt.

— Jeg kan ikke leve slik. Jeg må da ha rettigheter selv om jeg
bor i en kommunal bolig. Jeg er livredd for at rotten til slutt skal

gnage seg gjennom veggen og komme inn i huset, sier hun.
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Uvettig bygging gir 

helseskader
Korte tidsfrister og økende konkurranse fører til at flere hus blir 

bygget med fuktskader. Det er ikke bare skadelig for bygget, 
men kan også få alvorlige konsekvenser for helsa.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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➤

Fukt i bygg forårsaker ikke bare alvor-
lige helseplager som astma og allergi,
men kan også gi andre og mindre

merkbare plager. Ifølge Gaute Flatheim,
spesialist i innemiljø, lider trolig flere
tusen mennesker i Norge av tilsynela-
tende uforklarlige plager som hodepine,
konsentrasjonsvansker og ekstrem trøtt-
het som følge av fukt i huset.

— Det finnes svært få som har erfa-
ring på området helse og fukt her i lan-
det, og når folk blir syke er det få som
kobler det til inneklimaet. Fordi det kan
ta lang tid før dette kobles til fukt, får
mange store problemer som de ikke kla-
rer å riste av seg. 

Selv har han vært med på å kondem-
nere flere hus der fukten har ført til så
store soppskader at det ikke har vært til-
rådelig for mennesker å bo der.

Ifølge Flatheim vil rundt 40 prosent
eller mer få en eller annen form for fukt-
skade i huset på et eller annet tidspunkt.
Skadene kan komme av alt fra en lekka-
sje på badet, til fukt i gipsplatene under
byggingen.

At folk blir syke i hus med fuktskader
er det i dag liten tvil om, men hvorfor
man blir syke kan være vanskeligere å
påvise, hevder Kolbjørn Mohn Jenssen,
daglig leder i firmaet Mycoteam.

— Fuktskader fører til inneklimapro-
blemer og har blitt knyttet til astma og
allergi. Det vet vi, men om effekten
kommer av sopp og mikroorganismer
eller kjemisk avdamping fra byggemate-
rialer er usikkert. 

Vanskelig å oppdage
Hvis man ikke er ømfintlig for sopp-
sporer, kan det ta lang tid å oppdage en
fuktskade. Mange merker det kanskje
ikke i det hele tatt før det blir synlig, og
da har det allerede gått veldig langt.
Fuktskaden kan ligge skult bak vegger og
bjelkelag, der soppen og muggen kan ha
gode vekstforhold. Rives derimot veg-
gen, vil man ofte kunne avdekke alvor-
lige skader.

Gaute Flatheim er medforfatter til
boka ”Unngå fellene ved boligkjøp”, og
mener alarmbjellene bør gå dersom det i
en boligsalgsrapport står at det kan være
litt fukt i kjelleren eller på badet.

— Noen tar det ikke så tungt og
trekker på skuldrene og kjøper likevel. Er
det en liten skade kan det være greit,
men hvis det viser seg å være mye, er
løpet kjørt. Da har det stått i rapporten,
og du har godkjent det.

Ved overtakelse av nybygg, anbefaler
han et eget tillegg til kontrakten der det
stadfestes at ingen fuktskader har opp-
stått i bygget under byggefasen. Det kan
også være lurt å ta med seg en fagmann
ved overtakelse for å undersøke om det
er noen merkbare skader. Terje Bjør-
klund i firmaet Opak mener det er viktig
å være påpasselig når man overtar et nytt
bygg.

— Har man mistanke om at huset
har vært åpent i en regnværsperiode, kan
det bety at det har oppstått skader. Da
bør man foreta en grundig fuktunder-
søkelse inne i konstruksjonen. 

Banale og enkle feil
Dårlig utført arbeid og mangel på kom-
petanse får mye av skylden for skadene
som oppstår. Det er også et problem at
det innad i byggebransjen er hard kon-
kurranse.

— Det er økt fokus på å presse pri-
sene. Det går fort, og det er snakk om å
spare penger. Mange av  problemene
oppstår i byggeprosessen fordi man ikke
setter opp ordentlig tørre bygg, og ikke
bruker tildekning, sier Mohn Jenssen i
Mycoteam. Det er viktige å holde bygget
tørt under hele byggeperioden, og å
unngå at materialer blir liggende ute i
regnet. Skjer det, kan fukten bli bygget
inne, og forårsake vekst av muggsopp.
Ifølge Flatheim, hjelper det ikke nødven-
digvis med en stor opptørking i etterkant
heller.

Muggsopp kan oppstå etter bare tre
dager under de rette forholdene. Bygge-

FARLIG FUKTIG: Blir det vått i vegger og tak i
byggeperioden, kan helsefarlig muggsopp 
bli et alvorlig problem. Foto: Mycoteam
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lederen kan si at det har blir tørket ut,
men har kanskje hatt på lufttørkere i tre
uker. Da kan skaden allerede ha skjedd.

Mohn Jenssen mener de fleste skader
er enkle å forebygge, men hevder det er
et problem at de som utfører jobben ikke
sitter inne med kompetansen. 

— Problemet er ofte at det ikke fin-
nes nok kunnskap på rett sted. Bygge-
leder kan kanskje mye om fukt, men er
ikke tilstede på byggeplassen hele tiden.
Kanskje får noen hjelpegutter ansvaret
for å dekke til materialene eller de blir
levert etter at alle har gått for dagen og

blir utsatt for et stort regnskyll. Ofte er
det snakk om opplagte og banalt enkle
ting. 

Det er også et problem at materialene
som brukes i dag ikke nødvendigvis er av
høyeste kvalitet.

— Før var det et titalls forskjellige
materialer. I dag er det hundretalls, og de
er ikke nødvendigvis mer robuste. Det
finnes ikke noen dokumentasjon på
materialegenskaper når det gjelder fukt,
og ingenting som sier hvor lenge de kan
stå ute før det går galt, sier Mohn Jens-
sen. 

F A K T A

Hva kan gjøres?
◆ Mistenker du muggsopp i huset, bør fag-

folk kontaktes for å ta målinger som kan
påvise om det er soppsporer i luften.

◆ Dersom det viser seg å være et problem,
må kilden til soppsporene finnes og fjer-
nes.

◆ Flater som har vært i nærheten av fukt
må rengjøres

Kontakt: www.opak.no, www.flatheim.no,

www.mycoteam.no

PYTT, PYTT: Det er ikke så mye som skal til før uhellet er ute. Her har et punktert rør ført til en stor vannlekkasje.  
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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

h&b nr. 2-2005 s. 22-43  17-03-05  13:21  Side 28



29hus&bolig 2–2005 •

Nå er våren her, og har du ikke gjort det allerede, er det på
tide å ta seg en tur rundt huset og lage din egen private til-
standsrapport. Huset bør inspiseres minst en gang i året,

helst på våren eller sommeren. Det finnes nemlig ingen fasit-
svar når det gjelder vedlikeholdsintervaller. Slitasjen på
malingen kan være avhengig av hvor i landet du bor, og hvor-
dan huset ligger i terrenget. Det er også slik at sør- og vestveg-
gen av bygget vanligvis slites mer enn nord- og østveggen. 

Grunnregelen er at veggen må utbedres når det er behov
for det, og den eneste måten du kan finne ut om behovet er
der er å ta en grundig sjekk. Er malingen matt eller falmet, kan
det være på tide med et nytt strøk. Det er også viktig å sjekke
veggen for synlige skader, som flassing, råte og deformerte
bord. Finner du kvister som har falt ut, og sprekker i bordene,
bør du også vurdere å gjøre noe. Endene på panelet, hjørner
og skjøter bør  tas nøye i ettersyn, og viser det seg at treverket
suger vann, er det på høy tid med en inngående behandling.
Sjekk også lekkasjer fra takrenner og andre nedløp, som kan
forårsake store skader på veggen i fremtiden. 

Sjekkliste:

• Er malingen falmet, eller har den
andre synlige skader ?

• Er endeveden oppfuktet, og hva med 
lister, vannbord og skjøter ?

• Er takrennen og andre nedløp i orden, 
eller finnes det lekkasjer ?

• Finner du deformerte bord, sprekker, 
eller kvister som har falt ut ?

➤

Pass på huset – mal i tide
Sol, regn, vind og luftforurensning. Malingen på huset ditt får

hard medfart hvert eneste år, og skal du unngå store skader 
på veggen må du være påpasselig med vedlikeholdet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

STRØKENT: Hvor ofte du må frem med maler-
penselen er avhengig av hvor i landet du bor,
og hvordan huset ligger i terrenget. 
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OBS: Høyt til værs er sjelden trygt. I smale bygater kan det være lurt å forberede bilistene på uventede hindringer. 
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Er alt i orden er det bare å gå inn igjen, eller sette seg i hagen med en avis og beundre
utsikten. Har fasaden behov for et malingstrøk, anbefales vanligvis en vask med et
alge- og soppdrepende middel. Deretter må veggen klargjøres for ett nytt strøk ved å
fjerne gammel og løs maling. Finn fram skrape og stålbørste og sett i gang. Har du
skiftet ut deler av veggen, og har et ubehandlet panel som utgangspunkt, bør du ikke
vente for lenge med å få på et grunningsstrøk. Både sol og fukt kan påvirke treverket,
og gjøre det uegnet for maling. Har treverket fått en grå overflate, må det slipes, stål-
børstet eller høytrykksspyles slik at det friske treet under kommer fram. Også her
anbefales en soppvask før behandling. 

Sjekkliste:

• Vask med alge- og soppdrepende middel

• Fjern gammel maling og utbedre skader

• Nytt treverk må behandles med et grunningsstrøk

Når veggen er klargjort og fri for gammel maling og andre skader, kan selve maler-
jobben begynne. Er det lite maling igjen, kan du starte med en grunning. Sørg
også for at ubehandlet tre blir grunnet, og at endeveden blir innsatt med en
impregnerende grunnolje. Så er det bare å sette i gang å male. Vel, nesten
bare å sette i gang. Det er en del ting du bør passe på underveis. 

• PASS DEG FOR SOLA: Sterkt solskinn på en halvtørr maling 

kan forårsake små blærer på veggen, og det er ikke særlig

pent. Det anbefales derfor at man begynner med nord-

veggen om morgenen, og jobber seg rundt etter sola.

• PASS DØGNRYTMEN: Kondens og dugg på en nymalt 

vegg kan føre til matte skjolder. Dette gjelder spesielt olje- 

og alkydmalinger, og det er derfor ikke alltid en god idé å male 

på kvelden.

• PASS PÅ TEMPERATUREN: Bruker du en vannfortynnet maling, anbefales

det vanligvis ikke at den påføres ved temperaturer under 5 grader.

• PASS PÅ TYKKELSEN: Poenget med en maling er at den skal beskytte

underlaget mot inntrenging av vann, og slippe fuktighet i treverket ut. Maler

du for tykke lag eller for ofte, ender du opp med et massivt lag på veggen, og

endrer dermed malingens pusteegenskaper.
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Valg av maling
I Norge i dag er 90 prosent av produktene som brukes ute oljebaserte, og Byggforsk
har også tradisjonelt anbefalt denne typen maling. Olje- og alkydoljeprodukter skal
ifølge forskningsinstituttet ha bedre inntrengningsevne enn vanntynnede produkter,
og skal være sikrere på værslitt underlag og steder med mye slagregn. 

De fleste vanntynnbare malinger er ifølge Byggforsk noe mykere enn oljeløslige,
og sprekker derfor ikke opp ved aldring. De trenger heller ikke like godt inn i trever-
ket,  men er samtidig dampåpne, og skal ha bedre motstand mot klimapåkjenninger.
Kvaliteten på de vannbaserte produktene er under stadig utvikling, og vanntynnbare
alkydmalinger har allerede i dag like god inntrengningsevne som oljeløslige. Det er
også, på grunn av endringer i lovverket, sannsynlig at vannløslige produkter vil ta over
markedet i fremtiden. 

• OLJEBASERT MALING: Består av olje, løsemiddel og fargestoff. Løse-

middelet er vanligvis white-spirit. Produktene gir forholdsvis god inn-

trengning i treet, og danner en film som gir god tetting mot vann og vann-

damp. Filmen kan over tid bli litt stiv og sprekke opp.

• VANNTYNNBARE MALINGER: Egenskapen er avhengig av hvilket stoff

malingen er basert på, som varierer fra ulike plaststoffer til alkyd, som er en

forsterket olje. Ifølge Norsk Treteknisk institutt viser tester at de nyeste pro-

duktene fungerer svært bra, og at de på sikt kan erstatte oljebasert maling.

• LINOLJEMALING: En oljemaling som utvinnes av linfrø, og vanligvis inne-

holder mindre organiske løsningsmidler enn andre oljemalinger. Kan ifølge

Treteknisk ha noe dårligere utendørsbestandighet enn alkydbaserte produkter.

• KOMPOSISJONSMALING: Tradisjonelt laget ved å blande pigment i pulver-

form med rugmelsklister tilsatt litt linolje. I dag er denne typen maling til-

gjengelig med cellulose eller hveteklister som bindemiddel. Anbefales særlig

på gamle bygg der denne typen maling er brukt tidligere.

KILDE: Treteknisk, Byggforsk, Riksantikvaren, Beckers, Mycoteam

Malingsgaranti 
En produksjonsfeil på Jotun førte nylig til at 1,2

millioner liter maling ble produsert med for lite

sopphindrende middel. Holder ikke malingen

mål, kan du kreve erstatning av produsenten.

Svikt i en pumpe på Jotuns fabrikk i Sandefjord,

førte til at Demidekk Maling, Demidekk Opti-

mal, Max for Mur, Lady Våtrom og Jotaproff Våt-

rom ble produsert i fire måneder med for lite

sopphindrende middel. Nå har Jotun kalt tilbake

malingen, og lover erstatning til alle som har

kjøpt eller brukt den. De aktuelle produktene ble

solgt i løpet av 2004, og oppdager du små

svarte prikker på veggen du har malt, bør du

kontakte Jotun direkte.

Kjøper du husmaling, er det alltid viktig å ta

vare på kvitteringen. Finner du feil ved

malingen, har du i utgangspunktet krav på

erstatning. Det forutsetter selvsagt at produktet

er korrekt påført, og at skadene ikke skyldes

dårlig arbeid. Kan du med rette skylde på

malingen, har du krav på å få levert ny maling,

og å få dekket tapet du har blitt påført ved å

male veggen til ingen nytte. Har du fått en

maler til å ta seg av jobben, er han ansvarlig

både for malingen og håndverket.

I Jotuns tilfelle, vil alle som har brukt den aktu-

elle malingen få tilbud om ny og korrekt blandet

maling i tillegg til det utstyret de trenger for å

gjøre jobben. Jotun har også gått ut og sagt at

de vil stille med maler dersom en fagmann er

blitt brukt.

Kontakt Jotun: 33 45 70 00

teknisk.service@jotun.no

eller gå direkte til din forhandler.
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Med Trebitt Terrassebeis trenger du ikke behandle terrassen hvert år. Beisen er høyt pigmentert for å gi lenger beskyttelse

mot gråning og nedbryting av treverket. Den har en vannavvisende effekt og inneholder sopphindrende midler.

Trebitt Terrassebeis brukes til behandling av terrassegulv, trapper, levegger, hagemøbler o.l. i impregnert treverk.

Endelig en terrassebeis hvor du ikke trenger å behandle hvert år.
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beise terrassen

beise terrassen
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Endringene får ingenting å si for farge-
utvalget hos forhandlerne, men fra
2007 kan malingen bare inneholde

400 gram løsemidler per liter. Innen
2010, skal det være nede på 300 gram
per liter. 

Bjørn Jacobsen, sjefsingeniør på Tre-
teknisk, og  spesialist på overflatebe-
handling og trebeskyttelse, tror endring-
ene vil bety dødsstøtet for tradisjonell
oljemaling.

— Jeg tror helt klart det går mot
vannbasert maling og lengre vedlike-
holdsintervaller. Skal oljemalingen beva-
res må i tilfelle sammensetningen endres

totalt, noe som trolig vil forringe kvalite-
ten, sier han, og får støtte av Kolbjørn
Mohn Jenssen, daglig leder i Mycoteam.

— Det som er på vei inn nå, er vann-
fortynnede produkter med kvalitet.
Mange produkter  har gode egenskaper,
men de nye malingene stiller mer krav til
produsentene. Før var det bare å legge til
litt mer kvikksølv, bly og tunge soppdre-
pere. Nå er det nødvendig med en mer
helhetlig forståelse, sier Mohn Jenssen.
Selv har han malt med både alkydmaling
og vannbasert maling på huset sitt, og
venter spent på forskjellen i holdbarhet. 

Hos Treteknisk er erfaringen med de

nyeste typene vannbasert maling ifølge
Jacobsen god, og han er ikke bekymret
for at en overgang vil føre til en økning i
sopp og råteskader. 

— Det er tydelig at malingprodusen-
tene har lært noe, og i tester vi har gjort
så langt ser dette svært lovende ut, sier
han. 

Positivt for miljøet
At malingen nå får et lavere innhold av
skadelige løsemidler tror begge kan ha en
positiv miljøeffekt, selv om de vann-
løslige malingene ikke nødvendigvis er så
rene som navnet skulle tilsi. De inne-

Et nytt EU direktiv krever at all maling som selges i Norge skal
være grønn. Det kan bety slutten på tradisjonell oljemaling.

