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Det moderne kontroll- og styresystem

IHC (Intelligent House Control) er et moderne
kontroll- og styresystem for alle elektriske
funksjoner i bygninger.

IHC-systemet kan regulere varme,
ventilasjon og belysning.

Dette gir deg  kontroll og komfort,
og du reduserer energiforbruket.
Du kan benytte IHC som
alarmanlegg, samt til å
overvåke og fjernstyre ulike
funksjoner.
Med IHC-systemet kan du også
kombinere eldre installasjons-
teknikk med de nyeste
produktene innen elektronikk.

IHC-systemet er den optimale
løsningen for deg som ønsker å oppleve
et enda mer funksjonelt og energibesparende hjem.

www.schneider-electric.no
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Vår hovedoppgave er å koble 
seriøse utleiere med trygge leietagere.

Sinsen: 22 79 66 20
Frogner: 21 93 13 00

Aker Brygge:22 47 10 00
Romerike: 64 84 70 50

www.utleiemegleren.no

Over 25.000 har valgt å leie ut bolig gjennom 
Utleiemegleren. Det er vår beste attest.

- våre kunder sover godt om natta!
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— Vi vil ikke øke boligbeskatningen for ”normale”
boliger, sier Jens Stoltenberg til Hus & Bolig i repor-
tasjen Valgets kval. Også ytterste venstre fløy vil skille
ulike boligtyper: RV arbeider for å fjerne eiendomsskatt
på boliger med vanlig standard, men vil beholde eller
innføre eiendomsskatt på luksusboliger, skriver Torstein
Dahle i svarbrevet sitt. Folk i luksusboliger må også
forvente å betale mer enn 7 promille, legger han til.

Men hva er en normal bolig? Er det to rom og kjøk-
ken i ei blokk på Romsås? Er det antall kvadratmeter
som skal bestemme hva som er innenfor normalen?
Enkefru Isaksen på 78 greier seg godt med en toroms
leilighet, og synes hun har rikelig plass på 60 kvadrat-
meter.  For en barnefamilie med tre barn blir det trangt!
For en familie med fem barn blir det veldig trangt. En
stor enebolig blir ikke automatisk en luksuskåk. For jeg
håper ikke Jens Stoltenberg synes det blir luksuriøst
med ett soverom til hvert av de fem barna, og ett til mor
og far? En fembarnsfamilie trenger nødvendigvis også
større spiseplass på kjøkkenet enn en enslig gammel
dame.

Rundt om på landsbygda finnes en rekke store,
gamle hus. Hus fra den gang man hadde kjøkkenpiker
og gårdsgutter i tjenesten. Hvis luksus måles i kvadrat-
meter, vil for eksempel bønder på flatbygdene rundt
Mjøsa rammes særlig hardt. Hovedbygninger med flere
hundre kvadratmeter grunnflate er ikke uvanlig, verken
på Hedemarken eller på Opplandene. 

Hvis det ikke er kvadratmeter som skal avgjøre hva

som ligger innenfor normalen,
eller hva som er luksus – hva er
det da? Antall toaletter, hva slags
kjøkkeninnredning man har 
eller fargen på tapeten? Kan vi
forvente inspektører som har 
i oppgave å definere om 
boligen vår er innenfor eller
utenfor det Jens Stoltenberg
kaller normalt? I så fall vil
inntektene fra en slik boligskatt spises opp av et
gedigent byråkrati før noen rekker å bruke dem på et
eneste aktverdig formål.

Markedsverdi sier noe om luksus, vil noen hevde.
Ikke nødvendigvis. Markedsverdi henger i stor grad
sammen med beliggenhet. Selv om man skulle klare å
bygge et hus i Lyngen som er identisk likt et hus i Østre
Bærum, vil prisen på de to boligene bli vesentlig for-
skjellig. Hus i pressområder koster mye mer enn hus i
utkantstrøk. En villa i Bærum er ikke nødvendigvis
luksuriøs, selv om den koster millioner.

Arbeiderpartiet ønsker å skattlegge de som sylter
formuen sin ned i bolig og eiendom. De ønsker å skatt-
legge de som har mest. Intensjonene er gode. Men
skjærene i sjøen er mange. Dagens eiendomsskatt tar
ikke hensyn til skatteevne. Det er neppe trolig at en ny
boligskatt blir mer rettferdig. 

Hva er en normal bolig? 
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ros&ris fra Batta

RIS går denne gang til Riksantikvaren, som i flere
år har gjennomført midlertidig fredning av
boligkvartaler på Grünerløkka i Oslo. For

huseiere i området har dette skapt stor usikkerhet om hvor-
dan de kan utvikle sine eiendommer. Paulus plass 4 er en av
eiendommene som ble kjøpt av en gårdeier for renovering og
fornyelse. Alle tillatelser for dette var godkjent av bygnings-
myndighetene, og oppussing ble satt i gang. For tre, fire år
siden kom det plutselig, og helt uventet, et diktat fra Riksan-
tikvaren om full stopp i arbeidet. Siden har eiendommen
stått halvferdig og tom. Rundt 20 leiligheter står halvferdige
og gårdeieren har tapt titusener av kroner.

Dette er utvilsomt et offentlig overtramp av verste slag.
Også HL har involvert seg og gjort forsøk på å finne en løs-
ning som begge parter kunne leve med. Vi deltok i et møte
med Riksantikvaren i vår, hvor det åpenbart lå an til en
minnelig løsning. Det ble foretatt befaring og forslag til en
løsning. Før sommerferien gikk Riksantikvaren bort fra hele
”avtalen”, og saken har nå havnet i Miljøverndepartementet.

I all hovedsak dreier saken seg om hvor mange av de ori-
ginale vinduene som skal restaureres til den standard de var i
for 70 år siden og om utnyttelse av loftsetasjen. Gårdeier var
villig til å strekke seg meget langt, men Riksantikvaren har
ikke engang overholdt de avtaler som ble inngått i HLs nær-
vær! Dette er overtramp av værste sort. Vi håper nå at Miljø-
verndepartementet finner frem til en minnelig løsning.  

ROS går denne gang til Oppegård Høyre, Frem-
skrittsparti og Venstre som atter en gang
avviste forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosi-

alistisk Venstreparti om å innføre eiendomsskatt i kommu-
nen. Dette skjedde under kommunestyrets behandlingen av
handlingsprogram for  2006 til 2009 i juni måned.

Den ivrigste agitator for innføring av eiendomsskatt på
boliger i Oppegård var som vanlig SVs Jan Fredrik Holmq-
vist. Hans hovedbudskap var at  ”det er provinsielt å være mot
eiendomsskatt” når mange andre land har slik skatt. Alle som
går til valgurnene om få dager bør merke seg den iver SV har
utvist for å innføre eiendomsskatt, både i Oppegård og i de
fleste andre kommunener!

Høyre kunne dokumentere at Oppegård bruker 3 783
kroner pr. innbygger i netto driftsutgifter til administrasjon,
styring og fellesutgifter, mens tallet for resten av Follo er 
2 468 kroner.

Høyre, Frp og Venstre fremmet derfor et fellesforslag om
at kommunen skal spare inn ved å kutte i administrasjon og
kommunale veier – og ikke ty til minste motstands vei ved å
innføre ekstra eiendomsskatt på boliger og næringsbygg, noe
som vil påføre bedrifter og næringsvirksomhet enda flere kost-
nader – og derved skape usikkerhet for arbeidsplasser!

Vi betaler nok av skatter, gebyrer og avgifter for å bo i vår
egen bolig – og må avvise SVs ønske om å betale enda flere
skatter for å bo!  
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Om få dager går vi til urnene for å velge
nytt storting. For de fleste av oss er det
en dypere ideologi og svært mange for-
hold som avgjør vårt partivalg. Derfor er
det utidig og kritikkverdig at interesse-
organisasjoner (uansett innhold) peker
ut enkeltpartier eller enkeltpolitikere på
vegne av sine medlemmer. HL ønsker
derfor verken å gi økonomisk støtte til
eller uttrykke annen sympati for enkelt-
partier. Det er vel kun ledelsen i LO
som ensidig støtter én blokk og for-
dømmer en annen. Vi ønsker å drive 
vår interessepolitikk på fritt grunnlag,
uansett hvem som styrer Norge! For å
oppnå resultater på lang sikt ønsker vi 
å ha et godt forhold til alle partier som
påvirker huseiernes hverdag.

Samtidig er det en kjensgjerning at vel-
dig mange av våre medlemmer krever at
HL oppnår politiske resultater, både
lokalt og sentralt. Det har i årtier vært et
krav og et mål å få avviklet skatt på for-
delen av å bo i egen bolig. Dette har vi
lykkes med. Boligskatten ble avviklet fra
nyttår i år. Svært mange har gitt oss
marsjordre om å få kontroll med de
kommunale gebyrer på vann, kloakk,
renovasjon og feiing. Statistikken for
2005 viser at vi har kommet langt på
vei. En mer effektiv Plan- og bygnings-
lov, en bedre husleielov og mer tilpasset
eierseksjonslov og borettslov er også

kommet på plass! Husbanken er også
justert langt på vei slik HL har anbefalt i
mange år, nemlig til å bli en statlig
boligbank som i størst mulig grad skal gi
støtte til nyetablerere og svakstilte – og
ikke være en generell boligbank.