Krav om grønn maling

Personlig dør
Døren er den delen av hjem-
met ditt du bruker mest. Du
åpner den for å møte verden,
du lukker den for å få fred, 
og du åpner den igjen for å
ønske dine gjester velkommen. 

Døren er detaljen som gjør
hjemmet ditt. Og da synes vi 
i Swedoor at døren også bør
gjenspeile det som er deg.
Derfor har vi et mangfoldig
utvalg av dører som innfrir et
hvert ønske om personlighet
og stil – og krav til kvalitet. 
Se dem på www.swedoor.no 

Avbildet dør: 2075 U69 Picasso

Åpne dører.
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holder gjerne flere tilsetningsstoffer enn
tradisjonell oljemaling, men disse blir
ifølge Jacobsen gjerne liggende igjen i
malingsfilmen. Mohn Jenssen i Myco-
team, velger også å ha en viss skepsis 

— Forhåpentligvis er dette mer
miljøvennlig, men noen vannløslige
malinger er skikkelige kjemiske supper,
sier han.

For Freddy Carlsen i malingsprodu-
senten Livos, vil det nye EU direktivet få
liten betydning. Han leverer allerede i
dag maling som er tilnærmet løsemiddel-
fri, og bruker urteekstrakter som alterna-
tiv til giftige soppdrepere. Til den utven-
dige linoljemalingen, brukes jord og
mineralpigmenter som fargestoff, og frø-
ene linoljen presses fra blir levert til
fabrikken, presset, og går ut igjen som
dyrefor.

—  For oss vil EU direktivet ha lite å
si.  Vi satser allerede på å være best på
kvalitet og miljø, og det skal være mulig
å legge materialer malt med Livos i kom-
posten uten at det ødelegger jorda, sier
han. 
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Else ”Sprossa” Rønnevig har et kjærlig-
hetsforhold til alt som er gammelt.
Gamle hus,  gammelt inventar og

gammel maling. Hun mener det er langt
bedre å satse på utprøvde metoder, enn å
eksperimentere med stadig nye malings-
produkter, som kan vise seg å gjøre stor
skade på verneverdige bygg. 

— Linoljemaling er et flere hundre
år gammelt produkt man har tilegnet seg
god kunnskap om. Gjennom flere gene-
rasjoner har den vist seg å være god, og
hvorfor gi avkall på noe som er bra? spør
hun. 

I motsetning til flere moderne
malinger puster den, og legger seg ikke
utenpå veggen som en film. Likevel er
det, ifølge Rønnevig, ikke bare å gå i
butikken og plukke ut den første og
beste linoljemalingen du kommer over. 

— Det du må passe på når du velger
maling er at den ikke inneholder for mye
gift, soppdrepere og white-spirit. Finnes
disse stoffene i malingen, betyr det at
produsenten må ta knekken på noe, og
at linolja ikke er god. Det er like stor
forskjell på linolje som det er på oliven-
olje. 

I boka ”Gamle hus – Vern, valg og
muligheter”, tar hun opp problematik-
ken og peker ut linoljemalingen fra den
svenske produsenten Allbäck som sin
favoritt. Linoljemalingen produseres i
liten skala og inneholder ingen skadelige
løsemidler. Dette gjør at det ifølge Røn-
nevig heller ikke er noen fare for blæ-
ring. 

— De store produsentene må ha ting
oppi malingen fordi de ikke har full
kontroll. Linoljen de bruker kommer fra
forskjellige steder, og alt puttes i en stor
beholder og blandes. Kvaliteten på lin-
olje kan variere fra sesong til sesong,

Anbefaler glemte malinger
Linojlemaling er et gammelt og utprøvd produkt, men kvaliteten varierer, og det 

er ikke likegyldig hva du velger. – Ikke kjøp produktet bare fordi det står 
linolje på boksen, advarer bevaringsspesialist. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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men det tar ikke storindustrien hensyn
til, hevder hun. 

Linoljemaling har i mange kretser
fått rykte på seg for å være vanskelig å
jobbe med, men ifølge Sprossa er det
langt fra noen heksekunst. Det viktigste
er å bruke en pensel med stiv bust og god
spenst, og å bruke tynne strøk. Heller tre
tynne enn ett tykt, advarer hun.

— Hvis du tror du kan komme unna
med ett strøk bommer du skikkelig. De
som får et dårlig og blærete resultat, har
oftest skylden selv, men legger lett skyl-
den på linoljemalingen.

GODT OG GAMMELT: Sprossas hjerte banker for
alt som er gammelt.

DÅRLIG KVALITET:
Svart sopp på 
veggen er et tegn
på at malingen
inneholder for mye
eggehvitestoffer.

SELVFORSKYLDT: Det er lett å legge skylden på malingen når noe går galt.

F A K T A

Linoljemaling
◆ Linolje presses ut av linfrø, og kan utvin-

nes ved både varmpressing og kaldpres-
sing. Ved varmpressing utvinnes mer
olje, men også mer avfallsstoffer.

◆ Oppstår det svart sopp på veggen du har
malt, er det et tegn på dårlig kvalitet og
at malingen inneholder for mye eggehvi-
testoffer.

◆ Linojlemaling puster, og kan ha en levetid
på 10-20 år avhengig av klimaet.

◆ Riksantikvaren ønsker, og i mange tilfel-
ler krever, at linoljemaling brukes på fre-
dede og verneverdige hus.

◆ Overmales et linoljemalt hus med alkyd-
maling, kan man få et blærete resultat.

◆ Skal du male, bør du bruke en pensel
med stive bust og påføre flere tynne lag.

Se www.sprossa.no for mer informasjon.
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Nå kan du pusse opp huset ditt uten å
åpne så mye som et malingspann.
De store produsentene har satset alt

på å gi deg mulighet til å slippe kreati-
viteten løs uten for mye søl. Rødt, blått,
gult, eller grønt. Det spiller ingen rolle
hvilken farge du liker eller drister deg til
å prøve ut. Synes du resultatet blir litt
grelt, har du full angrerett, og på få sek-
under kan du finne dine opprinnelige
farger tilbake. 

Fra å være et enkelt medium for pre-
sentasjon av varer og tjenester, har inter-
nett nå blitt et verktøy til å innhente
informasjon, og til å få både råd, hjelp og
veiledning. Det har  flere av malingpro-
dusentene skjønt, og lagt inn en rekke
nyttige og morsomme funksjoner på
hjemmesidene sine.

Både Nordsjø, Jotun, Flügger og
Dyrup tilbyr programmer der du kan
prøve forskjellige fargesammensetninger
på huset før du kommer til kjøpsstadiet.

Hos Nordsjø velger du enkelt ut motiver
fra et bildearkiv, og klikker på det som
ligner mest på ditt eget hjem. Jotun har
et program som fungerer etter samme
prinsippet. Flügger har valgt å basere seg
på tegninger av hus i ulike stilarter, mens
Dyrup har tatt den helt ut, og gir deg
mulighet til å laste opp et bilde av ditt
eget hus, for så å fargelegge det etter eget
ønske.

Flere av produsentene gir også et lyn-
kurs i fargelære, i mer eller mindre svul-
stige ordelag. ”Denne oransjegule gjør
alle tilpass med utadvendthet, glede og
letthet”, forteller Dyrup, som i tillegg
har en egen seksjon om fargepsykologi. 

Selve jobben
Etter å ha lekt en stund med farger og
gått inn i psykologien bak de ulike pro-
duktene, er det på tide å sette i gang med
selve jobben. Først må  riktig maling vel-
ges, og de fleste produsentene har egne
sider som hjelper deg å gjøre valget
enklere.

Hos Nordsjø kan du beskrive hva du
skal male i en egen produktvelger, som
finner fram til riktig maling uten at du
må lete gjennom en rekke produktnavn.
Lurer du på hvor mye du trenger, har
siden også en egen forbrukskalkulator,
og har du behov for et malerkurs, finnes
det både bilder og instruksjonsfilmer
som går igjennom teknikker trinn for
trinn. Skulle du fortsatt være i tvil, kan
spørsmål stilles til en egen malingdoktor. 

Jotun tilbyr også en egen produktvel-
ger, der du klikker deg inn på den seksjo-
nen av huset du ønsker å male, og får tips
om hva slags maling og grunning du bør
bruke. På siden vil du også finne en liten
beskrivelse av hvordan du skal male, og
en egen seksjon der spesielle problem-
områder pekes ut. Liknende former for
råd- og tipsseksjoner finnes også hos de
andre produsentene. 

38 • hus&bolig 2–2005

Mal med musa
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

F A K T A

Relevante nettsider:
◆ www.flugger.no
◆ www.jotun.no
◆ www.dyrup.no
◆ www.scanox.no
◆ www.nordsjo.no
◆ www.beckers.no

Et par lette trykk på musa er alt som skal til, og
før du vet ordet av det skjer det. Fargen skifter 
til rød, og plutselig får alt en helt ny fremtoning. 
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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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Senterpartiet ønsker å fjerne den
kommunale eiendomsskatten -
Hvorfor?

Vi anser den kommunale eien-
domsskatten som urettferdig.
En gammel dame med minste-
pensjon og stort hus sentralt i
Oslo vil for eksempel bli høyt

beskattet. Eiendomsskatten er
en usosial og tilfeldig beskat-
ning, men kommuner tvinges i
dag til å innføre den fordi de
har for dårlig inntektsgrunnlag. 

Hvor viktig er denne saken for
partiet, og hvordan skal partiet
få saken gjennom dersom et

regjeringssamarbeid med Sosia-
listisk Venstreparti  og Arbeider-
partiet  blir aktuelt?

Her er det helt klart uenighet
mellom partiene, men vi vil
forsøke å fokusere på forde-
lingsspørsmålet, og ta dette
opp i eventuelle forhandlinger. 

Tema: Eiendomsskatt og energipolitikk
— Urettferdig, sier Senterpartiets Marit Arnstad, og vil
bruke overtalelsens kunst for å overbevise en eventuell
samarbeidsregjering om at eiendomsskatten er en usosial
og tilfeldig beskatning. Hun er usikker på om Arbeider-
partiet og Sosialistisk Venstreparti helt har skjønt det, 
og vil gi dem begge en grundig forklaring for å vise 
hvordan det hele henger sammen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Hus & Bolig spør 
Senterpartiet svarer
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Så AP og SV har altså ikke helt
skjønt hvordan eiendomsskatten
fungerer?

Jeg tror nok de har skjønt det,
men kanskje ikke helt. I for-
handlinger vil vi fokusere enda
mer på at dette er en usosial og
tilfeldig beskatning, og isteden
foreslå å gi kommunene andre
og mer rettferdige metoder å
tjene penger på. 

Hvor skal pengene komme fra
hvis kommunene blir fratatt
retten til å skrive ut eiendoms-
skatt?

Vi ønsker en større fristillelse
av det kommunale skatteøret.
Inntektsskatt kan være et godt
alternativ til eiendomsskatten
fordi den ikke vil ramme så
skeivt. I dag har kommunene
så trange rammevilkår at de
tvinges til å gjøre et eller annet
for å tjene penger. Eiendoms-
skatten har de hjemmel for å
innføre, og derfor gjør mange
det. 

Hva med boligskatten, er det
noen fare for at den vil bli
gjeninnført?

Senterpartiet har som mål
ikke å beskatte bolig med
vanlig standard, men har vært
åpen for å beskatte større enhe-
ter og hus med særlig standard.
Men, når en skatt først har
blitt fjernet, er den gjerne

vanskelig å gjeninnføre. Folk
har innrettet seg etter de nye
reglene, og endringene er ikke
gjort i en håndvending.
Derfor er det lite trolig at vi
kommer til å gjeninnføre
boligbeskatning. 

Energisparing er også et sentralt
tema for partiet, og det skal sat-
ses mer på ENØK og økt bruk
av vannbåren varme. Hvorfor?

I dag bruker vi veldig mye
elektrisitet til oppvarming her i
landet. Samtidig har vi et stort
potensiale på alternative varme-
kilder som ikke blir brukt.

Men flertallet av de som har
installert vannbåren varme i
dag bruker elektrisitet til opp-
varming. 

Ideelt burde man bruke andre
energikilder enn elektrisitet. 
I dag ønsker mange alternative
oppvarmingskilder, men det er
ikke alltid lett å få tak i leve-
randører. 

Er det riktig å kreve utbygging
av infrastruktur for vannbåren
varme i nye byggefelt?

Foreløpig har det ikke blitt
utviklet noen plikt til å utvikle
denne typen infrastruktur til
boligformål, men det finnes en
mulighet til å påby blant annet
tilkobling til fjernvarmeanlegg.
Dette kan være med på å skape

et marked for denne typen
oppvarming. Alternativet er å
sitte å vente og håpe på at et
marked skal utvikle seg. 

Hva med lavenergihus og pas-
sivhus der energibruken blir så
lav at vannbåren varme ifølge
flere eksperter blir helt unød-
vendig?

Det aller beste er å koble disse
to alternativene. Man kan til-
rettelegge for mindre energi-
behov i et bygg, og samtidig
dekke varmebehovet med et
alternativ til elektrisitet. Jeg
tror også at  driftsutgiftene vil
gjøre at det lønner seg for en
del uansett.  Litt av poenget er
også at det ikke finnes en løs-
ning for alle. I tettbebygde
strøk kan behovet være et
annet enn steder der beboelsen
er mer spredt.

Når partiet satser på en avgifts-
politikk for å fremme miljø-
vennlig energi, betyr det at
vanlige huseiere får dyrere strøm
og må betale for satsning på
alternativ energi?

Vi kan ikke velte alt over på
avgiftssiden. Jeg tror ikke
kraftprisene vil synke med det
første, og  for å få en overgang
til mer miljøvennlig energi,
mener vi at mye av dette bør
komme gjennom statlige
bevilgninger

Partiet har foreslått et topris-
system på strøm, der de som
bruker mye må betale mer.
Betyr det at f.eks personer som
bor  i verneverdige bygg, der
strømkostnaden allerede er svært
høy, får en enda større belast-
ning?

Jeg ser at det kan oppstå en 
del problemer her, og forslaget
forutsetter at dette vil bli løst.
Målet er å definere et normal-
forbruk i forhold til et mer-
forbruk. Enkelte velger å ha
varmekabler i veien opp til
garasjen, og oppvarmet bas-
seng i hagen. Vi må vurdere
om disse skal betale mer, men
samtidig unngå uheldige utslag
av typen du nevner. 

Boplikt er også en viktig sak for
partiet, og denne ønskes nå å
strammes inn. Hva konkret skal
gjøres her?

Vi ønsker ingen endringer i
lovverket, men ønsker å utvikle
mer skjønn og fornuft, og få til
en mer fleksibel praktisering.
Noen steder er boplikten nød-
vendig for å opprettholde
bosetning og miljø. Andre
steder er den et hinder, og gjør
at man ikke får lys i vinduene i
det hele tatt. Vi må ha fleksi-
bilitet og skjønn. 
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➤

På 80- og 90-tallet skulle det være
klare farger og jevne overflater, også
på huset. Flere valgte å male med

plastbaserte produkter, men mange opp-
levde raskt at fasaden slo sprekker.
Malingen hadde en kvelende effekt på
pussen, som etter kort tid falt av i store
flak eller løste seg opp til fint, krittlik-
nende pulver. Stoffer som akryl og lateks
gav den ønskede overflaten, men virket
nærmest som et billig regntøy. Det så
ikke så ille ut på utsiden, men inni ble
det fort klamt og fuktig. 

For å holde på kvaliteten i flere år, er
murpuss avhengig av å puste. At pussen
blir fuktig eller våt er normalt ikke noe
problem hvis, men den må også har
mulighet til å tørke ut. 

— I dag har det blitt mer og mer
vanlig med murmaling som er diffu-
sjonsåpen. Den slipper damp ut, og hin-
drer slagregn i å trenge inn ikke slagregn
inn, forteller sivilingeniør John Christian
Forester i Mur-Sentret. 

Dette er ikke bare viktig med hensyn

til fuktproblematikken, men også fordi
en kalkbasert pussen er helt avhengig av
å få tilstrekkelig tilførsel av karbondiok-
syd for å herde. Får den ikke det, blir den
livløs og går rett og slett i oppløsning.

— Tetter man overflaten, får ikke
kalkpussen tilgang på CO2, og holder
også på fukt. Vi har sett flere eksempler
på steder der man har hakket hull på
malingen, og opplevd at pussen bare
drysser ut, sier Forester

Det viktige med maling som påføres
murpuss er altså at den puster, og at den
også reagerer med pussen. Malingen må
ikke bare bli et utenpåliggende belegg. I
hovedsak har vi tre typer malinger som
har disse egenskapene: kalkmaling, sili-
katmaling og sementmaling. Ifølge
Forester er det silikatmalingen som i dag
er mest brukt, både på grunn av fargeut-
valg, værbestandighet og holdbarhet. 

Løst forhold til lunsj
Produsentene av silikatmaling har varie-
rende løsninger, men i hovedsak finnes

Maling av mur – en hard jobb
Plastikk er langt fra fantastisk på murhus. 

Skal du unngå å kvele pussen, må det hardere 
og mindre tungtpustende saker til. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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det to typer – enkomponentsmaling og
tokomponentsmaling. Uten å gå for mye
i detaljer, kan man si at tokomponents-
malingen er den reneste, med 100 pro-
sent mineralsk innhold. Den er veldig
reaktiv, og de to komponentene blandes
derfor på plassen. Blir den stående for
lenge, herder den og blir til stein. 