Men vi har mange uløste saker. Redusert
dokumentavgift, redusert arveavgift og
en mer rettferdig lov for ekspropriasjons-
erstatning er saker vi fortsatt må sloss
for. Nå som boligskatten er avviklet
opplever vi at en del kommuner ønsker
å innføre kommunal eiendomsskatt, og
en del kommuner som allerede har eien-
domsskatt, ønsker å øke denne til beløp
som er ti ganger høyere enn det fordels-
skatten utgjorde!  

For huseierne er det avgjørende med sta-
bile rammebetingelser. Vi ønsker ikke
boliglånsrenter som beveger seg som en
jo-jo, eller strømpriser eller nettleie som
vi ikke kan forutse. Tomtefesteloven er
blitt endret mange ganger de siste ti
årene – og ingen aner hva utfallet kan
komme til å bli, verken for fester eller
bortfester.

Huseiernes Landsforbund mener at boli-
gen er et nødvendighetsgode for oss alle.
Boligen, hytta eller annen eiendom som
vi eier skal ikke kunne være en melkeku.

Heldigvis er det god forståelse på Stor-
tinget for mange av våre argumenter og
krav. Det er vel så langt bare SV, som

Ditt stortingsvalg gjennom sine mange og gjentatte forslag
rundt i kommunene, har bevist at de
ønsker å innføre en betydelig eiendoms-
skatt dersom de kommer til makten.
Det er derfor lite HL kan gjøre for å
begrense eiendomsskatten dersom SV får
økt oppslutning! I verste fall får vi en
obligatorisk eiendomsskatt i alle norske
kommuner.

Før du går til valgurnen oppfordrer vi
deg til å studere valgprogrammene til de
partier som er aktuelle for din stemme.
Bruk din ideologiske overbevisning ved
valg av parti. Vårt eneste ønske er at du
også legger vekt på de boligpolitiske sakene
som vil oppta din hverdag, også i kom-
mende stortingsperiode. Et annet sted i
dette nummeret av Hus &  Bolig finner
du partienes svar på sentrale spørsmål
om boligpolitikken.

Godt valg!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Hvordan løses konflikter
mellom utleiere og leieta-
kere? Hvordan organiseres

kollektive bofellesskap, som
sameier og borettslag? Og
hvordan løses ekspropriasjo-
ner og ekspropriasjonserstat-
ning i de ulike land? Dette
var noen av hovedtemaene på
den internasjonale huseier-
kongressen som ble arrangert
i Oslo 17. til 19. juni. Husei-
ernes Landsforbund var for
første gang vertskap for en

slik internasjonal kongress, og
vel 150 delegater fra de fleste
europeiske land hadde funnet
veien til Norge. Dette var den
38. kongressen i regi av den
internasjonale huseierorgani-
sasjonen UIPI. Union Inter-
national de la Propriete
Immobiliere / International
Union of Property Owners
ble stiftet i Paris i 1923.
Organisasjonen har i dag
nærmere 3 millioner med-
lemmer i Europa.

Arrangementet ble åpnet
med en mottakelse i Oslo
Rådhus fredag formiddag,
hvor ordfører Per Ditlev
Simonsen ønsket delegatene
velkommen til Norge. Her
ble det også hilsningsord av
UIPIs president, Stratos Para-
dias fra Hellas, og HLs styre-
formann Olav Vilnes.

Under kongressen ble det
også arbeidet i tre gruppe-
sesjoner, en for medlemsbla-
denes redaktører, en for med-
lemsorganisasjonenes jurister
og en for markedsmedarbei-
dere. I hovedsak var dette
erfaringsutveksling og disku-
sjoner om mulige samarbeids-
former.

Et viktig vedtak som ble
fattet på kongressen er det
første vidtrekkende samar-
beidsprosjektet. Det innebæ-
rer at medlemmer i de enkelte
lands organisasjoner kan få
juridisk råd og bistand av
jurister i et annet medlems-
land når de eksempelvis kjø-
per eller leier fritidsbolig eller
eiendom utenlands. Mer om
denne avtalen kan du se på
side 78.

I midten av juni var Huseiernes Landsforbund
vertskap for den 38. internasjonale huseier-
kongress. 150 deltagere fra hele Europa var

samlet til faglig og sosialt samvær. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Huseierkongress i Oslo

EUROPEISK FELLESSKAP: Fra venstre styreformann i Huseiernes Landsforbund, Olav Vilnes, UIPIs president, Stratos Paradias og direktør Peter Batta.
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Personlig dør
Døren er den delen av hjemmet 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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SKEPTISKE TIL INNVANDRERE TETT PÅ
Hver fjerde nordmann vil ikke leie ut boligen sin til en innvandrer, kommer 

det frem av en MMI-undersøkelse som ble presentert i juni. For 77 prosent 

av befolkningen har det ingen betydning hvor taxisjåføren kommer fra.

— Jo nærmere ting kommer, jo mer øker skepsisen, sier forsker Jon Rogstad

ved Institutt for samfunnsforskning til Dagbladet. For eksempel mener om lag 

50 prosent at boligprisene vil synke i et område med mange innvandrere.

MER SØPPEL
Avfallsmengden fra husholdningene økte med 76 000 tonn

i 2004, viser ny statistikk fra SSB. Dette tilsvarer en økning

på 13 kg pr. innbygger. Hver og en av oss ansvarlig for 378

kg avfall i året. I 1974 produserte hver nordmann 174 kg

søppel. Utviklingen er ikke i tråd med myndighetenes

målsetting, da økningen er høyere enn veksten i BNP og

husholdningenes konsum.

sett&hørt

“Røkke har problemer med byggesaken sin fordi
saksbehandlerne og politikerne er kvinner som

menstruerer og er hormonelt forstyrret.”

Arkitekt Finn Sandmæl til Budstikka Hvorfor gråbeingårder?
De første gråbeingårdene ble reist i Urtegata,

Lakkegata, Jens Bjelkes gate og Herslebs gate øst i

hovedstaden. Ingen kjenner opphavet til uttrykket,

skriver Aftenposten. Men det har sannsynligvis en

sammenheng med entreprenøren Ole Olsen, som

søkte lykken i Kristiania og Drammen. Han elsket å

gå i ulvepels hele vinteren. Mer enn 700 leiligheter

bygde han. Boligene representerte et stort frem-

skritt da de ble reist på slutten av 1800-tallet.

Innlagt vann, eget kjøkken og toalett i trappeopp-

gangen var standardheving og luksus for de fleste.

Færre innbrudd
I to år på rad har tallene for registrert kriminalitet gått ned.

Tyverier fra hus og leiligheter er redusert med 14 prosent, noe som 

tilsvarer om lag 1 800 anmeldelser. Politiinspektør Jostein Bakke skriver i 

Politiembedsmennenes Blad at nedgangen trolig skyldes lavere pris på heroin.

I Sverige, hvor man systematisk har hentet inn priser, kostet et gram heroin i

snitt 1290 svenske kroner i fjor. Dette er en halvering siden 1988.

Stoffmisbrukere trenger altså mindre penger enn før.

Komplekst støpearbeid
Syv glidestøpoperasjoner måtte til før Nye Bislett kunne stå ferdig. En glidestøp

utføres ved at det rigges en forskaling som holdes oppe med hydrauliske jekker.

Når det er oppnådd tilstrekkelig herding på betongen i bunnen av forskalingen,

starter arbeidet med å jekke, og forskalingen løftes ca. 2 cm. For å unngå skjøter

helles 10 – 15 cm betong i om gangen. Glidestøpene på Bislett har vært opptil

100 meter lange og 10 meter høye. Med jevn glidehastighet er det mulig å løfte

forskalingen 160 cm i løpet av et 12 timers skift, skriver Cement nå.
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Gir blaffen
En rekke kommuner har innført avfallssortering, men hus-

og hytteeiere gir blaffen, skriver Kragerø Blad Vestmar.

— Det er et stigende problem at folk kaster store

gjenstander som byggavfall, møbler og madrasser sam-

men med husholdningsavfall, sier Ole Jan Aatangen i

Kragerø Renovasjon og Containerservice til avisen. Større

gjenstander må fraktes bort til avfallsplasser som er

beregnet på slikt, understreker han.

Tar leken på alvor
Borettslag og sameier som har eller vil

sette opp klatrestativer eller husker til

barna, må forholde seg til Forskrift om

sikkerhet ved lekeplassutstyr fra 1997.

Faremomentene ved slike anlegg skal

elimineres. Sikkerhetskontrollør Jan

Fjelldal, som er Veritas-sertifisert, reiser

rundt og vurderer slike anlegg, slik at

eventuelle feil og mangler kan utbedres.

Han ser blant annet etter farlige steiner

og skarpe kanter.

— Feil sand pakker seg ved fuktig-

het, og kan bli så hard som stein, sier

han til Budstikka.

Fjelldal mener flerfunksjonsappara-

ter er svært positivt i barns oppvekstmil-

jøer. Flere blir dratt med i fysisk aktivitet,

og det blir mindre mobbing når barna

har det morsomt.