— Tokomponents maling krever et
rent og fint underlag, og blir gjerne
brukt på rehabiliteringsprosjekter, fortel-
ler Magnus Fredberg hos malingprodu-
senten STS. Produktet kan være kre-
vende å bruke for amatører, men det er
ikke helt umulig.

— Det er viktig å male fra hjørne til
hjørne, og det er nok litt mer komplisert
enn folk er vant til. Har man et jevnt
underlag, tar det fargen til seg likt, ellers
blir det lett det de på Frogner kaller pit-
toresque når de er i Italia, men flammete
og skjoldete når de kommer hjem, sier
Fredberg.

Enkomponentsmalingen er ofte til-
satt organiske stoffer og fås ferdig utblan-
det. De billigste kan ha et høyt innhold
av plast, som kan gjøre at malingen pus-
ter dårligere og dermed føre til skader i
pussen. Forester på Mur-Sentret under-
streker at det er fullt mulig for amatører
å gjøre jobben på egenhånd

— Utfordringen med silikatmaling er
påføring. Det krever en nøye gjennom-
tenkt fremdriftsplan, og man bør ha et
ganske løst forhold til lunsjpauser. Stop-
per man opp underveis, kan det skjøten
bli synlig for all tid. 

Planlegging  er altså alfa og omega,
og selv om påføringen kan være kompli-
sert, betyr ikke det at profesjonell hjelp
er absolutt nødvendig
-- Vi får stadig flere eneboliger i pusset
mur, og da kan det være kostbart å bruke
en malermester. Det viktigste å huske på
for amatørene er at man må være innstilt
på å bruke den tiden som trengs, og følge
anbefalinger i bruksanvisningen nøye.

All dokumentasjon skal være tilgjengelig
hos produsentene og forhandlerne, men
enkelte leverandører kan nok bli enda
flinkere når det gjelder informasjon, sier
Forester.

Ikke så enkelt – puss, puss
Hvorvidt malingen gjør jobben sin, er
også avhengig av pussens sammensetning
og kvalitet. Man kan aldri redde en dår-
lig puss ved å male over, like lite som
man kan redde en gammel bil ved å male
over rusten. 

En puss skal i utgangspunktet bestå
av tre sjikt. En grunning, grovpuss og en
sluttbehandling, alle med ulike egenska-
per. Problemet er, ifølge Magnus Fred-
berg i firmaet STS, at byggherrene ikke
alltid leverer fra seg et kvalitetsprodukt. 

— I byggebransjen er det ofte mye
anbudspress, og folk henger seg opp i
tykkelsen på pussen, men der er det nes-
ten ingen sammenheng med kvalitet.
Det som er viktig er antall sjikt og pore-
strukturen. God puss er viktig for et godt
resultat med malingen. Pussen skal

Forskjellen mellom 
organisk og mineralsk maling
1. Mineralsk maling reagerer kjemisk med pussen.
Organisk maling fungerer som et utenpåliggende belegg.

2. Mineralsk maling puster, og tørker derfor raskt.
Organiske malinger slipper ikke fukten ut på samme 
måte og like lett.

3. 3. Mineralsk maling gir kalkbasert pussen rikelig tilgang 
på karbondioksyd, som pussen trenger for å herde.
Organisk maling stenger karbondioksyden ute.

Kilde: Mur-Sentret
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F A K T A

Organiske malingtyper
◆ Kalkmaling: Består av hydratkalk

(brent kalk tilsatt vann) tilsatt ulike
pigmenter og fyllstoffer. Malingen gir
en fullstendig pustende overflate.
Veggen blir gjerne matt, med et visst
fargespill. Kalkmaling har moderat
bestandighet mot klimapåvirkning,
og bør kun benyttes på puss med
kalkinnhold som er større enn 70
prosent.

◆ Silikatmaling (tokomponent): Består
av flytende kaliumsilikat og mine-
ralsk, tørt pigment som blandes rett
før bruk. Krever at underlaget er
relativt enhetlig og homogent. Til
ujevne overflater, finnes egne struk-
turjevnende hjelpestoffer som kan
tilsettes i grunningsstrøket.

◆ Silikatmaling (enkomponent): Består
av standard silikatmaling, tilsatt
organiske stoffer for blant annet å
forhindre at bindemiddelet forstenes
under lagring. Disse malingene
levers i spann klar til bruk. Produktet
kan brukes på de fleste mineralske
pussunderlag.

◆ Sementmaling: Består av sement,
pigment og eventuelle tilsetnings-
stoffer. Gir en matt overflate med
fargespill. Malingen inneholder ofte
plasttilsetning for å bedre vedheft og
vanntettende egenskaper.
Kilde: Mur-Sentret

kunne stå ubehandlet. Da har du et godt
utgangspunkt. 

Dårlig tilgjengelighet
Ifølge Fredberg sitter fargehandlere og
byggekjedene inne med altfor lite kunn-
skap når det gjelder maling av mur, og
både produktutvalget og rådene du får
kan være av dårlig kvalitet. 

— Hva du får er veldig avhengig av
hvor du handler. Mange steder har liten
eller ingen kunnskap, og flere av produk-
tene de anbefaler og selger vil du aldri

finne hos profesjonelle. Jeg vil anbefale
alle å gå til et kvalifisert håndverkerut-
salg. Det samme gjelder for mørtel. Skal
man vedlikeholde et trehus er produk-
tene de samme i gjør-det-selv markedet
og hos de profesjonelle. Slik er det ikke
med murmaling, avslutter Fredberg.

HJØRNE TIL HJØRNE:
Bruker du silikatmaling,
er det viktig å male fra
hjørne til hjørne. Lunsj-
pausen kan du bare
glemme. 
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— Regjeringen har satset på en ensidige
støtte til produktutvikling og markeds-
føring av tre som byggemateriale. Bygge-
bransjen generelt sliter med å få forsk-
ningspenger, og får bare smuler. Sam-
tidig ser vi at Treprogrammet får 35 mil-
lioner i året til produktutvikling og mar-
kedsføring, sier prosjektleder Ole H.
Krokstrand i bransjeorganisasjonen Bygg
Uten Grenser.

Han reagerer kraftig på uttalelsene
Lars Sponheim kom med i forrige num-
mer av Hus & Bolig, der ministeren
blant annet uttalte at bransjen hadde et
svært dårlig miljøregnskap å vise til, og at
den var lite villige til å gå i debatt. 

— Det er riktig at betong
forurenser mer i produksjons-
fasen enn tre, men ser vi på hele
levetiden er det annerledes. Pro-
duksjonsfasen er bare en liten rute i
et regneark. Når det gjelder debatt,
har vi forsøkt å invitere Sponheim flere
ganger uten at han har vært villig til å
møte oss, sier Krokstrand. 

Selv om Krokstrand er en forkjemper
for mur som byggemateriale, er han ikke
negativ til bruken av tre, men mener
materialet ikke passer til alle formål.

— Tre er et fantastisk materiale, men
man må bruke det der det passer. Hvor-
for bygge tettbebyggelse og høyhus i et
materiale som vi vet brenner. Det er rik-
tig at massivtre er bedre rent branntek-

nisk enn vanlig tre, men det brenner. Det
er ikke noen god idé å ha brennbart
materiale i bærende konstruksjoner,
mener Ole H. Krokstrand.

48 • hus&bolig 2–2005

Slår hardt tilbake
Mur- og betongbransjen har klaget regjeringens 
Treprogram inn for en europeisk domstol. Etter 
lang tid med det de selv beskriver som urettferdig 
konkurransevridning ønsker de nå å ta igjen. 

Følelsesladet: Mur- og
betongbransjen har fått nok av

regjeringens ensidige støtte til trebran-
sjen. Nå har Bygg Uten Grenser lansert en rekla-
mekampanje som spiller kraftig på folks følelser. 
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Ikke rart at dette er et yndet samlingspunkt for den travle familien på fem. Det store bordet er praktisk plassert i forlengelsen av kokeøya. 
Her kan man virkelig lage mat og ha kontakt med gjestene på samme tid. De gamle trehvite stolene med kelimputer er en fin kontrast til bordet.  
De store vinduene gir godt med lys og gir stemning til rommet avhengig av årstid og tid på døgnet. Trappen fører opp til et arbeidsrom.
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Idette huset er kjøkken og stue blitt et
stort samlingssted for familien. Her
kan alle følge med på  alt som skjer –

uansett om det lages mat på kjøkkenet
eller barna ser  på tv. Et gedigent spise-
bord i glass er husets midtpunkt. Her
spiser alle sammen, gjør lekser eller leser
avisen – alt etter som det passer seg. 
Den åpne atmosfæren er innbydende og
hyggelig. Med store vinduer ut til ter-
rasse og hage, samt vinduer i alle andre
retninger, følger rommet årstidene og
forandrer stemningen. Her er det like
hyggelig når det regner og blåser ute,
som når himmelen er blå. Da fyres det
opp i en stor peis som er midt på veggen,
i forlengelsen av kjøkkenbenken. Når
anledningen byr seg tennes også stearin-
lys, og lune retter trylles frem på kjøkke-
net.

Planlegging er viktig
Det krever god planlegging når man skal
bygge åpent kjøkken. Alt må få plass i
skuffer og skap, slik at alle benker og
bord blir fri for ting og tang når det ikke

Åpen løsning i
moderne
kubehus

Når kjøkkenet plutselig blir del av stuen er det
viktig med god plass i skuffer og skap. Et åpent
kjøkken kan være både lyst og sosialt, men skal

du unngå rot er det viktig med planlegging.

FOTO OG TEKST: GRO AANESEN

➤
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jobbes. Dette kjøkkenet er montert med
hovedseksjonene på den ene ytterveggen. I
underskapene er det valgt brede, dype
skuffer. Disse rommer utrolig mye og gir
god oversikt over det som er oppi når de
åpnes. Mellom overskap og benken er det
vindu hele veien. Dette gir masse deilig lys
og en åpen og luftig følelse. 

Ask og glass
Familien valgte ask som treslag. Det
myker opp betongveggen og harmonerer

Benkeplaten er laget av herdet glass. Kantprofilen er i
aluminium. Vinduet følger benken. De store skuffene er
praktiske og glir lett. Et supert alternativ til underskap
med kronglete tilgang til nederste hylle, mener familien.

Peisen er på samme vegg som kjøkkenbenken. 
Mellom kjøleskap og peis er det også laget en nisje til ved.

➤
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med både glass, hvitt og stål. Midt på
gulvet er det montert en kokeøy. Det
som skiller denne fra andre kokeøyer, er
at den har fått påmontert et gedigent
glassbord som en forlengelse. Dette er
planlagt stort nok til store lag. De flotte
utskårne stolene er en spennende kon-
trast til alt det stramme og moderne.
Valg av glass som bordplate er også
bevisst. Det er ”luftig” å se på, til tross
for størrelsen. Fordi man kan se gjennom
det, dominerer det ikke rommet. Det

fremhever snarere familiens gjennom-
tenkte stil. Kjøkkenbenken under vindu-
et, er også laget i herdet glass. Dette
binder de to elementene sammen. Det er
skiferfliser på gulvet mellom kokeøya og
kjøkkenbenken, mens det er parkett
under det store bordet. Gulvet følger
rommets linjer. Det er også innfelt
metallplater  i gulvflisene i en lang linje,
som følger hele det store rommets lengde
fra terrasse til trapp. I taket er det down-
lights i samme linje.

Det er åpent og oversiktlig på kjøkkenet
med godt overblikk over stuen. Den åpne

løsningen krever at man har det ryddig,
men store, åpne flater gir også ro. Husets

lengde er tydelig markert med metallplater
i gulvflisene og downlights i taket. Sonene i

det store rommet er også inndelt gjennom
forskjeller i materialbruk, parkett og flis.
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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

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

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

AK
ER

SH
US

OS
LO

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
TF

OL
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.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US
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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

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL

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
LA

ND

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
OM

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

GA
LA

ND

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

TR
ØN

DE
LA

G

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

VE
ST

-A
GD

ER

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

LE
M

AR
K

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

LE
M

AR
K

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
FO

LD

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
FO

LD

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
FO

LD

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

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

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
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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
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Loven, som tidligst kan tre i kraft 1. juli
2005, men kanskje ikke før 1. januar
2006, innfører helt nye regler på en

rekke områder. Andelseierens rett til å
fremleie leiligheten blir utvidet. Uttryk-
ket fremleie erstattes med bruksover-
latelse. Det innføres også nye regler om
erstatning ved ansvar for skader. Loven
innfører det såkalte kontrollansvaret.
Reglene om dette er ikke lett å forstå, og
man bør tenke gjennom om man vil ha
dette kontrollansvaret i borettslaget.

Retten til fremutleie utvides
I mange borettslag har styret praktisert
strenge regler om adgangen til å fremleie
leilighetene. Andelseierne har gjerne hatt
rett til å fremleie leilightene i to år der-
som andelseieren har godtgjort at fravæ-
ret har vært nødvendig. Grunnlaget for
slike regler har i noen tilfeller vært vedtak
truffet på generalforsamling, men i
mange tilfeller har grunnlaget bare vært
en praksis som styret har fulgt. Nå blir
dette helt anderledes.  Den nye lov om
borettslag utvider andelseiernes rett til å
fremleie. 

I loven § 5-3 heter det at andelseieren
ikke "utan samtykke frå styret" kan
"overlate bruken av bustaden til andre ut
over det som følgjer av §§ 5-4 til 5-6".
I de tilfeller der loven gir rett til bruks-

overlatelse dreier det seg ikke lenger om
en ordning som innebærer at andelseie-
ren må søke styret om godkjenning og at
styret kan nekte godkjenning dersom det
foreligger saklig grunn. Andesleieren har
i realiteten bare plikt til å gi melding om
bruksoverlatelse og det kreves ikke noen
saklig grunn for slik bruksoverlatelse.

Så langt jeg forstår bestemmelsene
om bruksoverlatelse er dette ufravikelige
regler. Dette er regler som gir en ube-
tinget rett for andelseieren som borettsla-
get ikke kan innskrenke ved vedtektsen-
dring. Vi kan heller ikke vedta avvikende
regler før loven trer i kraft som også skal
gjelde når den nye lovens bestemmelser
trer i kraft.

Hovedregelen om bruksoverlatelse av
en del av leiligheten fremgår av boretts-
lagsloven av 2003 § 5-4: 

"Ein andelseigar som sjølv bur i
bustaden, kan overlate bruken av delar
av bustaden til andre." 

Den viktigste materielle regelen om
bruksoverlatelse av hele leiligheten frem-
går av loven § 5-5. Her heter det: 
"Med godkjenning frå styret kan andels-
eigaren overlate bruken av heile bustaden
til andre for opp til tre år dersom andel-
seigaren sjølv eller ein person som nevnt
i §5-6 første ledd nummer 3, har butt i
bustaden  i minst eitt av dei to siste åra.

Godkjenning kan berre nektast dersom
brukarens forhold gir saklig grunn til
det."

Andelseieren har en ubetinget rett til
bruksoverlatelse for en periode av tre år.
Dette er altså også en ubetinget rett for
andelseieren som ikke kan innskrenkes
ved vedtektsendring. Det kan ikke stilles
krav om godkjenning av retten til bruks-
overlatelse, men krav til godkjenning av
den person som bruken skal overlates til.
Kravet til botid må være oppfylt av
andelseieren selv eller de personer som er
nevnt i lovens § 5-6 første ledd nummer
3 som er gjengitt nedenfor.

Borettslagsloven av 2003 innfører i §
5-6 en regel som de fleste borettslag også
har praktisert i dag. Den lyder:
"Andelseigaren kan elles med godkjen-
ning frå styret overlate bruken av heile
bustaden dersom andelseigaren er ein
juridisk person, eller andelseigaren skal
vere borte mellombels som følgje av
arbeid, utdanning, militærteneste, sjuk-
dom eller andre tungtvegande grunner,
eller ein medlem av brukarhusstanden er
andelseigarens ektemake eller slektning i
rett opp- eller nedstigande line eller fos-
terbarn av andelseigaren eller ektemaken,
eller det gjeld bruksrett som nokon har
krav på etter ekteskapsloven §68 eller
hustandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

juss

Den nye borettslagsloven utvider andelseiers rett til fremleie, og innførere
også nye regler om erstatning ved ansvar for skader. Her får du tips om 

hvordan borettslagets vedtekter kan tilpasses de nye reglene.

Borettslagsloven – forslag til ved t
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Godkjenning kan berre nektast dersom
brukarens forhold gir saklig grunn til
det."     

Også den bestemmelsen må etter
mitt skjønn anses å gi en ubetinget rett
for andelseieren som ikke kan innskren-
kes ved vedtektsendring eller på annen
måte. Men også etter denne regelen er
det tale om godkjenning av den person
som bruken av leiligheten skal overlates
til. 

De regler som gjelder i dag om
hvilke forhold som utgjør saklig grunn
til å nekte godkjenning av den eller de
personer som bruken av leiligheten
overlates til, må gjelde også i fremtiden. 

Mange borettslag har for eksempel
erfaring for at selskaper, kommuner og
andre juridiske personer som andel-
seiere verken har vært flinke til å velge
ut fremleietagere som passer inn i de
enkelte bomiljøene, eller vært flinke til
å følge opp fremleietagere dersom disse
ikke klarer å innpasse seg reglene for
god orden og opptreden. 

Borettslaget må ha anledning til å
stille krav om at andelseiere skal godta
regler med fastsatte krav til godkjen-
ning av nye fremleietakere og til
behandling av fremleietakere ved mis-
lighold på tidspunktet for godkjenning
av andelseieren. Dette gjelder regler om

forutgående møte med den kommende
fremleietager, krav om opplysninger
om fremleietageren, krav til aksept av
ordensregler på et språk fremleietage-
ren forstår, krav om aktiv opptreden fra
andelseieren overfor fremleietageren
ved mislighold, krav om advarsel,
begjæring om tvangsfravikelse og andre
formelle rettslige skritt ved vesentlig
mislighold osv.

Derfor  bør vedtektene stadfeste at
styret har fullmakt til å fastsette og
håndheve regler om dette. Her er det
viktig at reglene får  lik anvendelse for
alle andelseiere som fremleier sine lei-
ligheter. Styret kan kreve at den som
ereverver en andel må forplikte seg til å
følge disse regler for å kunne bli god-
kjent som andelseier. Siktemålet er å
sikre at borettslagets regler for god og
ordentlig opptreden etterfølges, samt å
etablere et bedre grunnlag for å gjøre
gjeldende vesentlig mislighold dersom
reglene ikke etterfølges.

Skader, erstatning og forsikring 
De færreste borettslag har vedtatt egne
regler om hvilket erstatningsansvar en
andelseier har i forhold til borettslaget.
I de tilfeller der det er vedtatt regeler
om dette er de i samsvar med de alm-
innelige ulovfestede regler om ansvar

Advokat Dag Stadheim, 
Brækhus Dege 

Advokatfirma ANS

juss
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for uaktsomme handlinger eller unnla-
telser som uansett får anvendelse. 

Den nye borettslagsloven innfører
helt nye regler for andelseiernes skade-
og erstatningsansvar. Det såkalte kon-
trollansvaret blir innført. Borettslaget
kan kreve erstatning for tap som følge av
at en andelseier ikke oppfyller sine vedli-
keholdsplikter m.v., men: 

"Det gjeld likevel ikkje så langt
andelseigaren godtgjer at mishaldet kom
av ei hindring utafor andelseigarens kon-
troll, og det ikkje er rimeleg å vente at
andelseigaren skulle ha rekna med hin-
dringa på avtaletida, eller at andelseiga-
ren skulle ha overvunne eller unngått
følgjene av hindringa.

Men det kommer flere presiserende
regler vi må forholde oss til:

"For tap som følgje av at bruken av
eigedommen eller delar av eigedommen
blir avbroten, kan laget berre krevje ska-
debot dersom mishaldet kjem av feil eller
forsøming på andelseigarens side."

"Andelseigaren svarar berre for tap
som ein som ein rimeleg kunne rekne
med som ei mogleg følgje av mishaldet."

Dette er erstatningsregler som modi-
fisererer de alminnelige regler om uakt-
somhet. Sannsynligvis kan reglene fra-
vikes ved vedtektsbestemmelse. Det er
altså mulig for borettslaget å vurdere om
det er hensiktsmessig å innføre dette
kontrollansvaret. 

Borettslaget bør vurdere regler i et
bredere og mer praktisk perspektiv enn
det borettslagsloven gjør, for eksempel
regler om: 

Forsikring: Borettslaget bør vedta en
bestemmelse som bekriver beboernes
forsikringsansvar, for eksempel hvorvidt
det er beboerens hjemforsikring som skal
benyttes i de tilfeller der både borettsla-
gets gårdeierforsikring og andelseierens
forsikring kan komme til anvendelse.

Skader: Borettslaget bør vedta en
bestemmelse som beskriver andelseiernes
skadeansvar. Denne bestemmelsen bør
også beskrive ansvaret ved tilfeldige ska-
der. I den nye borettslagsloven er det tatt
inn en ny bestemmelse som fastslår at til-
feldige skader er andelseierens ansvar.
Andelseieren svarer med andre ord for
skader som følge av for eksempel inn-
brudd, hærverk eller naturkatastrofer.   

Meldeplikt ved skader eller fare for
skader: Bestemmelsen bør beskrive når
meldeplikten gjelder, virkningene av
unnlatt melding (for eksempel at andels-
eieren da får ansvar for skade og taper sin
mulige rett til å kreve erstatning), plikt
til å avverge skade eller fare for skade,
rett til refusjon av utlagte utgifter og så
videre. 

Plikt for beboeren til å dekke egenan-
del m.v.: En slik bestemmelse kan være
aktuell når skaden, for eksempel brann i
leilighten, er forårsaket at grov uaktsom-
het eller forsett. Bestemmelsen kan
omfatte egenandel, avkorting i erstat-
ningsutbetaling, direkte utlegg og den
kan gjelde uansett om skaden forvoldes
på fellesareal eller leiligheten.

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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Kjøp av bolig ”som den er” 
Av advokat Henning M. Heitmann, 

Brækhus Dege Advokatfirma ANS 
(heitmann@bd.no).

juss

Et ungt ektepar kjøpte en seks år gam-
mel leilighet av en eldre dame
gjennom en seriøs eiendomsmegler.

Eiendommen hadde en synlig setnings-
skade, men megler informerte kjøperne
om at skaden var forsikringsdekket, og
derfor kunne repareres uten omkost-
ninger for kjøperne. Forsikringskravet
skulle følge med kjøpet. 

En tid etter overtakelse oppdaget
kjøperne at forsikringen slett ikke dek-
ket skaden. Det viste seg også at selgeren
ikke hadde gitt slike opplysninger til
megleren sin – megleren hadde opplys-
ningene fra andre kilder. I tillegg viste
det seg å være utettheter i baderomsgul-
vet, nær dusjsonen, som medførte at
vann seg ned i soverommet under når
dusjen ble benyttet mer enn ca. 15
minutter hver uke.

Boligen var solgt dem ”som den er”,
og kjøperne trodde derfor de stod uten
beskyttelse overfor de feilene som forelå
ved eiendommen. Men, det er ikke rik-
tig. 

I forrige nummer av Hus & Bolig ble
det redegjort for reglene om reklama-
sjonsplikt når mangler oppdages. Kan
feil ved salget, som beskrevet i eksempe-
let innledningsvis, gi grunnlag for mang-
elskrav mot selger av bruktbolig til tross
for at den er solgt ”som den er”?

Hva er en mangel?
Utgangspunktet er at selger skal levere
det kontrakten sier. Kontraktens bestem-
melser om tilstanden blir dermed
utgangspunktet for enhver mangels-
bedømmelse. Dersom eiendommen ikke
er i tråd med kontraktens beskrivelse, vil
det som hovedregel foreligge en mangel.
Men, hva gjelder når kontrakten ikke
sier noe konkret om tilstanden eller kon-
krete negative forhold som viser seg etter
overtakelse? 

Hva betyr ”selges som den er”?
Når en brukt bolig selges er det en del av
kjøpets natur at eiendommen ikke er i
tipp topp stand, og det vil være meget
krevende å formulere tilstanden nøyaktig
i en kontrakt. Det finnes også forhold
som selger ikke har full oversikt over.
Dermed selges som regel eiendom med

brukte bygninger med beskrivelsen ”som
den er”, som i eksempelet vårt.

I utgangspunktet vil mange oppfatte
salgsoppgavens og kontraktens ordlyd
”boligen selges som den er ved besikti-
gelsen” slik at man har akseptert den til-
standen som måtte være den reelle, og
kjøper kan tro at selger er fri for ansvar
for eventuelle skjulte forhold. Men slik
er altså ikke gjeldende jus for slike saker. 

Regler uansett kontraktens innhold
Det finnes lovbestemmelser og ulovfe-
stede regler som gjelder uansett hva
kontrakten sier om ansvar for feil og
mangler.  Disse reglene gjelder for de
fleste tilfeller av avtalt overdragelse av
fast eiendom. Avtalebestemmelser som
fratar kjøper de rettigheter som er gitt
etter loven er derfor ikke gyldige fullt ut.
Dette innebærer at avtale om kjøp ”som
den er” bare fører til en delvis begrens-
ning av selgers ansvar overfor kjøper.  

For eksempel kan man tenke seg en
avtale om at eiendommen overtas i den
tilstand hvor den befinner seg ved overle-
veringen, og at kjøper ikke kan kreve
erstatning for skjulte feil og mangler som
han blir kjent med senere. En slik avtale
vil ikke gi selger det tiltenkte rettsvern
mot etterfølgende krav fra kjøper som
oppdager vesentlig negative forhold
senere. 

At en bolig selges som den er betyr ikke at selger kan fraskrive
seg alt ansvar for feil og mangler. Holdes informasjon tilbake,

eller er boligen i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med, kan selger bli erstatningspliktig.
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Ofte vil en del av de gjeldende
reglene om selgers ansvar ved salg ”som
den er” være tatt inn i kjøpekontrakten,
men ikke alltid. Til tider er også kontrak-
tens regler mangelfulle, og gir derfor ikke
et korrekt uttrykk for hele regelsettet
som gjelder. Det kan derfor ofte være vel
verdt å undersøke saken grundigere i for-
hold til lovens regler dersom uventede
negative forhold dukker opp etter kjø-
pet. 

Her kommer noen tips om hvilke ret-
tigheter en boligkjøper har ved kjøp
”som den er”, uansett hva kontrakten
inneholder av ansvarsbegrensninger for
selger. Dette sier samtidig noe om hva
selgere må passe på og kan risikere ved
salg.

Selgers opplysningsplikt 
Selv om eiendom selges ”som den er”,
har selger en plikt til å gi alle opplys-
ninger som han har og som kjøperen har
grunn til å regne med å få i tilknytning
til salget. Salget skal skje på lojal måte
overfor kjøperne. Selger kan derfor ikke
gi feil opplysninger for ved det å frem-
stille eiendommen som mer attraktiv
enn den faktisk er. Han kan heller ikke
fortie kunnskaper om forhold, som for
eksempel manglende membran i bade-
gulv, setningsskader eller amatørarbeid
på det elektriske anlegget, og la det være
opp til kjøperen å avdekke det ved befa-
ring før kjøpet. Fortier selger slike for-
hold, utgjør det normalt en mangel, med
mindre kjøper faktisk har oppdaget eller
burde ha oppdaget avviket på befaring
eller på annen måte. Kjøper har grunn til
å regne med å få alle opplysninger
omkring forhold som ikke er forskrifts-

messige, og andre praktiske forhold som
har vesentlig betydning for ham som ny
eier. 

Også forhold som har innvirkning på
eiendommen uten at det egentlig er for-
hold ved selve eiendommens fysiske til-
stand, vil en selger ha opplysningsplikt
om. Dette kan gjelde manglende tilla-
telser fra myndigheter, tvister med
naboer i tilknytning til eiendommen,
planer om utbygging som vil ødelegge
utsiktsforhold og lignende. Andre
eksempler kan være tidvis sjenerende
lukt, vedtatt nedleggelse av vesentlige
offentlige tilbud i nærheten, fare for flom
eller snø-/jordras eller informasjon om
hvordan integrert utstyr på eiendommen
skal brukes. Manglende informasjon om
slike forhold kan også danne grunnlag
for mangelskrav fra kjøper.

Selgers ansvar for medhjelpere
Regelene om ansvaret for opplysninger
som gis i salgsprosessen gjelder ikke bare
de opplysninger som er gitt direkte fra
selger til kjøper. Også informasjon fra
selgers medhjelpere ved salget er omfat-
tet av den relevante informasjonsmeng-
den. Dette gjelder for eksempel megler,
takstmann, visningsassistenter og andre
som har i oppdrag å markedsføre eien-
dommen for salg. Selv om en av disse
medhjelperne har gitt feilaktige opplys-
ninger som de ikke har fått fra selger, blir
selger ansvarlig for dem. 

I eksempelet innledningsvis tok kjø-
perne saken inn for domstolene, som i
tråd med dette slo fast at selger personlig
måtte dekke omkostningene med å rette
opp setningsskaden, da et forsikringskrav
ifølge megler skulle dekket dette fullt ut.

Selger bærer altså risikoen for feilinfor-
masjon fra dem han har engasjert – dette
skal ikke være kjøpers risiko. Det er en
naturlig følge av at det jo tross alt er sel-
ger som har valgt medhjelperne, og at
selger dermed frivillig har distansert seg
fra selve salgsprosessen. Kjøper skal ikke
være nødt til å kontrollere opplysningen
med selger personlig for å kunne legge
dem til grunn.  

Det hjalp ikke selgeren at megler
hadde blandet sammen informasjon i
salget med informasjon fra et annet
salgsoppdrag. Dette ville i tilfelle være et
forhold mellom selger og megler i etter-
tid, og skulle ikke ha betydning for kjø-
perens posisjon. 

Selger bør av disse grunner være nøye
med hvem han lar representere seg i for-
bindelse med salget, og kontrollere alle
skriftlige informasjonskilder nøye før de
brukes i markedsføringen av eiendom-
men. 

Muntlig eller skriftlig
Det spiller ingen rolle om opplysningene
til aktuelle kjøpere er gitt muntlig eller
skriftlig – de er like bindende uansett
form. Det er derimot i praksis ofte et
problem at muntlige opplysninger er
vanskeligere å bevise i ettertid. Dermed
risikerer en av partene å tape sin rett der-
som han ikke har gjort viktige forespørs-
ler eller informasjon slik at det etterlater
skriftlige spor. Skriftlighet er derfor å
anbefale på ethvert viktig punkt i en
kjøps-/salgsprosess. 

Korrigeringsplikt ved feil
Feilopplysninger som er korrigert i tide
på en tydelig måte, gir ikke grunnlag for

juss
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mangelskrav. I tide betyr at korrige-
ringen skal være gjort senest når kjøper
og selger blir bundet ved tilbud og
aksept. Det er informasjonen på det tids-
punktet som etablerer innholdet i avta-
len mellom partene. Feilopplysninger
bør som hovedregel korrigeres på tilsva-
rende måte som de opprinnelig ble gitt.
En uriktig skriftlig opplysning bør for
eksempel korrigeres skriftlig i et vedlegg
til salgsoppgaven eller liknende.

Kjøper må ha hatt reell mulighet og
bør ha fått konkret foranledning til å
gjøre seg kjent med korrigeringen. Selger
eller hans medhjelpere må ha gjort det
som med rimelighet kan kreves for å kor-
rigere feilene, slik at en kan regne med at
de aktuelle kjøperne har oppfattet
endringene. Det er derimot ikke et abso-

lutt krav om at kjøperen faktisk skal ha
oppfattet korrigeringen, dersom korrige-
ringen faktisk er foretatt i henhold til
rimelige krav som beskrevet her. 

Dersom selgeren forstår at kjøper
ikke har fått med seg korrigeringen før
bindende aksept er gitt av kjøper, kan
ikke selger utnytte dette. Alminnelige
lojalitetskrav innebærer at selger i slike
tilfeller må gjøre kjøper særskilt klar over
forholdet før avtale inngås. 

Innvirkning på avtalen
Opplysningsfeilene gir grunnlag for at
det er mangel ved kjøpet bare hvis en
kan gå ut fra at feilene har virket inn på
avtalen. Ubetydelige opplysningsfeil gir
med andre ord ikke grunnlag for mang-
elskrav. Kjøperen skal ha lagt vekt på det

aktuelle forholdet. 
Hva som kan anses for å ha virket inn

på avtalen er ikke mulig å besvare i en
enkelt setning. Feil som har ført til for
høy budgivning på eiendommen vil opp-
fylle kravet. For eksempel hadde kjø-
perne i eksempelet lagt til grunn at for-
sikringskravet ville dekke setningsska-
den. Budet ble gitt ut fra den situasjon at
kjøperen skulle være uten utgifter til
oppretting av det. Budet var da klart for
høyt i forhold til den reelle situasjonen at
forsikringsdekning ikke fantes.

Loven gir i utgangspunktet ingen
begrensning i forhold til mindre avvik,
idet det etter ordlyden er relevant med
enhver innvirkning på avtalen. Det må
likevel gjøres en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfelle, hvor tilsvarende for-
hold kan ha meget ulik betydning for
forskjellige kjøpere. 

Kjøpers undersøkelsesplikt etter
lovens § 3-10 og eventuelle oppfor-
dringer i den forbindelse har også inn-
virkning på vurderingene som må gjøres
i forhold til mangelsbedømmelsen. Der-
som kjøper har oppdaget feil på egen
hånd, var han faktisk informert korrekt,
og kan da ikke påberope at selger har
informert feil eller mangelfullt. Da har
feilen ikke virket inn på avtalen.

Selv om en feilopplysning etter disse
reglene ikke med stor sannsynlighet har
virket inn på avtalen i noen vesentlig
grad, kan det likevel foreligge en mangel
etter andre regler i loven. Brudd på
hovedregelen om at det som er avtalt skal
leveres, vil innebære at det er en mangel
når det som er avtalt ikke leveres, selv om
det er vanskelig å påvise noen konkret
betydning av forholdet for budets stør- ➤

HUSET PÅ PRÆRIEN: I et gammelt hus er faren for råteskader større enn i et yngre hus. 
Kjøper bør være forberedt på det.
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relse. Dette hovedprinsippet går foran de
særskilte ”as is”-reglene som er omtalt
her.