Fortrenges av reklame
De helt spesielle støpejernstårnene fra 1920-tallet som pryder

Oslos gater blir erstattet av nye, fem meter høye reklametårn,

skriver Dagsavisen. Det er Hafslund som eier støpejernstår-

nene, og de brukes ved nedstigning til underjordiske anlegg.

— De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor

kulturhistorisk verdi. Mange av tårnene er flotte, tidstypiske

støpejernskonstruksjoner med fine detaljer, sier informasjons-

ansvarlig Nils Anker hos byantikvaren. Han beklager at de 80

år gamle designperlene forsvinner. Sikkerhet er årsaken til at

nettleverandøren vil bytte ut tårnene, men byantikvaren jobber

for å bevare de tårnene som er best i stand.

“Etter min 

oppfatning er

moderne arkitek-

tur ensbetydende

med at du må

holde toalett-

døren lukket 

ved hjelp av 

venstre ben.”

Nancy Banks-Smith, engelsk
journalist og kritiker

Plaskebasseng må sikres
Store plaskebasseng i plast som rommer 3 000 –

5 000 liter vann er blitt populært i norske hager

denne sommeren. Men få er klar over at bassengene

må sikres, skriver VG. Tragiske ulykker kan følge av

at de ikke sikres godt nok.

Forskrift om krav til byggverk i Plan og bygnings-

loven er svært streng. Så sant vanndybden er mer

enn 20 cm skal bassengene ha solid og sikker tildek-

ning, innhegning eller innbygging i avlåst rom. Bade-

og svømmebasseng skal også være utstyrt eller

utformet slik at det er lett å komme opp av vannet.

Egoistisk energisparing
Det er ikke miljøet som kommer i første 
rekke når nordmenn velger alternativ energi 
i hjemmet, melder Teknisk Ukeblad. Hoved-
begrunnelsen for sparetiltakene er ifølge en
mastergradsoppgave fra Universitetet for miljø-
og biovitenskap at folk ønsker å spare penger.

sett&hørt

FELLE: Alle basseng med vanndybde over 20 cm skal sikres.
Alternativet er å slå vannet ut.
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Sola stråler over meliskledde topper,
de røde husene speiler seg i vannet.
Rundt en liten fjordarm er det en

god del bebyggelse fra før. For første
gang, i hvert fall i Lofoten, bygges det
nye rorbuer som selges som fritidsboli-
ger. Intens byggevirksomhet forteller at
dette er et større prosjekt. 20 boenheter
skal det bli, i Ballstad brygge borettslag.
Syv av dem er allerede solgt, to har flytta
inn. I tillegg er det lagt ut 13 enebolig-
tomter litt lenger vest.

Populært blant unge
Jakob Arctander (31) har bodd borte
noen år, men hadde tenkt ei stund at han
gjerne ville ha et sted i Lofoten, og gjerne
i Ballstad. Han arbeider med kjøp og
salg av saltfisk og frossenfisk beregnet på
det portugisiske markedet. Det blir en
god del reising i forbindelse med jobben.
På Ballstad vil han bo så mye som det
passer. 

— Flott å ha en plass her. Jeg har fått
en liten fireroms leilighet, og mange av
vennene mine er begeistret for den. Av
oss som har kjøpt her er i hvert fall tre
unge mennesker, sier han. Han har ikke
framtiden helt klart for seg, men regner
med at dette er en god investering uan-
sett.

Sjekketriks?
— Dette blir Lofotens svar på Beverly
Hills, sier Jakob Arctander med et glis.

— Det er her kremen kommer til å bo.
Den munnrappe karen viser oss

rundt i huset. Ryddig og rent og pent.
En garderobe som er Beverly Hills ver-
dig, kongeblått silkelaken og flott utsikt
fra både stue og soverom skulle borge for
at damene nå kommer til å stå i kø ute
på bryggekanten.

— Nå også på trykk, dette blir reine
kontaktannonsen, storskratter kamera-
ten, Odd Bjørn Hjertø, som er på besøk.
Også han er nylig tilbakeflytta til Lofo-
ten. Han vurderer muligheten for å
kjøpe seg inn i Ballstad brygge.

Bygger småbåthavn
Det skal bygges ut småbåthavn med en
lang pir, og bensinpumpe til småbåter.
Foreløpig er det nokså grunt utenfor kai-
kanten, men Jakob Arctander forteller at
her skal mudres slik at det blir minst et
par meters dybde ved lavvann. Da vil
han ha båt som kan ligge utenfor stue-
døra.

— Da kan jeg ta meg en snartur bort
i Kremmervika, der er det restaurant.
Det blir fine greier, sier Jacob.

Opprinnelig er disse husene lagt ut
som fritidsboliger, men han kommer til
å bo her også på vinteren, og regner med
at det kommer til å gå greit.

Huset har varmekabler i hele første-
etasjen. Andre etasjen inneholder tre
soverom. I første er det entré, bad, og
stue med kjøkken.

Ungkarsliv i moderne rorbu
Jakob Arctander er god fornøyd. På heimplassen Ballstad har han kjøpt 

en fritidsbolig bygd i rorbustil. Brygge istedenfor hage, slik vil han ha det.

TEKST: BENTE BOLSTAD
FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

➤
RØD REKKE: Rorbu-fritids-

boligene er bygd vegg i vegg.
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TILKOBLET: Jakob Arctander
leser avisa på nett på 
kaikanten i Ballstad.
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INNRAMMET: Hvem trenger maleri
på veggen med en slik utsikt?
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Brygga til Jakob Arctander er en del
av en kaipromenade som bygges langs
hele anlegget. Den vil være felles for alle
beboerne.

Pionerprosjekt
Daglig leder i Botek, Egil Knutsen, er
godt fornøyd med å bygge fritidsboliger
i rorbustil.

Fritidsboligene kom i stand etter et
samarbeid mellom entreprenør Botek,
som også er utbygger, grunnentreprenør
Brekken Anlegg og grunneier Rolf Jen-
toft. Knutsen sier til Hus og Bolig at han
ikke regner med noen problemer med å
få solgt husene. Botek bygger i rolig
tempo og selger underveis. Hele anlegget
vil stå klart til jul neste år.

Det er Bodø Boligbyggelag som står
for salget og organiseringen av boretts-
laget. 

At boligene er populære, er helt sik-
kert. Knutsen har merket trenden de
siste årene. Folk vil bo så nær sjøen som
mulig. Det er helt slutt på ønsket om
plen og hage. Kai og båtplass derimot, er
helt in.

På den andre siden av fjorden for
Ballstad Brygge skal det bygges en
marina. Ei gammel rorbu som tilhører
borettslaget skal pusses opp og tjene som
fiskebu for beboerne. Knutsen lover også
å sette opp hjeller, slik at folk kan henge
opp fisken sin til tørk. Han regner med
at det blir mange utflytta lofotinger som
vil kjøpe «hyttene».

Felles ansvar
Opprinnelig var det planlagt et liknende
prosjekt i Nusfjord. Dette ble stoppet på
grunn av lokal motstand mot prosjektet.
På Ballstad har det vært populært, men
Knutsen understreker likevel at det er
vanskelig å bygge i sjøkanten. Naturen er
sårbar og ømfintlig, og for å få tilfreds-
stillende kvalitet brukte Botek tre år på
prosjektering.

Et tilsvarende prosjekt i Svolvær har
kommet til tegnebordet.

Når borettslagsformen ble valgt, var
det for å stimulere til felles ansvar for
husene.

— Mange som kjøper her, bor andre
steder i landet. Når folk skal eie dette
sammen, håper jeg at det betyr at de ikke
bare tar vare på egne hus, men ser etter
naboens også, sier Egil Knutsen. 

LUNT REDE: Nok plass til en ungkar.

VÅT DRØM:
Odd Bjørn Hjertø og
Jakob Arctander
har flytta tilbake til
Ballstad etter å ha
bodd borte noen år.
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”Estate er kjent for sin profesjonalitet, 

grundighet og gode lokalkjennskap”

Trygghet når du handler eiendom

Estate Metoden: Gylne regler for 

vurdering, salg og kjøp sikrer våre 

kunder de beste resultater.

Estate Update: Vi oppdaterer 

løpende vurderingene, inntil  

kundene er klare til å selge.

Estate Prospekt: Markedets beste 

salgspresentasjon?

www.estate.no: Det perfekte 

nettsted når leiligheten, villaen 

eller hytta skal selges.

Relo International: Fortløpende 

kompetanseheving  gjennom 

vårt internasjonale samarbeide 

med Estate Danmark og Relo 

International.

Les mere på:

www.estate.no

Kontakt Estate meglerne i ditt distrikt og gjør en avtale i dag!
Alle våre medlemmer er tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund eller Den Norske Advokatforening

Peter Batta
Direktør i HL

Arendal, Meglerhuset Arendal AS, Telefon 37 00 26 30, Bergen, Advokat Stein Herland Eiendom AS, Telefon 55 55 04 50, Eiendom 
AS  Bergen, Telefon 55 90 16 10, Drammen, Eiendomsmegler Dahl AS, Telefon 32 21 96 00, Elverum, Rønes & Engemobakken AS, 
Telefon 62 43 14 00, Fredrikstad, Møller AS, Telefon 69 38 32 50, Næringsforum AS, Telefon 69 30 18 00, Solveig Meum AS, Telefon 
69 30 70 80, Grimstad, Meglerhuset Grimstad AS, Telefon 37 25 87 87, Halden, Jan G. Lilledal AS,  Telefon 69 21 18 80, Hamar, Sørum & 
Søberg AS, Telefon 62 53 42 50, Haugesund, Meglerhuset Solveig Hansen AS, Telefon 52 70 36 00,  Holmestrand, Meglerhuset 
Holmestrand AS, Telefon 33 09 61 60, Kongsberg, Kongsberg Eiendomsmegling AS, Telefon 32 72 50 00, Kristiansand, Hodne 
Eiendom AS, Telefon 38 12 28 00, Meglerhuset Sædberg as, Telefon 38 17 89 00, Larvik, Meglerhuset Leinæs AS, Telefon 33 13 52 50, Moss,
Meglerhuset  Hjelseth AS, Telefon 69 20 45 50, Nesoddtangen, Estate Nesodden AS, Telefon 66 96 49 00, Oslo, Megler huset  Bolig eksperten 
Sentrum AS, Telefon 22 93 08 30, Meglerhuset Erland Morud Frogner,  Telefon 23 13 16 00, Meglerhuset Erland Morud Ullevål  Stadion, 
Telefon 23 00 65 60, Meglerhuset Erland Morud Rådhus plassen, Telefon 23 10 35 50, Mona Gulbrandsen AS, Telefon  22 12 10 80, 
In-Vest eiendomsmegling as,  Telefon 22 51 11 11, Sandefjord, Advokat husets Eiendomsmegling,  Telefon 33 42 25 00, Sarpsborg,
Borg Eiendomsmegling AS, Telefon 69 12 60 60, Jon Langsholt AS, Telefon 69 12 64 00, Ski, Florberghagen Eiendom AS, Telefon 64 86 30 80, Stavanger,
Huus eiendomsmegling as, Telefon 51 89 70 70, Søgne, Meglerhuset Sædberg as, Telefon 38 17 89 00,  Tønsberg, Forum  Eiendomsmegling AS, Telefon 
33 01 89 10, Vøyenenga, Meglerhuset Rogstad & Partners AS, Telefon 67 17 02 55

”Eiendomsmeglerne i Estate-gruppen var blant de første som 
organiserte seg i en kjedevirksomhet i Norge. Dette for å drive 
mer effektivt og rasjonelt, noe som igjen skulle komme til nytte 
for kundene, både kjøpere og selgere av boliger og eiendom. 
Huseiernes Landsforbund (HL) etablerte derfor et samarbeid 
med Estate meglerne allerede fra midten av 1990-tallet.

Vi har hele tiden lagt vekt på at alle Estate-kontorene blir drevet 
av en statsautorisert eiendomsmegler som er medlem av Norges 
Eiendomsmeglerforbund. Dette sikrer nødvendig profesjonalitet 
og seriøsitet. Estate meglerne har også kontorer på de fl este 
steder hvor HL har lokale avdelingskontorer. 

I tillegg har det vært et avgjørende forhold for HL at Estate 
meglerne gir våre medlemmer gunstigere vilkår. Først og fremst 
en betydelig rabatt i provisjonen, og dernest en verdi vurdering 
av boligen eller hytta til en rimelig pris. For tiden får HLs 
medlemmer en rabatt på 2 500 kroner i meglerprovisjonen, 
og 500 kroner i avslag på en skriftlig markedsvurdering av  
bolig- og fritidseiendom. 

I løpet av de 10 år som HL har hatt samarbeide med Estate 
meglerne har vi bare hatt gode erfaringer og fått positive 
tilbakemeldinger fra våre medlemmer. En åpenbar grunn 
til dette er at Estate meglerne har særlig god kjennskap om 
eiendomsmarkedet i det distrikt som de arbeider i. 

Vi skulle derfor ønske at Estate meglerne etablerte seg på enda 
flere steder i vårt vidstrakte land, for at enda fl ere medlemmer 
og kunder kunne få glede av Estate-kjedens gode tilbud.”
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RIKTIG FARGE: Hvem har nøkkelen til den beste boligpolitikken? Foto: Berit Roald, Scanpix.
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Ytterste høyre og ytterste venstre fløy
politisk er helt samstemte når det
gjelder dokumentavgiften. Både

Fremskrittspartiet og Rød Valgallianse
vil gjerne fjerne det som på folkemunne
har fått betegnelsen flytteskatt. Sosialis-
tisk Venstreparti vil i første omgang
fjerne dokumentavgiften for personer
under 30 år. På lengre sikt ønsker de en
gradvis fjerning. Kristelig folkeparti har
et relativt sammenfallende syn. De vil i
første omgang fjerne dokumentavgiften
for førstegangskjøpere. Kystpartiet og
Høyre ønsker å redusere dokumentavgif-
ten. Kp svarer at de er i mot en doku-
mentavgift som er større enn de reelle
omkostningene ved en transaksjon. Sen-
terpartiet svarer at de vil vurdere en
eventuell reduksjon. Redusert doku-
mentavgift, i alle fall for enkelte grupper,

kan derfor bli aktuelt i neste stortingspe-
riode enten valgvinden blåser mot høyre
eller mot venstre. Arbeiderpartiet har
ikke svart på spørsmålet. Samtlige partier
er enige om at det ikke skal innføres
dokumentavgift ved kjøp av leilighet i
borettslag.

Eiendomsskatt
Verken SV eller Ap vil svare på om par-
tiet vil vurdere en tvungen kommunal
eiendomsskatt. Ap vil heller ikke svare på
om partiet vil vurdere en statlig eien-
domsskatt. Dette sier SV nei til. Det gjør
også alle de andre partiene. Fremskritts-
partiet og Kystpartiet vil helt og holdent
avvikle eiendomsskatten. Høyre ønsker
at denne beskatningsformen brukes
minst mulig, men vil ikke frata kommu-
nene muligheten til å plusse på inntek-

Valgets kval
Betyr en stemme til Arbeiderpartiet eller SV det samme som ja
til eiendomsskatt? Eller en stemme til Fremskrittspartiet bedre

kår for de som har verneverdig eiendom? Hus & Bolig har 
tradisjonen tro stilt partilederne en rekke boligpolitiske 

spørsmål. Bare Venstre har unnlatt å svare. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

F A K T A
om dokumentavgift:

◆ Ved kjøp av selveierbolig må kjøperen betale en viss prosent av kjøpesummen i dokumentavgift.
◆ Avgiften gjelder tinglysing av hjemmelsovergang til fast eiendom.
◆ Andel eller aksje i borettslag eller boligaksjeselskap regnes ikke som fast eiendom, og omfattes

ikke av avgiftsplikten.
◆ Ved salg av nye boliger betales bare avgift av tomteverdien.
◆ Avgiften har vært på 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget siden 2001.
◆ Statens inntekter fra dokumentavgiften var i 2004 4,0 milliarder kroner. Det er budsjettert med

5,7 milliarder i inntekter for 2005.

stortingsvalg
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DOKUMENTAVGIFT

Vil partiet beholde dagens ordning?

Vil partiet øke dokumentavgiften?

Vil partiet redusere dokumentavgiften?

Vil partiet fjerne dokumentavgiften?

Vil partiet beholde dagens fritak ved kjøp av borettslagsleilighet?

EIENDOMSSKATT

Vil partiet beholde dagens ordning med frivillig kommunal eiendomsskatt?

Vil partiet vurdere en tvungen kommunal eiendomsskatt?

Vil partiet vurdere en statlig eiendomsskatt?

Vil partiet anbefale markedsverdier som skattegrunnlag?

Vil partiet øke skattesatsen fra 7 promille?

Vil partiet redusere skattesatser fra 7 promille?

Vil partiet at også eiendom utenfor bymessige strøk skal betale eiendomsskatt?

BOLIGSKATT

Vil partiet gjeninnføre skatt på fordel av å bo i egen bolig eller lignende?

Vil partiet opprettholde dagens ordning med skattefradrag for gjeldsrenter?

Vil partiet opprettholde dagens ordning med skattefri utleie i egen bolig?

Vil partiet redusere formuesskatt for boligeiendom?

ARVEAVGIFT

Vil partiet beholde dagens ordning med arveavgift på bolig?

Vil partiet redusere dagens ordning med arveavgift på bolig?

AVGIFTER FOR STRØM

Vil partiet legge strengere krav på nettselskapens beregning av nettleie?

Vil partiet beholde dagens nivå på elavgiften?

Vil partiet øke nivået på elavgiften?

GEBYRER PÅ VANN OG KLOAKK

Vil partiet anbefale at gebyrer for vann og kloakk betales etter forbruk med måler?

SOSIAL BOLIGPOLITIKK

Vil partiet pålegge kommunene å sørge for rimelige tomter til boligbygging for 
ungdom og andre svakstilte grupper?

Vil partiet bevare dagens ordning med Boligsparing for ungdom (BSU)?