Skjulte feil og mangler 
Selv om opplysningsfeil fra selgers side
ikke er bevisst, er selger likevel ansvarlig
for manglende opplysninger i en del til-
feller. I vårt eksempel dukket det også
opp en svikt i baderomsgulvet som selger
ikke kjente til. Selgeren hadde aldri
benyttet dusjen såpass mye at feilen viste
seg for ham, og han kunne ikke bebrei-
des for at han var i god tro omkring det.
Dette er et typisk eksempel på det som
omtales som ”skjulte feil og mangler” –
det vil si skader og feil på eiendommen
som verken selgeren eller kjøperen var
kjent med. Forutsetningen for selgers
ansvar i disse tilfellene er at eiendommen
er i vesentlig dårligere tilstand enn kjø-
peren hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers.
Lovens generelle regler om krav til eien-
dommens tilstand når det ikke er avtalt
noe særskilt, gir en pekepinn på hva man
normalt kan forvente og som derfor vir-
ker inn på vurderingen. 

Selgeren går altså ikke fri for mangel-
sansvar dersom han var uvitende om
vesentlige negative forhold, uansett hvor
god tro han var i. Selger har derfor risiko
for at slike forhold kan komme frem i
inntil fem år etter overføringen av eien-
dommen til kjøper (jf. den absolutt leng-
ste reklamasjonsfristen.) 

Dette er en vesentlig grunn til at
mange selgere oppfordres til å tegne eier-
skifteforsikring. Et erstatningskrav på
mange hundre tusen kroner flere år etter
at selgeren har gjort seg ferdig med
boligsalget og etablert en ny økonomi, er
en alvorlig sak for de fleste selgere.

Spørsmålet om en konkret skjult
mangel medfører at eiendommen er i
’vesentlig dårligere stand’ må gjøres utfra
en helhetsvurdering av en lang rekke
konkrete momenter i den enkelte sak.
Her er det ikke nok at feilen har virket
inn på avtalen, det vil si hatt betydning
for budet. Det kreves antakelig mer ved
skjulte feil og mangler, fordi selgeren i
disse tilfellene ikke har kjent til feilen. 

Den økonomiske belastningen ved

feilen i forhold til kjøpesummen er helt
klart et vesentlig moment ved vur-
deringen. I vårt eksempel var det betalt
kr 1,5 mill. for leiligheten (som var tak-
sert til kr 1,6 mill.) og de totale omkost-
ningene ved å rette feilen var beregnet til
kr 200 000. Dermed var dette et tungt-
veiende argument for at det forelå
vesentlig dårligere tilstand enn forventet. 

Men det skal også legges vekt på
andre momenter, som for eksempel hvil-
ket inntrykk eiendommen gir i forhold
til faren for den type feil/skade som
avdekkes; er det et gammelt hus er sjan-
sen større for skjulte råteskader enn i et
yngre hus. Kjøper bør ved eldre kjøp
være forberedt på det, og dermed i større
grad måtte forholde seg til at han har
”kjøpt en sjanse”. I vårt eksempel var
bygningen bare seks år gammel, og en
forventet derfor at badet skulle være i
orden i henhold til våtromsnormens krav
om tetting. Alderen talte derfor klart i
retning av at det var en mangel. 

Kjøper burde også gjort grundige
undersøkelser som kunne avdekket for-
holdet før kjøpet, hvilket har betydning.
Eventuelle oppfordringer til grundig
undersøkelse sammen med sakkyndige
har også betydning, selv om det ikke fri-
tar selger for å gi de opplysninger som
han sitter med om tilstanden. Videre leg-
ges det stor vekt på eventuelle forbehold
fra kjøpers side, som gjerne fremkommer
i salgsoppgaven. Men, forbeholdene er
ikke avgjørende dersom tilstanden viser
seg å være adskillig dårligere enn forven-
tet ut fra den informasjon kjøper satt
med ved kjøpet. 

Det er av disse grunner sjelden smart
av en selger å legge skjul på sine mistan-
ker om uavdekkede skader og feil ved
eiendommen. Det kan bli en dyr lære-
penge på sikt. Husk at opplysninger om
negative mistanker også er med på å
legge kjøpers forventningsnivå lavere,
med den virkning at det er vanskeligere
for kjøper å få anerkjent en senere avdek-
ket skade/feil som mangel ved kjøpet. 

I neste utgave av Hus & Bolig følger
en artikkel som tar for seg hvilke typer
krav som kan være aktuelle å fremme når
et kontraktsbrudd oppstår ved kjøp og
salg av eiendom. 

juss
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Åfjerne leier eller hans gjenstander
fra husrommet uten vedkom-
mendes samtykke, er ulovlig

selvtekt i henhold til straffeloven §
395. Overtredelse av straffebudet
kan medføre bøter eller fengsel i
inntil tre måneder.

Tvangsfravikelse (utkastelse)
gjennomføres av namsmyndig-
heten i den rettskretsen eiendom-
men ligger, og forutsetter at man har et
tvangsgrunnlag. Tvangsfullbyrdelses-
loven skiller mellom alminnelig tvangs-
grunnlag og særlig tvangsgrunnlag. Al-
minnelig tvangsgrunnlag er typisk retts-
kraftig dom eller rettsforlik. Å oppnå
dom eller rettsforlik forutsetter at man
har tatt ut forliksklage eller søksmål, og
at saken er blitt behandlet i rettsappa-
ratet. Det tar gjerne opp mot et år å få
behandlet en sak, og i mange tilfeller kan
man ikke vente så lenge før man fremset-
ter begjæring om tvangsfravikelse for
namsmyndigheten.

I leieforhold kan man imidlertid i
mange tilfeller gå rett til namsmyndig-
heten fordi man har et særlig tvangs-
grunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 13-2 tredje ledd. 

Betalingsmislighold
Hvis man har inntatt en klausul i leieav-
talen om at tvangsfravikelse kan kreves
når leien ikke blir betalt, kan man i prin-
sippet kreve tvangsfravikelse dersom leier
har unnlatt å betale 1 krone av husleien.

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven §
13-2 tredje ledd bokstav a. Dersom leier
betaler det han skylder før tvangsfra-
vikelse faktisk blir gjennomført, vil leier
ha rett til å fortsette leieforholdet.

Tidsbestemt leieavtale 
Når man inngår en tidsbestemt leieavtale
(for eksempel ”Leieforholdet starter 1.
januar 2003, og opphører uten opp-
sigelse 1. januar 2006”, eller ”Leieforhol-

det starter 1. januar 2003 og opp-
hører 1. januar 2006, men kan i
leietiden sies opp av begge parter
med tre måneders varsel”), bør
man innta i avtalen at tvangsfra-
vikelse kan kreves når leietiden
har løpt ut. En slik avtaleklausul

gir et særlig tvangsgrunnlag i
henhold til tvangsfullbyrdelsesloven
§ 13-2 tredje ledd bokstav b.
Dersom leier ikke flytter frivillig i

samsvar med en tidsbestemt leieavtale, er
det viktig at utleier ikke forblir passiv.
Hvis leier fortsetter å bruke husrommet,
og ikke har mottatt skriftlig flytteoppfor-
dring fra utleier før det har gått tre
måneder fra leieavtalen opphørte, går
leieforholdet over til å bli tidsubestemt.
Det innebærer at leieforholdet bare kan
avsluttes ved oppsigelse, og utkastelses-
klausulen har mistet sin verdi.

Oppsigelse
Hvis utleier har sagt opp leieavtalen, vil
oppsigelsen kunne være et særlig tvangs-
grunnlag. En forutsetning er at oppsi-
gelsen oppfyller lovens formkrav. 

En oppsigelse må være skriftlig og
inneholde en begrunnelse, samtidig som
den må opplyse om at leier kan protes-
tere skriftlig mot oppsigelsen til utleier
innen én måned etter at oppsigelsen er
mottatt. I oppsigelsen må det også opp-
lyses om at dersom leier ikke protesterer
innen fristen, taper leier retten til å gjøre
gjeldende at oppsigelsen er i strid med ➤

Ikke spark ut 
leieboeren,  
kast ham ut

Av advokat Line A. Parelius, 
Huseiernes Landsforbund

juss
Sliter du med en bråkete leieboer kan du ikke bare sparke

ham ut på egenhånd. Det kan medføre fengselsstraff.
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husleieloven § 9-8 første ledd andre punktum, og at
utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangs-
fullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c.

Tvangsfullbyrdelse forutsetter også at leier ikke har
protestert mot oppsigelsen innen fristen.

Hvis leier har protestert mot oppsigelsen, må utleier
ta ut forliksklage (eller ta ut stevning for tingretten,
dersom vilkårene for det er tilstede) og få stadfestet
oppsigelsen. Har leier protestert mot oppsigelsen, har
utleier ikke tvangsgrunnlag før det foreligger en retts-
kraftig avgjørelse av saken.

Disse bestemmelsene følger direkte av tvangsfull-
byrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c. Det kreves
ikke at forholdet er omtalt spesielt i leieavtalen.

Heving
Dersom leier vesentlig misligholder sine plikter etter
leieavtalen, kan utleier heve avtalen. Leieforholdet
avsluttes da i det øyeblikk leier mottar hevingserklæ-
ringen. Heving kan for eksempel være aktuelt dersom
husleien ikke blir betalt, leier til stadighet bryter hus-
ordensreglene, eller fremleier uten tillatelse. 

Hvis heving baseres på betalingsmislighold, bør
leier skylde tre til fire måneders husleie, og det skyldige
beløpet bør være på rundt 20 000 kroner. Utkastelse
etter heving krever nemlig at det er åpenbart at mislig-
holdet kvalifiserte til heving. 

Er det andre årsaker til at avtalen heves, må leier på
forhånd ha fått skriftlig advarsel om at leieforholdet vil
bli hevet dersom misligholdet fortsetter. Kravet om for-
utgående advarsel gjelder ikke dersom leieren mislig-
holder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig
å avslutte leieforholdet, men dette er en unntaks-
bestemmelse som er ment brukt for eksempel overfor
leiere som volder alvorlig skade på husrommet eller
truer med eller utøver vold mot andre brukere av eien-
dommen. I slike tilfeller kan man også begjære midler-
tidig forføyning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel
15, og i så fall vil utkastelse i prinsippet kunne foretas
på dagen.

Hevingserklæringen skal være skriftlig, og opplyse
om grunnen til heving. Hevingserklæringen bør
pålegge leier å flytte og tilbakelevere husrommet straks,
selv om det ikke er noe i veien for å innrømme leier en
litt lengre frist for å flytte.

Det følger direkte av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2
tredje ledd bokstav d at forhold som gjør det åpenbart
at utleier hadde rett til å heve avtalen, er et særlig
tvangsgrunnlag. 

Uberettiget besittelse
Utenfor leie- og besittelsesforhold som følger av hus-
leieloven, er det et særlig tvangsgrunnlag at saksøkte
åpenbart ikke har rett til å besitte eiendommen. Denne
bestemmelsen brukes overfor fremleier etter at leie-
forhold med hovedleier er avsluttet, og ved okkupasjon.
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Fremgangsmåte
Først må man sende varsel om tvangs-
fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 4-18. Varsel skal være skriftlig, og gi
leier oppfordring om å flytte innen to
uker. Varselet skal videre opplyse om at
fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet
ikke blir oppfylt. Varselet må opplyse om
det forhold som gir særlig tvangsgrunn-
lag.

Dersom leier ikke har flyttet frivillig
innen to uker etter at varsel etter § 4-18
ble sendt, sender man begjæring om
tvangsfravikelse til namsmyndigheten.

Hvis begjæringen grunner seg på
betalingsmislighold, at leietiden har løpt
ut, eller oppsigelse, sendes begjæringen
til namsmannen. Grunner begjæringen
seg på heving eller andre besittelses-
forhold utenfor husleieloven, sendes
begjæringen til tingretten (i Oslo skal
begjæring i slike tilfeller sendes til Oslo
byfogdembete).

Begjæringen skal inneholde navn på
saksøker og saksøkt, og opplyse om hvil-
ket særlig tvangsgrunnlag man påberoper
seg. Man må legge ved kopi av leieavtale

og andre dokumenter som viser tvangs-
grunnlag (oppsigelse eller hevingserklæ-
ring), samt kopi av varsel etter tvangs-
fullbyrdelsesloven § 4-18. Dersom utkas-
telse begjæres på grunn av manglende
leiebetaling, bør man legge ved doku-
mentasjon på betalingsmisligholdet, for
eksempel kopi av kontoutskrift. Man bør
også legge ned krav om dekning av saks-
kostnader.

Ved innlevering av begjæring om
tvangsfravikelse må man betale gebyr til-
svarende to rettsgebyr (til sammen 1 690
kroner). Dersom utkastelse gjennom-
føres, påløper det ytterligere 2,1 retts-
gebyr (1 774, 50 kroner). Samlet gebyr
for gjennomført utkastelse blir således
3 464, 50 kroner.

Når begjæring er mottatt av nams-
myndigheten, gis saksøkte anledning til
å uttale seg innen 14 dager. Deretter fat-
tes beslutning om hvorvidt begjæringen
skal etterkommes eller ikke. 

Hvis begjæring til namsmannen
etterkommes, vil det bli fastsatt en dato
for gjennomføring av tvangsfravikelsen.
Ved selve utkastelsesforretningen vil hus-

rommet bli plombert. Dersom leier har
gjenstander i husrommet, får han anled-
ning til å hente dem selv innen 14 dager.
Dersom leier ikke henter eiendelene sine
innen fristen, kan man be om at nams-
mannen fjerner eiendelene.

Hvis begjæring til tingretten etter-
kommes, vil man få en kjennelse for at
leier plikter å fraflytte husrommet. Frist
for kjæremål er én måned, og avgjørelsen
vil ikke oppnå rettskraft før det har pas-
sert en måned fra forkynnelse av kjen-
nelse. Dersom leier ikke flytter frivillig i
samsvar med kjennelsen, må namsman-
nen fullbyrde kjennelsen. Det settes da
en dato for fravikelsesforretningen, og
den videre prosessen blir som nevnt i for-
rige avsnitt.

Huseiernes Landsforbund har skjema
for oppsigelse, heving, varsel etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, samt
skjema for begjæring om tvangsfra-
vikelsene. Kontakt vårt sentralbord på
22 47 75 00 for å få tilsendt de skjema-
ene du ønsker.
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➤

Et boligsprinkleranlegg er en strippet
versjon av systemet som brukes i
næringsbygg. Spesialtilpassede dyser

gjør at spredningen på vannet øker, og
behovet for vann blir derfor mindre. Er
man heldig, kan man få installert sprink-
leranlegg for prisen på et standard par-
kettgulv, og flere forsikringsselskaper gir
også en reduksjon i brannpremien til
personer som har installert et slikt pro-
dukt. 

Foreløpig er denne typen brannsik-
ring  mest vanlig i større bygg, men det
er fullt mulig å sette opp et anlegg i en

helt vanlig enebolig. Vidar Stenstad, i
Byggforsk, har selv hatt et sprinkleran-
legg i huset siden 1998, og han mener
boligsprinkling bør være et alternativ for
de fleste. På spørsmål om dette har vist
seg å være en lønnsom investering, svarer
han.

— Når man vurderer sikkerhet, må
man ikke bare kikke på lønnsomhet.
Man vet aldri om det lønner seg før det
skjer noe, men et boligsprinkleranlegg
kan være med på å redde liv. 

Daniel Johansen i Oslo Brann- og
redningsetat er heller ikke i tvil, og
brannvesenet har blant annet innført en
rabatt på direkte alarmoverføring til
boliger med sprinkleranlegg, fordi syste-
met gjør en aktiv slukkejobb før brann-
mannskapet kommer.  

— I eneboliger er dette et suverent
tiltak, men det er enda ikke så mange
som har dette her i landet. Norge er som
et U-land å regne når det gjelder opp-
føring av sprinkleranlegg i boliger, sier
han.

Ole Jacob Eide, i ingeniørfirmaet Tor
Eide AS, har lang erfaring med arbeid
innen brannvern, og installerer bolig-
sprinkleranlegg for en pris på 250 kroner
kvadratmeteren, noe han mener er langt
fra avskrekkende tatt i betraktning den
sikkerheten anlegget leverer. 

— Hvis du bygger deg en feit ene-
bolig i Holmenkollen på 300 kvadrat til
rundt 5 millioner, betaler du rundt
75 000 kroner for et anlegg, og da har
du sikret boligen og alle som bor der
mot å omkomme i brann.

Gode erfaringer i USA
Selv om bruken av denne typen tekno-
logi foreløpig ikke har tatt helt av i
Norge, har det så vidt man kjenner til

Brannmann i taket
Nå kan du installere en brannmann i taket. 

Han er på vakt 24 timer i døgnet, og kan slukke et lite 
branntilløp med den eksisterende tappevannsforsyningen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

BRANNSIKRET BOLIG: Et boligsprinkleranlegg kan godt installeres i en vanlig enebolig. 
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REDDER LIV: Med et
boligsprinkleranlegg

har du en brannmann
i taket som er på vakt

24 timer i døgnet.
Foto: Zefa / Crea-
source / SCANPIX
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ikke vært et eneste dødsfall som følge av
brann i bygg med sprinklersystem. Tall
fra USA, der sprinkling i bolighus er
langt mer utbredt, er også svært positive.
I Scottsdale i Arizona ble det innført
krav om sprinkling i alle nye boliger i
1985. Her har ingen personer omkom-
met i brann, og i 92 prosent av tilfellene
har brannen blitt slukket eller kontrollert
av ett eller to sprinklerhoder. Materielle
skader er blitt redusert med 90 prosent i
forhold til usprinklede bygg. 

Til tross for positiv erfaring med
sprinkleranlegg i utlandet, finnes det på
grunn av liten utbredelse få tall å vise til i
Norge. Når det gjelder anlegg i større
forretnings- og næringsbygg derimot,
utførte Opplysningskontoret for sprink-
leranlegg en undersøkelse i 2003, med et
svært nedslående resultat. Av 150 anlegg,
fungerte bare 8 prosent som de skulle,
men flere av feilene var vel og merke av
mindre alvorlig karakter. Nå er heldigvis
anlegg i bolighus mindre avanserte enn
de som er å finne i større bygg, men ved-
likehold og ettersyn er likevel svært vik-
tig.

— Problemet med vedlikehold er
ikke like stort i boliger. Der står vegger
vanligvis stille, og man er ikke avhengig

av å gjøre stadige endringer i systemet,
sier Thor Kr. Adolfsen i Opplysnings-
kontoret for sprinkleranlegg.

Det er også lurt å forsikre seg om at
leverandøren er til å stole på, og blir
anlegget feilmontert, kan det få fatale
følger.

— Jeg kan ikke anbefale annet enn
godkjente sprinklerfirma. Går man til
noen som får tak i dette via omveier, kan
man risikere at det ikke legges tilstrekke-
lig vanntilførsel, og at dysene plasseres
feil. Vi har sett mange dårlige eksempler
på folk som kutter hjørner, og resultatet
blir da heller tvilsomt. Det hender også
at det installeres for mange dyser, og at
det ender med at den ene spyler på den
andre som da blir nedkjølt og ikke løses
ut, sier Eide i Tor Eide AS. 

Liten fare for feil
Faren for at uhell skal skje, og at slukke-
systemet skal forårsake store vannskader
er ifølge Eide nærmest lik null, men spil-
ler man fotball inne og treffer en av
dysene, kan den utløses. Når det gjelder
skader systemet påfører huset i forbin-
delse med et eventuelt branntilløp,
minner han om alternativet. 

Det er klart det blir noen vannskader,

F A K T A

Slik virker sprinkleranlegg
Et sprinkleranlegg er satt sammen av rør
med dyser. Rørene er fylt med vann, og
dysene har et varmeelement i form av en
glassperle eller en metallegering som utlø-
ses ved en temperatur på rundt 70 grader.
Da spruter vann ned på stedet der det
brenner, og idet systemet løses ut, kommer
det også en alarm. Det er kun dysen som
påvirkes av brannen som løses ut.

Sprinkleranlegg er i dag tilgjengelige i flere
ulike design og utførelser, og rørene kan de
fleste steder legges skjult.

Se Opplysningskontoret for sprinkleranlegg
www.sprinkleranlegg.no for mer informasjon.
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men brenner det, og en venter på brann-
vesenet, blir både brannskadene og vann-
skadene større. 

Utløses anlegget mens man er på
ferie, vil det i utgangspunktet bare stå og
gå til man kommer tilbake, og da kan det
helt klart bli temmelig vått. Med en
direktetilknytning til brannvesenet vil
også det problemet være løst.

Sjekk vanntilførselen
Dersom du vurderer å installere et bolig-
sprinkleranlegg i en eksisterende bolig,
bør du først og fremst undersøke om
vanntilførselen til bygget er bra nok.
Dersom den ikke holder god nok stan-
dard, kan kostnaden øke dramatisk. 

— Når vi skal installere boligsprink-
ling i gamle bygg er vi ofte nødt til å
dimensjonere opp rørene for å få økt
vannforsyning. Det kan bli kostbart, og
vi snakker om en sum mellom 5000 og
40 000 kroner, forteller Ole Jacob Eide. 

Bygger man derimot denne typen
systemer i nybygg, er saken ganske mye
greiere. 

— I nybygg er det bare å legge fram
en god nok dimensjon i utgangspunktet,
og da snakker vi kun om noen få hun-
drelapper, sier Eide. 

I startgropa
Trond Dilling, senioringeniør i Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap, er ikke i tvil om nytten et slikt
anlegg har, og jobber for øyeblikket med
et prosjekt for å innføre denne typen sys-
temer i omsorgsboliger.

— Til nå har det ikke vært bra nok
fokus på allmenne boliger, men hadde
jeg visst hva jeg vet nå for 10 år siden,
hadde jeg installert et anlegg hjemme.
Her i landet er vi foreløpig bare i start-
gropa med dette, og det har ikke vært alt-
for mye informasjon tilgjengelig. Vi
ønsker å fortelle at dette ikke koster all
verden. For gamle bygg og bygårder er
sprinkling ofte den enste form for brann-
sikring som er aktuell og som kan kom-
pensere for bygningsmessige svakheter.
Hvis man bygger en bolig med livsløps-
standard, har man også gjort en smart
ting dersom man installerer sprinkleran-
legg med en gang.

OVERTENNING: Når
brannvesenet først
dukker opp er det

ofte for sent, og
både brann-

skadene og vann-
skadene blir større. 

SKJULT SYSTEM: Sprinkleranlegget kan legges
skjult under taket.  Det eneste som bli synlig er
den lille dysen. Den er tilgjengelig i mange for-
skjellige utforminger og farger, og det er også
mulig å få et eget deksel slik at dysen blir
nærmest usynlig. 

h&b nr. 2-2005 s. 54-71  17-03-05  13:59  Side 69



Jøss bevares!
Nytt, eksklusivt og elegant. Superlativ-

ene hagler når Elfa selv skal beskrive

sitt nye oppbevaringskonsept. Det de

egentlig prater om er kurvsystemer,

hyllesystemer og skyvedører med flott

design og smarte løsninger. Konseptet

Elfa exclusive skal også passe inn hvor

som helst i huset, men det forutsetter

selvfølgelig at du har plass.

www.elfa.com

TI TOMMELTOTTER
Har du ikke helt kontroll på verktøyet ditt, og er så uheldig å

skade en finger når du stuller med ditt seneste gjør-det-selv

prosjekt, finnes det nå en artig liten sak som kan redde

dagen. Fingerskinnene fra Acu-Life er laget i lettmetall, og

foret med mykt skummateriale. Skinnen skal stive av finge-

ren slik at både smerte og belastning reduseres. Du kan

velge mellom et produkt som stiver av fingeren i forhold til

hånden slik at du ikke kan bevege den i det hele tatt,

eller en skinne som bare stiver av fingerleddene.

www.banda.no

EX-STATISK
Det er jo ofte sånn at når to mennesker

møtes skapes det gnister, men fra nå av

kan det bli slutt på det. Casco har kom-

met med et lim som skal forhindre sta-

tisk elektrisitet i spesielt utsatte rom.

Produktet kan brukes på alle typer elek-

trisk ledende belegg, som vinyl, fliser,

linoleum, tepper og gummi. Om det kan

brukes på ballonger, i luer og på gensere,

sier produsenten ingenting om, og da er

det trolig best å la det være.

www.casco.no
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Spesialtilbud
til alle medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Vi passer på det du er glad i.

Med Securitas Direct boligalarm er du trygg 
enten du er hjemme eller reiser bort.

Du treffer oss på tlf. 07010 eller se 
www.securitas-aroundio.no
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Sjette sans
Whirlpool har utviklet en idiotsikker oppvask-

maskin, der det eneste du trenger å gjøre er å

trykke på startknappen. Skal vi tro produsenten,

ordner maskinen resten selv. Den såkalte 6th

sense teknologien skal visstnok gjøre at maski-

nen selv føler hvor skitten oppvasken er, og

vasker deretter. Whirlpool garanterer med dette

et tredobbelt topp vaskeresultat, hva nå enn det

måtte bety. Modellene fås i flere utgaver.

www.whirlpool.no

nytt på markedet

Fugeskum for norske forhold
Nå kommer byggeskummens svar på Bremyk.

Du trenger bare ett byggeskum,

og det er Pro-byggeskum, skal 

vi tro Relekta. Produktet er et 

helårs fuge- og monterings-

skum, som skal være velegnet 

til montering, isolering og 

festing. Skummet herder selv 

ved lav luftfuktighet og i tem-

peraturer ned mot minus 10.

Da trenger du altså ikke ett til 

sommerbruk og ett til vinterbruk.

www.relekta.no

VARM OPP FØTTENE
Fryser du på beina, kan varme i gulvet være et alternativ.

Nå har PolyOhm lansert en varmematte som kan brukes

under både laminat og parkettgulv. Matten har et eget sys-

tem som skal minske problemet med overoppheting under

tepper ved at temperaturen automatisk reguleres ned i 

det aktuelle området. Produktet kan legges på alle typer

underlag, inkludert betong, sponplater og linoleum.

www.stork.no
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Boligsalg på nett
Til tross for advarsler fra eiendomsmeglere velger stadig flere å selge boligen selv.  

Nå lanseres Den Norske Boligbørs, der budrunden foregår på internett. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Den Norske Boligbørs vil ifølge grün-
der Borgar Lorvik tilby en full salgs-
pakke for under 10 000 kroner,

inkludert annonsering, visningsmateri-
ell, budrunde og oppgjør. Selve salgsjob-
ben tar kunden seg av selv, og budrun-
den vil foregå på internett, med varsling
om nye bud både via tekstmeldinger og
e-post. 

— Det kan koste mye å bruke
megler, og mine foreldre betalte nylig
65 000 kroner for å selge en bolig. Det er
svinaktig dyrt. Her slipper du med
10 000, sier Lorvik, som mener det er på
høy tid at meglerstanden får konkur-
ranse. I dag har selskapene selgbolig-
selv.no, adiretka.no og ao.no lignende
tilbud, men bare ao.no tilbyr budgivning
på nett. Til tross for konkurransen,
mener Lorvik DnBB har mer å by på
både når det gjelder pris og funksjona-
litet. 

— All nødvendig dokumentasjon
kan lastes ned hos oss. Dette gjøres i to
faser. Først bestilles takstmann og vis-
ningsmateriell. I fase to har vi lagt ut en
mal for annonsering på finn.no, en
bestilling av budrunde på nett og opp-
gjør med advokat når salget er avtalt, for-
klarer han. Foreløpig har DnBB en avtale
med advokatfirmaet Legaliz, men kun-
den kan også sørge for å skaffe advokat
med autorisasjon for å drive eiendoms-
megling på egenhånd. På nettsiden kan
man i tillegg bestille eierskifteforsikring,
dersom man ønsker det. 

Sunn skepsis
Da selgboligselv.no ble lansert, gikk en
rekke meglere ut og advarte mot å gjøre
jobben på egenhånd, og hevdet også at
det var flere markedsmessige fordeler ved
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å bruke megler, noe Lorvik avviser tvert. Han mener det
holder lenge å markedsføre boligen via nettet, og at salgspri-
sen vil bli den samme med eller uten megler fordi det er de
som er interessert i boligen som bestemmer prisen. 

— Hver gang man får tilbud i posten fra meglerkontor
eller i nasjonale aviser er det selger som betaler for det. Folk
på min alder ser ikke på dette i det hele tatt. De går inn på
finn.no og sorterer etter pris og område, sier han. 

Espen Solum, tidligere formann i Norges Eiendomsme-
glerforbund, og leder for Eiendomsmegler 1 i Kristiansand,
mener det er grunn til å uttrykke en sunn skepsis i forhold
til denne typen operasjoner. Han vil ikke umiddelbart gå
god for at dette er en sikker måte å selge bolig på.

— Det jeg er opptatt av er kvalitetssikring, og at det skal
være trygt for forbrukeren. Det er grunn til å stille spørsmål
ved hvem som har ansvar dersom det finnes feil i prospek-
tet, og hvem som skal etterprøve hva som står. Dessuten
oppfattes ikke bud som gis på nett som juridisk bindende. 

Ifølge Lorvik vil selger alltid stå ansvarlig for informasjo-
nen som gis i prospektet. For de som ikke ønsker å utforme
dette selv, har han også kontakt med et takstfirma som til-
byr å innhente opplysninger om boligen og området, samt
ta bilder og hjelpe til med utformingen av prospektet. Han
hevder også at et bud på nettet er vel så bindende som andre
bud, og understreker at selger i tillegg kan komme med krav
om at bekreftelse på bud må komme via faksmaskin. Bud-
frister på under en time bli ikke akseptert.

— Det er opp til selger hvordan dokumentasjonen gis,
og han kan i praksis si at han ikke ønsker å godkjenne salget
før han har fått finansieringsbevis. Seriøsiteten i budrunden
blir også ivaretatt ved at kontaktopplysninger til budgiver
blir registrert, og får du inn Donald Duck bud kan du slette
dem. 
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Alternativ: Borgar Lorvik vil
tilby et alternativ til mennesker
med god kjennskap til inter-
nett. Han mener det er lite å
tjene på å bruke megler. 

Økt mangfold
Magne Eek, seksjonssjef i Forbrukerombudet er i utgangs-
punktet positiv til denne typen tjenester, men understreker
at dette ikke er for alle.

— Forutsatt at man gir forsvarlig informasjon til kjøpere
og selgere, er vi ikke prinsipielt imot denne typen tjenester –
snarere tvert imot. Det kan være et fornuftig alternativ. Ikke
alle trenger å gå til en eiendomsmegler for å selge boligen
sin. Noen er helt klart tjent med denne typen tjenester, men
man bør ikke ensidig legge vekt på om man sparer noen
kroner på det. Salget vil også være avhengig av forbrukerens
forutsetninger for å gjøre dette selv.

Borgar Lorvik i DnBB innrømmer gjerne at denne
typen tjeneste ikke er for alle, og at det krever en viss egen-
innsats å selge sin egen bolig.  Likevel tror han de fleste vil
være istand til å få det til dersom de ønsker. 

— Mange vil fortsette å bruke megler, men vi tilbyr et
alternativ. Det er nok primært huseiere som har god kjenn-
skap til internett som vil bruke dette, og vi sikter oss hoved-
sakelig mot markedet for boliger som selges for under 2,5
millioner. 

Arne Støbakk, administrerende direktør i Norges Tak-
seringsforbund, ønsker ikke å gå ut med noen direkte anbe-
faling av denne typen prosjekter, men sier han tror forbru-
kerne er tjent med ulike tilbud.

—  Vi har ingen tradisjon for å vurdere kvaliteten på
ulike meglertilbud som kommer i markedet. De fleste vil
nok likevel sette pris på at mangfoldet får råde og at forbru-
kerne på den måten får flere valg, sier han.
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LUKSUS I VERDENSKLASSE
For en minimumssum på 12,5 millioner kroner kan du få kjøpt deg en
luksusleilighet på skipet The World, melder megler Erlend Emil Holm-
sen fra Privatmegleren til TV2 nettavisen. Hele åtte leiligheter i luksus-
skipet The World, er lagt ut for salg. Den dyreste har en prislapp på 
28 millioner og er 182 kvadratmeter stor. Fellesutgiftene på skipet 
ligger på mellom 95 000 og 96 000 i måneden. Utgiftene inkluderer
mat og drikke, i tillegg til hushjelp.

DOBBEL PRIS 
FOR STUDENTER

Huseiere som leier ut til studenter håver
inn det dobbelte av hva folk som leier ut

til familier gjør, hevder Leieboerfor-
eningen i Bergen overfor Bergensavisen.

Mens studenter betaler leie per rom,
betaler en familie per kvadratmeter.

— Det vil si at for en femroms betaler
studenter gjennomsnittlig 3500 kroner
per rom. Det blir 17 500 kroner måne-

den. For samme leilighet betaler en fami-
lie gjennomsnittlig 8500 kroner, sier Stig

Høisæther i Leieboerforeningen til avisen.

Gapestokk for eiendomsmeglere
Er du misfornøyd med jobben megleren har gjort, kan du klage ham eller henne inn for den nye
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Nemnda, som er opprettet av Norges
Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening 
og Forbrukerrådet, vil offentliggjøre alle avgjørelser.

— Vi er av den oppfatning av full åpenhet er nødvendig og bra for en nemnd som er til-
gjengelig for alle. For forbrukerne er det et ubetinget gode at statistikken over innklagede
eiendomsmeglerforetak nå for første gang blir offentliggjort, sier styreleder Norleiv Pedersen.
www.eiendomsmeglingsnemnda.no

Anna Konda redder liv
Sintef har utviklet en ny slangerobot som
skal hjelpe mennesker i nød, skriver Aften-
posten. Roboten, som beveger seg ved hjelp
av 20 hydrauliske motorer, kan forsere hin-
dre, og krype gjennom ild og vann. Pål Lilje-
bäck, forsker ved Sintef, forteller hva slike
slanger kan brukes til.

— De kan for eksempel ved brann gjøre
slukningsarbeid ved å være tilkoblet vann-
slanger. Roboten kan også sørge for oksy-
genmasker til folk, ha belysning eller kame-
raer som gir brannmannskapene utenfor
oversikt over situasjonen.

“Du skal grave dypt i argumentbunken

for å finne en naturlig sammenheng

mellom en plasmaskjerm og en leilighet.”

Studierektor Rune Framnes, Institutt for markedsføring BI, om Hvidsten
Eiendoms salg nattsalg av leiligheter med plasmaskjerm på kjøpet. 

www.forbruker.no

sett&hørt
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HELSENYTT FOR HUSEIERE: Lystig snøfjerning
— Når det blir lystbetont å fjerne snøen, glemmer man vond rygg, dårlig pust og
knirkende ledd. Hus & Boligs medisinske ekspertise, dr. med og albukirurg Stein 

Tyrdal, anbefaler derfor mer lek når snøen skal fjernes fra oppkjørsler og gårdsplasser.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

KLIN TIL: Inviter naboene på snøballkrig, oppfordrer Hus & Boligs medisinske ekspertise, dr. med. Stein Tyrdal.
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Doktoren, som er president i Nordisk
selskap for medisinsk humor, vurd-
erte i forrige utgave av Hus & Bolig

fordeler og ulemper ved seks ulike snø-
fjerningsmetoder. Det går for eksempel
strykende å dampe bort snøen, mener
Stein Tyrdal. Her følger flere kreative
forslag. Favorittredskapet er en snøsuger.
Det er en revolusjonerende nyhet, en
drøm av en maskin som fjerner snø så
lett at en må le.