BEVARING AV VERNEVERDIG EIENDOM

Vil partiet øke den økonomiske støtten til bevaring av verneverdig eiendom?

Vil partiet gi fritak for merverdiavgift for utgifter til fredede bygg?

EKSPROPRIASJONSERSTATNING

Vil partiet foreta nødvendig lovendring slik at erstatning ved ekspropriasjon gjenspeiler 
eiendommens markedsverdi før den eventuelt omreguleres til offentlig formål?

RV SV Ap Sp V Krf H Kp Frp

NEI JA Spørsmålet kunne ikke besvares enkelt med JA eller NEI            IKKE BESVART
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tene sine. RV arbeider for å fjerne eien-
domsskatt på boliger med vanlig stan-
dard, men vil beholde eller innføre eien-
domsskatt på luksusboliger. 

— Folk i luksusboliger må også for-
vente å betale mer enn 7 promille, heter
det i svaret fra partileder Torstein Dahle.
Arbeiderpartiet holder alle muligheter
åpne, men ingen av de andre partiene
støtter RV i å øke promillesatsen.

Det eneste Arbeiderpartiet har svart
på under dette punktet, er at også eien-
dommer utenfor bymessige strøk bør
betale eiendomsskatt. SV mener det må
være opp til kommunene selv å avgjøre
om alle skal betale eiendomsskatt, eller
bare de i sentrale strøk. Krf mener
dagens ordning gir noen kunstige
avgrensninger, og vil derfor gi kommu-
nene anledning til å innføre eiendoms-
skatt uavhengig av beliggenhet. Høyre
synes ikke dagens skjønnsmessige ord-
ning er god nok. Sp ønsker ikke beskat-
ning utenfor bynære strøk.

Hvordan en eventuell eiendomsskatt
skal regnes ut, er det ulike meninger om.
Krf og SV er tilfreds med dagens ord-
ning. RV, Høyre og Frp anbefaler ikke
markedsverdi som skattegrunnlag.

Boligskatt
Det er ikke noe som tyder på at skatten
på fordel av å bo i egen bolig vil bli gjen-
innført, selv om det skulle bli et regje-
ringsskifte. SV ønsker en helhetlig
gjennomgang av hvordan eiendom og
bolig beskattes, blant annet for å holde
spekulanter unna boligmarkedet. Men
Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre skatt
på fordel av å bo i egen bolig, heter det i
svaret fra Jens Stoltenberg. Det vil heller
ikke noen av de andre partiene.

Samtlige partier er enige om å
beholde dagens ordning med skattefra-
drag for gjeldsrenter. Og alle partiene
unntatt RV ser fordelen av å beholde
dagens ordning med skattefri utleie i
egen bolig.

Krf, Kp, H og Frp mener formues-
skatten for boligeiendom bør reduseres.
Ap mener at formueskatt for boligeien-
dom bør ses i sammenheng med eien-
domsskatten. 

— Vi vil ikke øke boligbeskatningen
for ”normale” boliger, svarer Jens Stol-
tenberg. SV vil ikke redusere formues-
skatten, mens RV vil fjerne den for stan-
dardboliger, og beholde eller øke formu-
esskatten for luksusboliger.

F A K T A

om eiendomsskatt:
◆ 122 norske kommuner skattlegger vanlig

boligeiendom.
◆ Eiendomsskatten skal være minimum 

2 og maksimum 7 promille av takst-
grunnlaget.

◆ Kommunenes inntekter fra eiendoms-
skatt var i 2004 3,2 milliarder kroner.

F A K T A

om boligskatt:
◆ Skatten på fordel ved å bo i egen bolig

opphørte 1. januar 2005
◆Ca. 1,3 millioner skatteytere betalte 

om lag 1,8 milliarder kroner i boligskatt
siste år.

EIENDOMSSKATT: Noen  partier mener alle
eiendommer innen en og samme kommune

bør beskattes, andre vil unnta boliger utenfor
sentrumsområdene. Foto: Berit Roald, Scanpix.

➤

stortingsvalg
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Arveavgift
Kystpartiet og Frp vil redusere dagens
arveavgift på bolig. 

— Dette er en skatt som faktisk fører
til at arvinger i enkelte tilfeller ikke har
råd til å ta i mot arven, men må selge den
videre. Det er en urett mot arvinger,
heter det i svaret fra Steinar Bastesen. 

— Dagens ordning har svakheter og
det bør foretas endringer som gjør den
mer rettferdig, mener Kristin Halvorsen.
RV vil også her skille mellom standard-
boliger og luksusboliger. Arveavgiften på
standardboliger bør fjernes, mens arveav-
gift på luksusboliger bør være som i dag
eller økes, mener partiet.

Avgifter for strøm
Ingen av partiene gir uttrykk for at de vil
øke nivået på elavgiften. Steinar Bastesen
og Carl I. Hagen hadde helst sett at den
forsvant. Rød valgallianse og Sosialistisk
venstreparti ønsker seg et toprissystem.
Nødvendig forbruk skal være billig,
mens overforbruk bør prises høyere. SV
ønsker også støtteordninger til husstan-
der som legger om til mer fleksible og
økonomiske varmesystem. De ønsker
også en mer rettferdig nettleie og mer
utjevning. Åslaug Haga mener det er vik-
tig at nettleien ligger på et nivå som sik-
rer tilstrekkelig vedlikehold og forsyning
av el-nettet. Senterpartiet ønsker også en
utjevningsordning for å redusere de høy-
este nettleiene.

Høyre vil foreslå et klarere selskaps-
messig skille mellom nettvirksomhet og
omsetning av strøm for å unngå mis-
tanke om uheldig kryssubsidiering. 

Gebyrer på vann og kloakk
Kystpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet
synes det er mest rettferdig at man beta-
ler etter forbruk. Det synes også Einar

Steensnæs, som svarer på vegne av Krf,
men han ønsker ikke å gi kommunene
noe pålegg. Det gjør heller ikke Åslaug
Haga, Kristin Halvorsen eller Jens Stol-
tenberg. Kommunene må selv velge hva
som er mest hensiktsmessig for dem.
Men Arbeiderpartiet understreker at

avgiftene bare skal gå til dekning av reelle
kostnader ved å levere tjenestene.

Sosial boligpolitikk
Arbeiderpartiet har ikke gitt tilkjenne
hva de mener om boligsparing for ung-
dom, BSU, men alle de andre partiene
vil beholde dagens ordning. 

Bare Kystpartiet og Rød valgallianse
vil pålegge kommunene å sørge for rime-
lige tomter til ungdom og andre svakere-
stilte. 

— Dette er det opp til lokalpoliti-
kerne å avgjøre, svarer Erna Solberg. 

— Rimelige tomter kan være ett vir-
kemiddel for å bidra til økt sosial bolig-
bygging, sier Åslaug Haga. Men heller
ikke hun vil innføre noe pålegg. Staten
har som grunneier også et ansvar for å
stille rimelige boligtomter til grunn,

F A K T A

om arveavgift:
◆ Barn betaler i dag ingen arveavgift av de

første 250 000 kronene, 8 prosent av de
neste 300 000, og 20 prosent av over-
skytende.

◆Statens inntekter fra arveavgift i 2004 var
1,68 milliarder kroner

F A K T A

om elavgift:
◆ El-avgift utgjør i dag 9,67 øre pr. kWh.

Ved et forbruk på 20 000 kWh pr. år
utgjør dette 1 934 kroner.

◆ Statens inntekter fra el-avgift var i 2004
4,5 milliarder kroner

ELAVGIFT: Frp og Kp vil fjerne elavgiften,
men får ikke støtte hos noen av de
andre. Foto: Berit Roald, Scanpix.
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mener hun. Krf ønsker å redusere de
statlige påleggene til kommunene, men
sier kommunene har plikt til å sørge for
boliger til ungdom og svakerestilte. Kris-
tin Halvorsen mener kommunene må
sikres gunstige låneordninger for å sikre
rimelige tomter.

Bevaring av verneverdig eiendom
— Vi har lenge vært opptatt av at mange
nærmest ruinerer seg hvis en bygning
eller en del av eiendommen blir vernet.
Det som i utgangspunktet skulle være
noe å bli stolt av, har i altfor mange tilfel-
ler gjort mennesker tungsindige og i
enkelte tilfeller desperate.

Årsaken er selvsagt at Staten verner
og forlanger vedlikehold, men nekter å
betale omkostningene. Dette er en svært

arrogant oppførsel, og har fått folk til
både å knuse hus med gravemaskin i
frykt for at det ble vernet, snauhogge
skog i områder som er truet med ver-
ning, og maltraktere arealer med forn-
minner, for å hindre at oppdyrking av
jord ble forbudt. Riksantikvaren og Mil-
jøvernmyndighetene har oppført seg
arrogant og uredelig i disse sakene. De
skylder på politikerne, men sannheten er
at byråkratene har oppført seg som politi
uten politimyndighet, og nærmest vært
på straffeekspedisjoner mot folk, i stedet
for å bidra med gode råd, hjelpe til med å
få økonomisk støtte og arbeide overfor
politikerne for at dette viktige arbeidet
får mer støtte over statsbudsjettet. Der-
for har Kystpartiet i de siste budsjettene
gått inn for å øke støtten til bevaring av
kulturminner og verneverdige hus, sier

Steinar Bastesen i svaret fra Kystpartiet.
Får ikke de som har ekstrautgifter på
grunn av fredning dekket disse, må fred-
ningen avvikles, mener han. 