— Fremtidens snøfjerningsmaskin er
en snøsuger med vanntank. Den omgjør
snø til vann. Teknisk sett er snøsugeren
en omvendt vannkanon, det vil si en
kompressor som presser snøen sammen,
forklarer han.

For mindre arealer kan snøsugeren
være elektrisk drevet. Strømkabel og
vannslange legges i samme rør, slik at
det blir mindre å holde styr på. Vannet
kan ledes direkte ned i avløpssystemet.
For større arealer kan snøsugeren kobles
til en hvilken som helst bil med vann-
tank.

— Dette vannet kan brannvesenet
bruke til brannslukking eller islegging 
av skøytebanere. Når hydrogenbilen
kommer på markedet blir vannet til
drivstoff. Dermed har vi en evighets-
maskin som bringer verden fremover,
konkluderer Tyrdal.

Det eneste som truer denne geniale
oppfinnelsen er den globale oppvarm-
ingen, mener han. Vi trenger snø!

7 Snøsuger. April er som skapt for
snøsugeren. Det er tiden for å fylle
svømmebassenget. Det snør alltid i

april, og er man rask, kan man få fjernet
den før solen tar rotta på de stakkars
snøflekkene som er igjen.

Snøsugeren kan også brukes til å lage
isbiter og isblokker i stedet for vann.
Bruksklare isbiter på stedet er en genial
greie for utendørs hageparty i en opp-
hetet verden. 
Fordel: Appelerer til den teknisk inter-
esserte. Moderne og ny metode som lar
seg kombinere med et standsmessig
svømmebasseng.
Ulempe: Prisen er ukjent. Se opp for
tilleggskostnader, som for eksempel
utgifter til et standsmessig svømme-
basseng.

8 Vaktmester. Du eller ditt boretts-
lag leier noen til å fjerne snøen og
blåser i metodevalget. Metoden er

velegnet for den reisevante og travle for-
retningsmann som kan forhandle frem
gunstige avtaler. Advokater og pyra-
mideentreprenører kan også ha nytte av
fastprissystemet. Spekulanter bør satse
på stykkpris.
Fordel: Du har kontroll over både snøen
og snømåkingen.
Ulempe: Du slipper unna alle snømåk-
ingens gleder. Metodevalget er direkte
feigt.

9 Snøballmetoden. Dette er en
festlig snøfjerningsmetode som
fremmer godt naboskap.

Metoden er mest velegnet ved kram snø,
men snøkrig uten baller kan også brukes
ved løsere snøforhold. Inviter naboene
på snøballkrig. Snøes kastes bort uten at
man tenker over alt arbeidet som trengs.
Resten av snøen trampes flat slik at man
oppnår parkettføre uten smøringspro-
blemer. Isbrodder løser alt.
Fordel: Dette er lekende og morsomt.
Du glemmer lett tiden.
Ulempe: Snøballkriger er så energikrev-
ende at de fleste stopper før de har
jevnet hele området med jorden. Skade-
frekvensen er stor da flere har fått  øye
på ballen.

10 Varmluft. For å smelte bort
snøen kan man også bruke
skjærebrenner eller ulike

varmluftapparater som hårføner.

Fordel: Morsom metode som kan gi
uventede overraskelser. Velegnet for den
tålmodig lekne.
Ulempe: Krevende metode. Det er behov
for sveiseutstyr og/eller skjøteledning.

11 Børste. En hvilken som helst
kost kan brukes, men en stiv
kost med litt lengde på busta

anbefales. En standard piassavakost er
ideell. Blir kosten for bred, kan den bli
tung å bruke. Du kan også børste vekk
snøen med hendene. Da anbefales bruk
av verneutstyr som votter. Kjempefint
redskap for den pertentlige med hang til
å imponere estetisk.
Fordel: Du får en feiende flott gårdsplass
som skiller seg fra naboens. Metoden er
lite kostbar.
Ulempe: Kostnadseffektiviteten kan
diskuteres. Unngå tannbørste.

12 Salt. Denne metoden brukes
ikke for å salte ned snøen for
senere bruk, men for å smelte

den vekk. Smeltet snø tar mindre plass.
Saltet kan strøs med enhånds- og
tohåndskast. Jo større areal, desto større
korn anbefales. For mindre areal kan
bordsalt i bøsse benyttes, såkalt petimet-
erbøsse.
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Fordel: Alltid tilgjengelig. Stort forbruk
gir sikkert kvantumsrabatt. Lar du være
å feie opp saltet om våren, har du salt-
lake til et års forbruk av sild.
Ulempe: Det er ikke alle som tåler salt.
Salt hever blodtrykket og man skal
vokte seg for å strø salt i sårene.

13 Snømannmetoden. Snøball-
ene til snømannen og
snødamen rulles fra området

hvor snøen ønskes fjernet. (Forskjellen
på en snømann og en snødame er snø-
ballene). Restene som ikke fester seg på
ballene samles og brukes som ekstraut-
styr.
Fordel: Kreativitet og humor er nært
beslektet, men ikke synonymt. Den
alvorlig kreative kan få utløp for sine
anlegg uten å anlegge en påtatt morsom
mine. Det gis alltid en ny mulighet om
man mislykkes. Forebygger utbrenthet.
Intet er verre enn en utbrent snømann.
Ulempe: Kunsten smelter om våren.
Uegnet for den forfengelige som ikke
aksepterer livets forgjengelighet.

14 Flekkfjerningsmetoden.
Snøflekkfjerning er en enkel
metode for fjerning av

snøflekker som ofte ligger på upassende
steder. Alt du trenger er et passende
snøflekkfjerningsmiddel.
Fordel: Fjerner snøen på flekken. I kom-
binasjon med sol er det enkelt å tilsette
et svart fargestoff.
Ulempe: Krever sol. Fargestoffet kan selv
bli en flekk som må fjernes. Om du ikke
har et passende flekkfjerningsmiddel,
bør du søke en flekkfjerningsekspert.
Snøflekker kan være vanskelige å få
sendt til rens. Ofte er det mer arbeid å
fjerne flekken rundt slik at snøen som
ligger igjen blir en passe stor flekk.

15 Skje. En hvilken som helst
skje kan brukes. Ideell for deg
som ser utfordringer i alt

uavhengig av tid, sted og situasjon. 
Fordel: Her er det mye mosjon å hente.
Det er et godt prinsipp å trene lite og
ofte. Her må du ofte ut å måke, ellers
blir jobben uoverkommelig. Du må
krabbe på alle fire, hvilket gir mosjon av
alle muskelgrupper. Du kan lage mor-
somme mønstre og ganger i snøen.
Ulempe: Du får ikke tid til å gjøre annet.
Alt kan skje.
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Flere gode ideer
Rita Havenstrøm fra Jessheim vil helt og holdent overlate snøfjerningen til barna. Hun får tilsendt gavekort på 200 kroner for sine kreative forslag:

A) Oppfordre barna til å kaste snøballer på det som rører seg utenfor hagegjerdet!! (stygg sak).

B) Be barna rulle så store snøballer de klarer ut av tomta.

C) Lag en snøplog av tre, fest den foran på sparken, og barna kjører bort snøen.

Birger Moe i Trondheim satser

på drill. Det gjenstår noe utvikl-

ingsarbeid før den hjemmelagete

minisnøfreseren blir effektiv,

skriver han. Batteridrill med myk-

start er klart en fordel. Han får

gavekort på 200 kroner for de

forklarende bildene.

— Ikke glem sikkerheten hvis du

vil eksperimentere med dette,

advarer han leserne.
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“Design skal være så

enkelt som mulig. Jo

enklere design, desto

vanskeligere er selve

arbeidsprosessen.”

Møbeldesigner Vico Magistretti da 
han presenterte sin nye stol «Nihau» 

i forbindelse med møbelmessen 
i Köln, Dagsavisen
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GODE RÅD OM GAMLE HAGER 
Mette Eggen med flere

Fortidsminneforeningen 

Kr 70,- 

Det er ikke bare gamle hus som er verneverdige.

Hagen kan også være verdt å ta vare på, og det

er med dette som utgangspunkt Fortidsminne-

foreningen har publisert et eget hefte som tar for

seg hvordan dette best kan gjøres. Her finnes det

hagehistorie, artikler om prydplanter og råd om

hvordan porter og gjerder kan vedlikeholdes.

Hvis du ikke visste forskjellen på en 1700-talls-

hage og en 1800-talls hage, gjør du det etter å

ha lest denne boka. Er du medlem i foreningen,

får du 20 kroner rabatt på heftet.

HAGEGUIDEN – GRUNNBOK I HAGESTELL
Oversatt og tilrettlagt av Mona Lande 

Gyldendal Fakta

Kr 249,- 

Liker du å stulle og stelle i hagen, får du fort et person-

lig tilfluktssted som virkelig gjenspeiler deg, skal vi tro

denne boken. Her får du vite det meste om jord,

planter, valg av planter, og hvordan de skal stelles.

Daglige oppgaver som vanning, gjødsling og beskjær-

ing blir også gjennomgått. Har du problemer med å

holde plenen fin og grønn, finner du tips om det her.fra
bokfronten

EIENDOM I SPANIA!
Spanord har flere års erfaring med eiendom på Costa del
Sol. Vi er et eiendomsformidlingsselskap som selger
eiendomskomplekser i de fleste prisklasser!

Selskapet har videre spesialisert seg på å utvikle små og
store boligsprosjekter, og på salg av tomter i alle størrelser. 

Vi samarbeider med Norsk advokat i Spania da dette gir
DEG trygghet ved eventuelt kjøp av eiendom.

Kontakt
Knut-Helge Nordbotn
for mer informasjon

Kontakt tlf. Norge:
Tlf. 51 86 39 00
Fax. 51 86 39 01
Mob. 922 33 500

NYDELIG GOLF RESORT like ved Fuengirola  
Invester i leilighet her nå før det står ferdig i 2007.
Byggingen har startet! Full bankgaranti! 
Betal ca. 30% nå og resten ved overtakelse. 

Kontakt tlf. Spania:
Tlf. 0034 606 014 250

E-mail: post.spanord@online.no
www.spanord.com

Fantastisk villa i Marbella, El Rosario
Utrolig utsikt, 4-store sovesuiter m/egne bad og garderober.
Oppvarmet basseng. Egen “putting green” i hagen. 
Tomt 1600 m2. Villa ca. 800 m2. 
Kontakt oss for mer informasjon og detaljer.
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VILLBLOMSTER
Oversatt og tilrettelagt av Knut Landeland

N.W Damm & Søn

Kr 249,-

Har du ingen hage, men er likevel glad i

blomster, finner du en oversikt over den ville

typen her. Den lille håndboken er praktisk å ta

med på tur, og snubler du over en tue eller

tråkker ned en vakker blomst, kan du her finne

ut hva den heter. Blomsten som lyder navnet

stankstorkenebb, har ifølge boken stinkende

blader, som er dypt flikete og tannete helt inn til

midtnerven. Lukten kan visstnok sammenliknes

med kattelukt, og enkelte steder går den under

navnet urakatt.

SKANDINAVISK DESIGN
Ingrid Sommar

Gyldendal Norsk Forlag

Kr 349,-

I denne boken har svensken Ingrid Sommar

samlet designprodukter fra Danmark, Finland,

Island, Norge og Sverige. Hun gir leserne et lite

innblikk i hva som kjennetegner skandinavisk

design, og går gjennom Nordens fremste arki-

tekter og designere. Over 300 bilder illustrerer

hva hun skriver om. Moter, mat og møbler er

avbildet sammen med Cherroxstøvler, hus,

smykker og interiør.

BRANNVERN
Norsk brannvernforening

Vesta

Gratis

Hvert år omkommer rundt 60 personer i Norge som

følge av brann. Det ønsker Norsk brannvernforening

å endre på, og har derfor utgitt en håndbok som har

brannsikkerhet i bolig som hovedtema. Her vil du

finne informasjon om hvordan du kan hindre og

slukke brann, og hvordan du kan redde liv og verdier.

Har du fått en brannskade finnes det også første-

hjelpsråd i boken. Dersom du ønsker en kopi av

brosjyren, kan du bestille den gratis fra Norsk brann-

vernforening, eller laste ned en elektronisk versjon

på www.brannvernforeningen.no.
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taletrengt?

I følge forfatteren Hunter S.
Thompson sitter makten i
hjertet og i hukommelsen.
Den har ingen medfølelse,
bare ambisjoner. Makten spør
om hva som er nyttig, og hva
som står i veien. Vi i mur- og
betongbransjen synes det er
trist at landbruksministeren
misbruker sin maktposisjon til
å fremme tvilsomme sannheter
om mur- og betongindustrien.

Det er et paradoks når
landbruksminister Sponheim i
det ene øyeblikket støtter kon-
kurransen mellom Tine og
Synnøve Finden, mens han i
neste øyeblikk fremstår som
trebransjens fremste talsmann
i siste nummer av Hus og
Bolig. Selvfølgelig har vi for-
ståelse for at han ønsker å
gjøre en god jobb som land-
bruksminister. Men det kan
umulig være en ministers opp-
gave å fremme en næring på
bekostning av en annen. Det
verste er likevel at han sprer
villedende informasjon.

Vi ber om større saklighet i
Sponheims påstander. 

Villedende om 
betong og miljø
Vi som jobber i mur- og
betongnæringen hører gjerne
på gode salgsargumenter for
trenæringen. Men i siste
nummer av Hus & Bolig vill-
eder landbruksministeren om
betong og miljø. Utallige
forskningsrapporter viser at
det over et byggs totale livsløp
ikke er påviselig forskjell i mil-

jøbelastningen fra bygg av tre
på den ene siden og mur eller
betong på den andre siden.
Dette skyldes blant annet at
tunge byggematerialer har en
unik evne til å holde stabile
temperaturer, noe som bidrar
til at energibruken kan redus-
eres betydelig i bygg av mur-
og betong. Dette er et argu-
ment som Sponheim har unn-
gått så langt. Vi er innforstått
med at miljøbelastningen i
selve produksjonsfasen er langt
større for de tunge material-
ene, men dette dreier seg kun
om 10-15 prosent av de totale
miljøbelastninger sett over
byggets levetid. I driftsfasen
viser det seg imidlertid at bygg
i tunge konstruksjoner er snill-
ere mot miljøet enn bygg i tre.

Brukt riktig er mur og
betong et fantastisk bygge-
materiale. Det samme gjelder
tre. Mur- og betongbransjen
har ingenting i mot tre.  Vi
har ingen ting imot konkurr-
anse, men vi ber om like kon-
kurranseforhold. Det blir det
ikke når det offentlige gir av
våre felles skattepenger til for-
del for tre på bekostning av de
andre byggematerialer. De sist-
nevnte opplever en regelrett
tørke når det gjelder offentlige
tildelinger av forsknings-
midler.

Men dette handler ikke om
hvorvidt man skal velge det
ene materialet fremfor det
andre. Det handler om rett-
ferdighet og om å misbruke
sin samfunnsposisjon. 

Rolleblanding fra landbruksministeren
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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

Avviser 
invitasjon til debatt
Sponheim oppfordrer i Hus
& Bolig mur- og betongbran-
sjen til å ta en skikkelig debatt
omkring miliøtemaet. Det
gjør vi mer enn gjerne. Derfor
har vi flere ganger invitert
både landbruks- og nærings-
ministeren til dialog. Vi har
dessverre blitt avvist hver
gang. 

Vi ønsker å være med i
kreative og nytenkende disku-
sjoner rundt hvordan man
skal få det beste ut av alle
typer materialer. Vi vil også
gjerne være med å diskutere
hvordan treprodukter kan
utnyttes enda bedre i bygge-
næringen, men vi tror ikke at
tre er et gunstig valg for bygg
i tettbygde strøk. Politikk
handler om å kompromisse. 

Og vi inngår gjerne et
kompromiss med statsråden i
Landbruksdepartementet: 

Sponheim avstår fra å
fremme et materiale på
bekostning av et annet, og vi
lover å følge opp med å kon-
kurrere om å lage enda bedre
løsninger for mennesker og
miljø.

Utviklingsmidler 
til oljeindustrien
Sponheim har nå en rekke
ganger sammenliknet Trepro-
grammet med støtten til stål 
og betong i forbindelse med
arbeidene i Nordsjøen, senest
i Hus & Bolig. Det er dristig 
av landbruksministeren å pre-

sentere et slikt vrengebilde av
historien. For støtten til forsk-
ningsprogrammene for oljein-
dustriens beste var åpen for
alle bransjer på like vilkår.
Betong gav imidlertid de
beste mulighetene for oljein-
dustrien.  Disse prosjektene
hadde ingen konkurransevrid-
ende effekt. 