Også Frp, Krf, Senterpartiet og RV
vil øke den økonomiske støtten til verne-
verdig eiendom. Hva Høyre egentlig
mener er vanskeligere å forstå: 

— Vi ønsker å utvikle de økono-
miske virkemidlene slik at eierne fortsatt
kan ta ansvar for egne kulturminner
gjennom bruk. Eiere som får bruksver-
dien redusert som følge av vern bør kom-
penseres økonomisk. Arbeiderpartiet
ønsker å ta vare på både offentlige og pri-
vate kulturminner, men lover ikke øko-
nomisk støtte. Partiet har tidligere gått
inn for å øke bevilgningene til Kultur-
minnefondet.

Senterpartiet foreslo i inneværende

stortingsvalg

➤
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stortingsperiode at det
ble gitt fritak for merver-
diavgift til fredede bygg.
Forslaget ble nedstemt.
Frp og RV mener fortsatt
dette er riktig vei å gå.
Krf svarer at spørsmålet
ikke har vært drøftet i
partiet. Høyre ønsker
ikke å bruke dette virke-
middelet.

Ekspropriasjons-
erstatning
Senterpartiet, Kystpartiet og
Fremskrittspartiet mener en
lovendring er nødvendig slik
at erstatning ved ekspropria-
sjon gjenspeiler eiendommens
markedsverdi. 

— Utgangspunktet må være
full kompensasjon ved ekspro-
priasjon sier også Erna Solberg i
Høyre. Eventuelle endringer i
lovverk må vurderes i sammen-
heng med arbeid med ny plan- og
bygningslov. Krf har ikke drøftet
spørsmålet. RV, SV og Ap ser ikke
noe behov for å endre lovteksten.

RØDT ELLER BLÅTT: Blir det sosialistisk
eller borgerlig regjering etter 

stortingsvalget 12.september? 
Foto: Berit Roald, Scanpix.
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— Den største boligpolitiske
utfordringen i kommende
stortingsperiode blir å gjen-
innføre et regulert boligmar-
ked, samt å sørge for at det
blir satt fortgang i den sosiale
boligbyggingen slik at bo-
kostnadene blir lavere, og
ingen mennesker behøver å
være bostedsløse, svarer Tor-
stein Dahle.

— Først vil vi avskaffe bo-
stedsløsheten, samt øke sat-
sing på boliger til ungdom og
andre med behov for rimelig
bolig, sier Kristin Halvorsen.
Det må bygges 3 000 – 4 000
ikke-kommersielle utleieboli-
ger, 1 000 til 1 200 student-
boliger og 1 000 lavinn-
skuddsboliger. SV vil ha til-
skudd og lån til etablering,
samt anstendige leiepriser
gjennom bedre regulering.
Ingen skal kunne tjene
penger på klausulerte ikke-
kommersielle boliger.

Dernest vil vi bedre og
utvide bostøtteordningen slik
at enslige med høye boutgif-
ter dekkes. Bostøtteord-
ningen må også utvides til å
dekke flere barnefamilier
med dårlig råd, mener SV.
En større andel av utlån til
bolig må bli langvarige fast-
rentelån. Til slutt ønsker par-
tiet seg en stabil, høy og
kostnadseffektiv boligbyg-
ging.

— En god bolig er en forut-
setning for et godt liv for den
enkelte. Det krever at vi sik-
rer et variert tilbud av boli-
ger, både når det gjelder pris
og størrelse, selveier-  eller
utleieboliger, sier Jens Stol-
tenberg. Arbeiderpartiet
mener at kommunene må
være drivkraften i boligbyg-
gingen, og vi vil sørge for at
kommunene gis økonomisk
handlingsrom til å prioritere
boligpolitikk.

— Et variert boligmarked
med plass til alle krever en
satsing på sosial boligbygging
i de største byene. Senterpar-
tiet mener det bør settes i
gang et omfattende program
for bygging av ikke-kommer-
sielle utleieboliger, lavinn-
skuddsboliger, studenboliger
og små eierboliger, enten ved
nybygg eller ombygging /
rehabilitering av eksisterende
bebyggelse, sier Åslaug Haga.
Videre er det viktig å sikre
Husbankens rolle som all-
menn boligbank, tilføyer
hun.

Utfordringer i kø
Hva er den største boligpolitiske utfordringen i kommende stortingsperiode, 

spurte Hus & Bolig partilederne.

Torstein Dahle,
Rød valgallianse

Kristin Halvorsen,
Sosialistisk venstreparti

Jens Stoltenberg,
Arbeiderpartiet

Åslaug Haga,
Senterpartiet
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— Vi må holde renta lav, og
unngå at sosialistene innfører
boligskatt igjen, svarer Lars
Sponheim. 

— Alle bostedsløse skal få 
tilbud om bolig innen
utgangen av 2007, svarer
Einar Steensnæs, på vegne 
av Dagfinn Høybråten.

— Den største boligpolitiske
utfordringen er å føre en
ansvarlig økonomisk politikk
som gjør at folk er i stand til
å anskaffe og beholde en god
bolig, sier Erna Solberg. Her-
under er det viktig å føre en
politikk som ikke presser ren-
tene oppover og som gjør at
folk har trygghet for jobb.
Videre er det viktig å sikre en
effektiv plan- og byggesaks-
prosess som gir tilgang til 
nye tomter. Samtidig må de
boligpolitiske virkemidlene i
større grad rettes inn mot
dem som ikke klarer seg på
boligmarkedet, understreker
partilederen.

— Vi må gi et godt botilbud
til alle, og hindre at Stor-
tinget legger til rette for
skatte- og avgiftsøkning som
fører til at folk, særlig eldre,
blir tvunget til å flytte ut av
boligen. En minstepensjonist
som er frisk nok til å bo alene
i et hus som vedkommende
har bodd i hele sitt liv, skal
ikke plutselig får skatte- og
avgiftsøkning som tvinger
vedkommende til å selge.
Unge og fraskilte må få sjan-
sen til å komme seg inn igjen
på boligmarkedet. Det siste
er viktig overalt, men særlig i
de store byene, påpeker
Steinar Bastesen.

Lars Sponheim,
Venstre

Einar Steensnæs,
Kristelig folkeparti

Erna Solberg,
Høyre

Steinar Bastesen,
Kystpartiet

Flere enn hvert 5. HL medlem kjøper strømmen
hos Hallingkraft! Vi har plass til flere.

Nå har vi gunstig tilbud på Hallingkraft
Trygghetsforsikring, se nettsidene.

Du finner oppdaterte priser og bestillings-
skjema på www.hallingkraft.no
E-post: hallingkraft@hallingkraft.no

Tlf.: 32 08 66 00   •   Fax: 32 08 66 01

www.hal l ingkraf t .no

3570 ÅL

www.hal l ingkraf t .no

Spesialtilbud på boligalarm til alle HL-medlemmer
Nå kun 1980,-

Bestill nå! Tilbudet varer til 1. oktober 2005

Carl I.Hagen,
Fremskrittspartiet

— Å frigjøre nok
areal for utbygging,
er det korte svaret fra
Carl I. Hagen.
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Spesialtilbud på boligalarm til alle HL-medlemmerSpesialtilbud på boligalarm til alle HL-medlemmer
Nå kun 1980Nå kun 1980,-* Før 3980,-

M
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Er den løse tilbudskupongen borte fra annonsen kan du som HL-medlem
ringe Securitas Aroundio Kundeservice 07010 for å motta spesialtilbudet.  !

Kjære medlem!
Huseiernes Landsforbund har gjennom vår samarbeidspartner Securitas Aroundio gleden av å tilby deg 
markedets beste boligalarmsystem til halv pris - kun kr 1.980,-. I tillegg kommer et månedsabonnement.  

Med Securitas Aroundio skaffer du deg trådløs  brann-, innbrudds- og trygghetsalarm. Alarmen kan 
brukes av hele familien og være aktivert døgnet rundt, også når noen er hjemme. Med trygghetsalarm 
kan de som er hjemme enkelt kontakte alarmselskapet. Securitas Aroundio passer på deg døgnet 
rundt og har markedets største utrykningskapasitet.

Installasjon av boligalarm vil gjøre huset ditt til et sikrere hjem. Tall fra Securitas Aroundio 
viser at 99,9% av de som har boligalarm ikke har opplevd innbrudd.

Vi anbefaler våre medlemmer å benytte seg av spesialtilbudet. 
Send inn kupongen eller ring Securitas Aroundio kundeservice, telefon 07010. 

Bestill nå! Tilbudet varer til 1. oktober 2005Bestill nå! Tilbudet varer til 1. oktober 2005

Husk, installasjon av boligalarm gir også gunstigere boligforsikring.

Med vennlig hilsen
Peter Batta
Direktør i Huseiernes Landsforbund

* Prisen gjelder for sentral med 2-veis betjeningspanel og 
forutsetter analog telefonlinje. Tilbudet gjelder så langt lageret 
rekker, og kun i de områder Securitas Aroundio dekker.
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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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— Dine spådommer om hvem
som vinner stortingsvalget er
ganske skråsikre. Hvorfor tror du
høyresiden alt har tapt slaget? 

— Når regjeringspartiene bare
har en fjerdedel av velgerne bak
seg i meningsmålingene, og de
ikke vil samarbeide med Frp, må
man tro på tallene. Alt tyder på
et regjeringsskifte. Men intet er
avgjort.

— Hvilken betydning vil et even-
tuelt regjeringsskifte få for den
gjennomsnittlige huseier?

— Det vil trolig bli større bolig-

skatt (fordelsbeskatning) og
større formuesskatt.

— Det er nå man skal låne. 
Lån mer, var nylig budskapet i
Finansavisen. Står du ved det
rådet også etter valget?

— Så lenge man kan låne til 
3-4 prosent pro anno er svaret ja.

— Er det på sikt trygt å plassere
pengene sine i bolig?

— Ja. Men det finnes sikkert
unntak. Det finnes ikke ett
boligmarked, men tusenvis 
av delmarkeder.

Tema: Boligpolitikk

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Valgets vinner er ennå ikke utropt, men 
Trygve Hegnar, mannen som sitter på Kapital
med stor K, er ganske sikker. Han tror de 
rødgrønne får en ren parademarsj til makten.
Det kan bety økte renter og større skattebyrde
for personer som sitter på kapital i bolig, 
mener Finansavisens ansvarlige redaktør.

Hus & Bolig spør 
Trygve Hegnar svarer
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— Hva er dine spådommer for
renten neste år og i årene
framover?

— En svak oppgang i 2006,
men ikke noe å bli skremt av.
Deretter vet jeg like lite som
alle andre.

— Vil valget få noen effekt for
renten, eller er utviklingen
uavhengig av hvem som styrer
landet?

— Det er avhengig av penge-
bruken og den samlede etter-
spørsel. Jeg tror vel de rød-
grønne vil bruke mer penger
enn dagens regjering, for å
oppfylle alle sine valgløfter.
Psykologien tilsier en høyere
rente.

— Hva med arbeidsmarkedet,
hva er utsiktene der?

— Et stramt arbeidsmarked
med en ledighet under 4 pro-
sent.

— Når kommer et eventuelt
vendepunkt, der styringsrenten
stiger og markedet for eiendom
flater ut eller den berømte
boblen sprekker?

— Vet ikke.

— Du har uttalt at prisnivået
på boliger muligens er det beste
distriktspolitiske virkemiddel vi
har, men i Oslo bygges det mer
en noen gang før. Er det noen
fare for at markedet skal bli
mettet og at prisene i hoved-
staden dermed vil synke og
distriktspolitikken vil falle i
grus?

— Det er absloutt fare for at
deler av markedet kan
sprekke. Det bygges utrolig
mye i Oslo-området. Dyre
boliger i strandkanten blir
ikke lett å selge etter 2007.

— Du har allerede uttalt at så
snart de rød-grønne er på plass
i regjeringskontorene, vil også
eiendomsskatten bli satt på
dagsorden. Stadig flere kommu-
ner har valgt å innføre eien-
domsskatt. Har du noen prog-
noser for økningen der? 

— De rødgrønne vil sørge for
mer eiendomsskatt. De rød-
grønne tror eiendomsbesid-
dere er rike.

— Hvilken betydning har eien-
domsbeskatning for den vanlige
huseier?

— Alle skatter betyr noe for
husholdningene.

— Hva er din oppfatning av
en organisasjon som Huseiernes
Landsforbund og dens rolle som
boligpolitisk aktør?

— Det har jeg ingen forme-
ning om.

— Polske arbeidere er billige,
lojale og gode, har du sagt. 
Er vi tjent med rimelige
håndverkertjenester –
hvorfor/hvorfor ikke?

— Alle er tjent med billigere
håndverkertjenester. Den
enkelte boligeier som får mer
penger til andre formål, og
samfunnet som blir effektivt.
Polakkene er fornøyde, deres
familier i Polen blir fornøyde,
og de norske oppdragsgiverne.
Men, selvsagt, de som for-
langer 500 kroner per time for
å vaske en båt eller male et
gjerde, liker seg ikke. De må
jo finne på noe annet snart.

sentralstøvsuger
revolusjonerer markedet

sentralstøvsuger
revolusjonerer markedet

Intelligent

Verdens-

nyhet!

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

5990,- 

Slangesett
fra kr. 1290,- 
inkl. mva.

Rørpakke
fra kr. 590,-
inkl. mva.

FOMA Norge AS

«Mestvinnende merke i

forbrukertester i Norden»

Telefon: 64 91 70 00

E-mail: info@foma.no

Internett: www.foma.no

Overlegen sugeeffekt. Motor på hele 1900 W

NYHET! Digitalt kontrollpanel

Indikator som lyser for tømming

Vesentlig økt levetid med soft-start/stopp

Redusert strømforbruk

Støysvak, kun 63 dbA

Gulvmunnstykke med hjul

Teleskoprør og av/på bryter på håndtaket

Enkel montering

Kan tilkobles alle eksisterende røropplegg

6 års garanti og 6 mnd. returrett

Intelligent
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— AP og SV har helt klart en plan om å
gi huseiere en skikkelig skattesmell, men
tør ikke si noe om det før etter valget,
hevder Høyres finanspolitiske talsmann.
Han mener en økning i skattebyrden på
mellom 10 000 og 15 000 kroner ikke er
usannsynlig, og peker på at SV har pro-
gramfestet at de ønsker høyere skatt på
bolig og eiendom, og at AP har vurdert
statlig eiendomsskatt, samt motarbeidet
reduksjoner i skattenivået til boligeiere.
Han mener APs planer om å utrede en
nye måte å taksere eiendommer på, er et
dårlig tegn. 
— Hva skal man med et nytt takserings-
system hvis det ikke er for å melke boli-
geiere? spør Sanner.

Sprer usannheter
Tore Nordtun, APs skattepolitiske tals-
mann, reagerer kraftig på Sanners utta-
lelser, og mener tallene han kommer
med er tatt helt ut av luften.

— Vi har overhode ingen planer om
å gjeninnføre boligskatten, og

Sanner vet like godt som
meg at den enkelte
kommune er ansvar-
lig for å styre eien-
domsskatten. Vi
kommer ikke til å
gjøre den statlig,

sier Nordtun.
Et nytt takse-
r i n g s s y s t e m

for boliger
mener han
er helt på
sin plass,
e t t e r s o m

dagens system rammer veldig tilfeldig.
— Eiendommer blir taksert helt for-

skjellig fra kommune til kommune.
Samme hus, til samme pris kan oppnå
helt forskjellig ligningsverdi. 

Garantist
Til tross for løftene om å beholde dagens
skattenivå, mener Sanner det ikke er
usannsynlig at disse blir brutt. Hvorvidt
dette kommer i form av en statlig eien-
domsskatt, en gjeninnføring av bolig-
skatten, eller en annen metode, er han
usikker på. 

— Jeg skal ikke si noe sikkert om
hvordan AP og SV vil gjøre dette, men at
de vil skattlegge boligeiere, det tar jeg for
gitt. Høyre er en garantist for at bolig-
skatten ikke blir gjeninnført, at vi ikke
får en statlig eiendomsskatt, og at
avgiftsnivået blir lavt. Vi har fått fjernet
boligskatten, og det neste vi vil trappe
ned er dokumentavgiften og tinglysings-
gebyret. 

Heller ikke Tore Nordtun i AP, stiller
seg fremmed til å vurdere disse avgiftene
på ny.

— Prisene på boliger har økt veldig,
og det som originalt var ment å dekke
utgifter og annet slik at man gikk i null,
er nå blitt en inntektskilde. Det er ikke
programfestet at AP skal gjøre noe med
disse avgiftene, men vi bør se på dette til
høsten. Avgiftene står ikke i forhold til
intensjonene. 

Dobbel smell
I dag har Norge et rekordlavt rentenivå,
og til tross for skyhøye boligpriser, har de
fleste mer enn nok penger til å betale
avdragene. Men Sanner advarer mot å
tro at renten vil forbli på dagens nivå.
Også her mener han et regjeringsskifte
vil slå negativt ut i form av økte offent-
lige utgifter som vil påvirke renta i nega-
tiv retning. 

— Under en ny regjering kan boli-
geiere ende opp med en dobbel smell,
både i form av et høyere rentenivå, og
boligskatt, sier han. 

Nordtun på sin side, lover at en even-
tuell ny regjering vil fortsette å føre en
forsvarlig økonomisk politikk, slik at
renten ikke skyter i været.

Heikki Holmås, boligpolitisk tals-
mann i SV, er enig med Nordtun i at Jan
Tore Sanner henter tall ut av luften. 