Det er behov for harmoni-
sering og samordning av den
norske næringspolitikken.
Skjermingen av norsk land-
brukspolitikk fra alminnelige
konkurranseregler kan ikke
fortsette.

byggutengrenser.no
Mur og betongbransjen i Norge

Ole H. Krokstrand
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Dere kunne finne en bedre
ordning for medlemskort. Jeg
forventer faktisk at dere tar dette
inn i bladet – på vegne av med-
lemmer som irriterer seg. Jeg er
sikker på at HL kunne gjøre dette
annerledes dersom det var vilje til
det, altså om dere kunne se det fra
medlemmenes side. For oss med
nettbank ville e-faktura vært en
hjelp. Men det er jo bare en gang
i året, så hjelpen er ikke rar. 

Her er et utdrag fra en artikkel
på digi.no.

"Et KID-nummer er et
nummer som skal identifisere deg
som kunde slik at bedriften vet at
du har betalt. Noe av det mest
irriterende med nettbanker er at
man må skrive inn og deretter
kontrollere lange, meningsløse
KID-numre. 

Slik trenger det ikke være. 
Et KID-nummer kan være enkelt
eller komplekst på to ulike måter.
Den første, og kanskje enkleste
dimensjonen er antall siffer. Det
er ikke nødvendig med et langt
KID-nummer i Norge. En bedrift
som potensielt sett har hele Nor-
ges befolkning som kunder,
trenger ikke mer enn 7 siffer for å
identifisere hver enkelt en av oss. 

Tar vi med et kontrollsiffer, og
legger på et par sifre for å være
fleksible kan vi si at grensen for
nødvendige antall siffer går ved
10. 

Noen få bedrifter og organi-
sasjoner klarer å holde seg under
denne grensen. Hederlige
eksempler jeg har sett er Aften-
posten (8 siffer), NetCom (9
siffer) og If (10 siffer). Alle holder
seg under grensen. Eksempler på

lite kundevennlige organisasjoner
er Norske Shell (20 siffer), bok-
klubbene (20 siffer), Viken (22
siffer) og verst i klassen er kanskje
skoleetaten i Oslo med hele 23
siffer. 

Den andre dimensjonen på
enkelhet er om hele eller deler av
KID-nummeret har en mening
for meg som bruker. Som
eksempel burde min teleoperatør
kunne benytte telefonnummeret
mitt som KID-nummer, bok-
klubben burde i det minste klare å
benytte mitt medlemsnummer
(Lånekassa benytter lånenumm-
eret!) , og en hel rekke andre
burde klare å benytte i hvertfall
deler av mitt fødselsnummer.
Ingen jeg har fått faktura fra gjør
dette." 

Med vennlig hilsen
Magnus Medhus :-)
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You are KID-ing, really
I siste nummer av Hus & Bolig skriver dere om
medlemmer som klager på lange KID nummer,
og de har helt rett. Jeg synes også det er tull at 
vi som medlemmer bør holde på med disse
klistremerkene som er kvittering. 

Alarmen er utstyrt med en
Infrarød Sensor som

oppdager bevegelser på
6 m i alle retninger!

TELEFON-ALARMEN
koster kun kr.1.495,-

+ porto/oppkravsgebyr.
1 års garanti og

14 dagers full returrett!

AVANT TRADING CO A.S.
Kirkeåsvg.14, 3936 Porsgrunn

TLF. 35 55 88 00 - FAX 35 55 5536
E-post: atrade@online.no

Alarmen er tilknyttet strøm og batteri.
Alarmen programmeres med 5 valgfrie
tlf.nr. (0gså mobil)
Om noen beveger seg innenfor den
Infrarøde Sensoren, ringer alarmen
det første nummeret, om ingen svarer,
fortsetter den å ringe opp neste tlf.nr.
Telefonen gir signal som viser at det er
uvedkommende (innbrudd) i huset.
(Du velger med eller uten lyd.) Du ringer
da til din nabo, slekt, venner eller politiet.
Du sikrer at huset ikke står åpent,
og event. at tyven blir tatt! Om du
kjøper alarm fra et alarmselskap,
vil dette koste deg fra kr. 3.000,-
til kr. 7.000,- pr. år.
Og mange har 3 års kontrakter.
Og du får ikke noen bedre sikkerhet.
Det er ikke sikkert de er klar til utrykning,
om det går flere alarmer på samme tid.
Med din egen telefon-alarm kan du få
noen til å være der på minutter!

OG DET KOSTER EN BRØKDEL
TIL SAMMENLIGNING!

Dette er en engangskostnad,
ingen monterings/demonterings-
utgifter eller månedlige faste
utgifter! Ikke vent! Bestill din
personlige telefon-alarm IDAG!

Trygg hus, verdier
og dine kjære.

Det skjer et innbrudd hvert
30.min i Norge, nå koster det

lite å sikre seg!

ALARM

som varsler deg
via telefonen!

NYHET!

KUN 1.495,-
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- Må ha det, mamma! Jeg bare må ha det! Nå er det snart
bare jeg i klassen min som ikke har det. Jeg blir jo helt uta-
for! Husets elleveåring var helt fortvilet. Han hadde mast i
to år om mobiltelefon, som, ganske riktig, hele klassen
hadde fått for lengst. Vi hadde bare holdt igjen så vi ikke
skulle forskjellsbehandle barna i familien. Søsteren hans
var tretten da hun fikk sin første mobil, og vi syntes hun
var tidlig ute med den. Hva var vi redde for? At det skulle
bli dyrt? At hun skulle bli utsatt for utrivelig kontakt fra
andre unger som misbrukte det nye leketøyet? Det hadde
vi lest om. Framfor alt var vi redde for at vi skulle miste
kontrollen. Hun ville jo kunne snakke med hvem hun ville
fra hvor hun ville akkurat når hun ville, uten at vi visste
om det? 

Omsider ga vi oss. Vi så fordelen av at også vi kunne nå
henne når som helst og hvor som helst og at hun kunne nå
oss. De to eldste barna hadde levd med egne mobiler i
mange år og slik har vi jo greid å holde kontakten med
dem også, selv om de for lengst har flyttet hjemmefra.
Etter avtalen om at jentungen skulle lære seg ”mobil-
kultur”, det vil si: ikke sitte og fikle med mobilen i selskap
med andre, ved middagsbordet hos venner, i teatret og på
skolen, ikke sende og motta meldinger til langt på natt og -
ikke minst - at hun ville måtte betale det meste selv, gikk vi
sammen til innkjøp av det nye vidunderet. På tolvårsdagen
fikk guttungen sin. Verden går jo framover. Vi innser det.
Og ungene er stadig tidligere ute. 

Endelig er hjemmet rustet. Alle har hver sin mobil.
Den bruker vi som telefon, fotoapparat, mini-PC, radio 
og vekkerklokke. Alle har den liggende ved siden av hode-
puta, i tilfelle noen skulle sende en hyperviktig melding i
løpet av natta. Det var i grunnen på tide. Trådløs hustele-
fon har vi jo hatt gleden av lenge nå, med basestasjon og to
telefoner som vi kan vifte rundt med i hele huset og langt
utenfor hagen. Det er vel kun et tidsspørsmål når alle i
huset skal ha hver sin PC. Da får vi vel trådløs forbindelse
mellom dem også.

Lettelsen over endelig å være med i klanen over 
moderne mobilbrukerfamilier ble avløst av skrekk, 
da bestemor kom på besøk med en av årets første 
utgaver av bladet Mat & Helse. Der viser hun meg 
et intervju med professor Lennart Hardell ved 
universitetssykehuset i Örebro. Hardell er en av 
verdens ledende forskere omkring trådløse telefoners og
mobiltelefoners virkning på mennesker. Hans forskning
har påvist klare sammenhenger mellom mobiltelefoner og
hjernesvulst. Også trådløse telefoner øker risikoen for å
utvikle slike svulster, leser jeg. I en finsk studie har man
funnet det samme og fra Stockholm opplyses det om
økning av risiko for svulster på hørselsnerven.  Det disku-
teres også om strålingen fra mobiltelefon og trådløse tele-
foner kan bidra til både Parkinsons og Alzheimers sykdom.
Strålingen er så skadelig at man oppfordrer folk til å bruke
dette utstyret så lite som mulig, helst bytte tilbake til ana-
log telefon og unngå bruk av mobil. I Russland anbefaler
man sågar at barn under 16 år og gravide ikke skal bruke
mobiltelefoner. Fertilitetsspesialister ved Szeged Universitet
i Ungarn har oppdaget at menn som bærer en mobiltelefon
i belte eller i bukselomma hadde opptil 30 prosent nedsatt
sædtall og sædbevegelighet, leser jeg et annet sted, og at
nedsatt fruktbarhet var sterkt sammenfallende med deres
bruk av mobiltelefoner og tidsrommet som mennene dag-
lig bar telefonen. Hjelp! Gubben min hadde først en diger
en, en såkalt ”hverdagshelt”, mobilen som skulle tåle alt.
Den har han byttet ut med en liten lekker sak som han fint
får plass til i bukselomma!

Kjekt å ha? Jommen sa jeg smør! Inntil jeg vet noe mer
sikkert om dette, hiver jeg nå mitt tråd-
løse telefonsystem, plugger inn de gamle
telefonene, slår av mobilene om natta og
tar fram de gamle vekkerklokkene. Vi
mennesker vet jo tydeligvis ikke hva vi
driver med!

husmusa

SP KERS
KÅRNER

20 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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HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss.
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

HUSEIERNES LANDSFORBUND
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo eller faxes til 22 41 19 90

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Ikke 
Medlem medlem Antall

Leiekontrakt - bolig, sett à 2 44,- 60,-
Leiekontrakt - hytte, sett à 2 25,- 40,-
Næringsleiekontrakt, sett à 2 39,- 55,-
Skjøter 10,- 20,-
Kvitteringsbok, husleie 15,- 30,-
Garasje/biloppstillingsplass 10,- 20,-
Vaktmester hel stilling 10,- 20,-
Portner bistilling 10,- 20,-
Husleiereguleringsskjema gratis 5,-
Varsel ved mislighold 10,- 20,-
Oppsigelse 10,- 20,-
Hevingserklæring 10,- 20,-
Begjæring av tvangsauksjon 5,- 10,-
Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 10,- 20,-
Begjæring om utkastelse 5,- 10,-
Hjemmelserklæring ved arv 10,- 20,-
Festekontrakt 10,- 20,-
Kjøpskontrakt 10,- 20,-
Forliksklage 5,- 10,-
Begjæring om utlegg 5,- 10,-
Pantobligasjoner 5,- 10,-
Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-
(boliggård, borettslag, sameie)
Dine Pengers Privatøkonomi 245,- 295,-
Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-
Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-
«Boligutleie i praksis», Tokvam 260,- 293,-
«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 260,- 295,-
Wyller: Boligrett 490,- 700,-
Mattsson: Muggsopp i bygninger 350,- 415,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 159,- 209,-

NY

NY
NY

GENERALFORSAMLING I HLOA
Huseiernes Landsforbund – Oslo og Akershus (HLOA)
avholder ordinær generalforsamling den 19. april kl. 18.00
i Fred. Olsensgate 5 i Oslo. Dagsorden vil følge vedtektenes
§ 11. Alle medlemmer i HLOA er velkommen. Sakspapirer
til generalforsamlingen kan bestilles i administrasjonen på
telefon 22 47 75 00.

ROGALAND – MEDLEMSMØTE
Huseiernes Landsforbund holder medlemsmøte sammen
med Hageselskapet i Rogaland.
Miljøparken på Bærheim (mellom Sola og Forus, tidl.
Plantasjen).  Torsdag 14 april kl 1900.

TEMAER:
- Jus for huseiere
- Fornying og stell av plen
Tilsvarende møte planlegges i Haugesund til høsten.  
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Huseiernes Landsforbund i Rogaland.   
Telefon 51 53 99 57.  E-post rogaland@huseierne.no

oppvarming

løp & kjøp

•  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

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
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fagfolk til tjeneste
blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

TAKTEKKING
TAKRENNER
BESLAG
service  -  vedlikehold

STORO
BLIKKENSLAGER-

VERKSTED
TELEFON 22 15 46 90

www.blikkenslager.no

Tlf. 22 50 50 36
Mob. 906 58 634

Aslakv. 14 M, 0753 Oslo
Postboks 151 Røa, 0702 Oslo

E-post: r-blikk@online.no

Alt I blikken-
slagerarbeid
og taktekk-
ing

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken-
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

bygg- og tømrermestere

Abbco Bygg og Bolig
Nybygg • Rehabilitering • Taksering

Sentral godkjenning
Bygg komplett inkl. våtrom

Verditaksering og tilstandsvurdering

Tlf.: 22 92 13 83  
Mob: 90 20 28 28

Faks: 22 92 16 39 • www.abbco.no
E-mail: info@abbco.no

Bygg og tømrermester 
Øystein R. Lund
Trosterudvn. 6 D, 0778 Oslo   

EIENDOMS SERVICE
VI TAR VARE PÅ DIN 
BYGNINGSMASSE
• TAK • FASADER  

ALT I INNVENDIG OG 
UTVENDIGE ARBEIDER        

DU TRENGER BARE ET
NUMMER

23 89 72 55
www.dinbyggmester.no

• BORETTSLAG  • PRIVATE 
• BOLIGSAMEIER

containere

bygg- og tømrermestere

Sameiere, borettslag,
villaeiere

Nybygg • Tilbygg
Rehabilitering
Soppsanering
Vindu/dører
Bad i hht.

våtromsnormen

Økernveien 213,
0584 Oslo

Tlf.: 22 64 34 19
Fax: 22 65 40 06
abelson@start.no

Medlem av Norges
Byggmesterforbund

elektroinstallatører

Din  nærmeste  S ikr ingen-elek t r iker

f inner  du  på  www.sikr ingen.com 

el ler  ved  å  r inge  tlf. 0 20 60

elektroinstallatører

Utfører alt i taktekking 
og blikkenslagerarbeide

Nittedal gt. 8, 0654 Oslo  •  Tlf.: 22 67 02 94  •  Fax: 22 57 06 47
E-post: citytak@online.no  •  www.citytaktekking.no

Uforbindtlige tilbud.

Faste priser.

Gratis rådgivning.
Servicebiler for små oppdrag

91hus&bolig 2–2005 •

PROBLEMFRITT TAK

isolering        av boliger
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gravearbeid

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

Håkon Bjørnstad
Mob. 90 17 12 90
Fax 63 82 98 22

www.haakon-bjornstad.no

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

Kristian Bleka
Parkettsliperi

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Medlem av

www.npsf.no

22 92 45 40
www.utleiespesialisten.no
Westye Egebergsgt. 8C, 0172 Oslo

Nye gulvslipemaskiner til leie for
tre og stein med tilbehø r.

Vå  r fagkunnskap - Din trygghet

gulvbearbeiding 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

92 • hus&bolig 2–2005

fagfolk til tjeneste

fuktproblemer

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
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

glassarbeid / Akershus

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

gjerder og gjerdeporter

Grorud Gjerde A/S
Kontor: Grankollvn. 6

0672 Oslo
Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Lang gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper
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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

stiger og stillaser

E-mail: hausmann@stillaser.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

taksering

tømrermester murmester

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

tankarbeidersopp (skadesopp)

renovasjon

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

Vi suger både vått og tørt!
• Stubbloftleire, pukk, kalk etc.
• Fylling i storsekk
• Utgraving av kjellere
• Septic-, slam- og fettanker
• Tømming av olje:

bensinutskillere og spillolje
• Høytrykksspyling, rensing og

tining av avløpsrør

Wilhelmsen & Sønner
Industrirenovasjon as
Pb. 33 Kjelsås, 0411 Oslo

Tlf. 815 44 600
Faks 23 17 52 71  —  Mob. 901 65 619  

Arkitekt og takstmann MNTF
Kirkehaugsv. 3, 0283 Oslo

BOLIG- OG 
NÆRINGSEIENDOMMER

Kontor 22 50 81 34

Privat 22 50 34 97

MEDLEM AV NORGES TAKSERINGSFORBUND

taksering
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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. mai 2005.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hvert sitt eksemplar av Den store huseierboka.

Løsningen på kryssord-
oppgaven i nr. 1 kunngjøres
i neste utgave.
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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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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 8
Boks 196
4662 KRISTIANSAND
Tlf. 38 10 62 00
Dir. 38 10 62 05
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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Tid for ekstrem forvandling

www.byggern.no

ALLOC UNIVERSAL

Stileik

Limfritt laminatgulv
Høytrykkslaminat.

Pr. kvm

199,-

BOEN 
Eik Animoso Clic 
Norsk kvalitetsparkett
14mm limfri, som klikkes på plass

Ekte eikeparkett 
Pr. kvm kun 

235,-

NILFISK ALTO

Høytrykksvasker
C100 1-5

En lettvekter 
som er enkel 

å bære med seg 
og lett å lagre

Inkl. 2,5 ltr.
bilvask med voks

(Verdi kr 111,-)

625,-

Vedkappsag
En-fas med kraftig motor
2200 W. 400 mm hardmetallblad  

1390,-

Flexi-stige
3,7 meter

495,-

Plattform 
for Flexi-stige

175,-

BOSCH

Hekksaks
med batteri 
Accu AHS 41

848,-

BOSCH 

Rotak 320

898,-

Terrassepakke 
“Bo-godt”

9950,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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MALING: 
Gå løs på veggen

Roser – enklere enn du tror

Fuktskader gir 
helseplager

Åpent kjøkken krever orden
Bli kvitt PLAGSOMME leieboere

Fuktskader gir 
helseplager

Åpent kjøkken krever orden
Bli kvitt PLAGSOMME leieboere

Roser – enklere enn du tror

h&b nr. 2-2005 omslag  21-03-05  09:13  Side 1