Regjeringsskifte 
kan gi skattesmell 

Boligeiere kan regne med en skattesmell på opptil 15 000
kroner dersom vi får et regjeringsskifte. Det hevder Høyres 

Jan Tore Sanner, som er skråsikker på at AP og SV vil bruke 
private boliger som en offentlig melkeku. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
NINA GRANLUND SÆTHER

stortingsvalg
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Utredningssjef i HL, Dag Refling,
mener det er kritikkverdig at Finans-
departementet ikke har bedre over-

sikt over kommunenes inntekter fra
eiendomsbeskatning, og ikke vet hvilken
skattebyrde innbyggerne i de enkelte
kommunene har. Heller ikke Statistisk
sentralbyrå eller andre institusjoner har

noen oversikt. Han har derfor hentet inn
tallene for 2005 selv. De publiseres rett
før valget, men var ikke klare da Hus &
Bolig gikk i trykken. Men vi har imidler-
tid fått oversikten som viser hvilke 122
kommuner som skattlegger vanlig bolig.

— Det er utrolig at man i sentrale
departement kan utrede skatte- og
avgiftsspørsmål knyttet til bolig og eien-
dom uten å kjenne den lokale skatte-
byrden og de store variasjonene, sier
Refling. Det er viktig å ha kunnskap før
man mener noe.

Refling har tidligere gjort undersø-
kelser om ligningstakster, kommunale
avgifter, leiepriser på boliger og nettleie.

— Med disse undersøkelsene setter
Huseiernes Landsforbund dagsorden,
påpeker Refling. Det er helt nødvendig å
følge med på hva som skjer i kommune-
sektoren. Politikerne diskuterer bare
deler av virkeligheten. Eiendomsskatt er
ett eksempel, lokale avgifter, boplikt og
reguleringsvirksomhet er andre. 
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F A K T A

om eiendomsskatt:
◆ Eiendomsskatt er en kommunal skatt.

◆ 268 norske kommuner har innført eien-

domsskatt.

◆ 122 norske kommuner skattlegger vanlig

boligeiendom.

◆ Eiendomsskatten skal være minimum 2

og maksimum 7 promille av takstgrunn-

laget.

◆ Kommunen kan ikke øke satsene med

mer enn 2 promille i året.

◆ Gjennomsnittlig skattesats i Norge er 5,9

promille.

◆ Kommunene bestemmer selv hvordan

takstgrunnlaget skal beregnes.

◆ Markedspris er mest vanlig når taksten

skal beregnes. Boligene kan takseres

hvert tiende år. Kommunen bestemmer

selv hvor stor prosentandel av markeds-

pris som skal være takstgrunnlaget.

◆ I Fredrikstad er takstgrunnlaget 90 – 95

prosent av markedspris, i Nord-Fron 

10 prosent. De fleste kommuner ligger

mellom 25 og 50 prosent.

◆ Kommunene har mulighet til å sette et

bunnfradrag i eiendomsskatten. Fredrik-

stad har ikke bunnfradrag. Trondheim

skattlegger ikke takstgrunnlag under 

500 000 kroner.

◆ Eiendomsskatt kan bare innføres i

”byvise” områder.

◆ Hytter er ikke unntatt fra eiendomsskat-

teloven, og kan skattlegges hvis de ikke

ligger utenfor det som defineres som

bypregede områder.

◆ Eiensomsskatt er en av verdens eldste

skattemetoder.

◆ I Norge har vi hatt eiendomsskatt siden

1200-tallet.

◆ Midt på 1800-tallet var eiendomsskatt

blant de viktigste inntektskildene for

kommunene.

◆ Boligene kunne bli taksert på bakgrunn

av antall vinduer. Mange vinduer betydde

god økonomi.

◆ Det er mest eiendomsskatt i kommuner

med ordførere fra Arbeiderpartiet.

◆ Finansdepartementet har ingen oversikt

over hvilke kommuner som har eien-

domsskatt, hvor stor skatten er eller

hvordan den beregnes i den enkelte

kommune.

— Det kan virke som om Høyre her
driver skremselspropaganda og siterer
tall hinsides en hver fornuft, sier han. 

Samtidig understreker Holmås at SV
har gått klart imot en fjerning av bolig-
skatten.

— Fjerningen av boligskatten vil
gjøre det enda mer lønnsomt for speku-
lanter å gå inn i boligmarkedet. Det vil
presse prisene opp, og skape problemer
for unge som ønsker å etablere seg. 

En statlig eiendomsskatt mener Hol-
mås er uaktuelt, og sier SV vil jobbe for
at den skal forbli et kommunalt ansvar.

— Vi er for en rettferdig bolig- og
eiendomsbeskatning med et stort bunn-
fradrag slik at de med større hus og
næringseiendom kan bidra så vi har råd
til tiltak for å hjelpe unge og vanskelig-
stilte inn i markedet.

Ingen statlig oversikt
I 2004 ble det krevet inn 3,2 milliarder kroner i eiendomsskatt.

Men Finansdepartementet har ingen oversikt over hvilke
kommuner som har eiendomsskatt på boliger, hvordan boligene
takseres eller hvor høy skatten er. Derfor har Huseiernes Lands-

forbund samlet inn data fra landets kommuner.

TILHENGER: Fravær av boligskatt gjør det
lønnsomt for boligspekulanter, mener SVs
Heikki Holmås. Foto: Stig Weston / SV.

KRITISK: Dag Refling, HL.

stortingsvalg
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Alstahaug 

Alta 

Alvdal 

Arendal 

Askim 

Aure 

Balestrand 

Balsfjord 

Bamble 

Bardu 

Bergen 

Bodø 

Brønnøy 

Bø 

Dovre 

Drangedal 

Eigersund 

Elverum 

Etne 

Fauske 

Flekkefjord 

Flora 

Fredrikstad 

Førde 

Gjesdal 

Gjøvik 

Gol 

Gran 

Grimstad 

Grue 

Guovdageainnu/Kauto-

keino 

Hadsel 

Halden 

Hamar 

Hammerfest 

Harstad 

Haugesund 

Hemne 

Høyanger 

Karmøy 

Kongsberg 

Kongsvinger 

Kragerø 

Kristiansand 

Kristiansund 

Kvam herad

Lebesby 

Leikanger 

Lenvik

Levanger 

Lillehammer 

Lom 

Meløy 

Molde 

Moss 

Målselv 

Namsos 

Narvik 

Naustdal 

Nes 

Nome 

Nord-Aurdal 

Nord-Fron 

Nordkapp 

Nord-Odal 

Nordre Land 

Nordreisa 

Notodden 

Nærøy 

Odda 

Oppdal 

Porsgrunn 

Rana 

Randaberg 

Rauma 

Rennebu 

Ringebu 

Ringerike 

Risør 

Røros 

Sarpsborg 

Sauda 

Sauherad 

Sel 

Skedsmo 

Skien 

Skjervøy 

Sogndal 

Sokndal 

Sortland 

Stange 

Stavanger 

Steinkjer 

Strand 

Sunndal 

Surnadal 

Sør-Aurdal 

Sør-Fron 

Sør-Odal 

Sør-Varanger 

Tinn 

Tromsø 

Trondheim 

Trysil 

Tynset 

Vadsø 

Vaksdal 

Vardø 

Vefsn 

Verdal 

Verran 

Vestvågøy 

Vikna 

Voss 

Vågan 

Vågå 

Våler (Hedmark)

Ølen 

Øyer 

Ålesund 

Åmot 

Årdal 

Åsnes 

Høyest eiendomsskatt:
Kommune Skatt på bolig til 1,5 mill
Grimstad 5 400

Molde 5 250

Tynset 5 250

Bø 4 725

Kilder: Huseiernes Landsforbund, Arne Sauar, SSB, Kommuneforlaget og Dine Penger

Kommuner med eiendomsskatt på bolig:
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En omtaksering av eiendommene
åpner for en 10-dobling av skat-
ten, sier HLs fylkeskontakt

Dagfinn Strønstad.  Dette kan bli
en melkeku for politikerne hver
høst under behandlingen av bud-
sjettet, hvor inndekning av penger
til for så vidt prisverdige tiltak
hentes fra gård – og boligeiere.  

Strønstad  påpekte forholdet
umiddelbart i leserinnlegg, i debat-
tinnslag i media og overfor de poli-
tiske partier. Etter hvert våknet
opinionen, og det ble en formi-
dabel oppmerksomhet omkring
saken. HLs representant deltok i
møter i de enkelte politiske parti-
ene. 

— Det var helt tydelig at
mange hadde misoppfattet situa-
sjonen, og flere følte seg direkte
lurt av administrasjonen, forteller
fylkeskontakten. Han innledet der-
for samarbeid med den lokale
gårdeierforeningen, pensjonistenes
og studentenes organisasjoner og
boligbyggelaget. Det ble igangsatt
underskriftskampanje, og ordfører
Herman Kristoffersen måtte ta i
mot 8 400 underskrifter. Det ble
arrangert protesttog og folkemøte.
Alle politiske partier takket ja til å
være med i et panel for å orientere
om sitt partis standpunkt og
besvare eventuelle spørsmål. Mer

enn 600 mennesker fant veien til
folkemøtet som ble arrangert i HLs
regi. Mange ble henvist til ståplass,
andre kom ikke en gang innenfor
dørene.

— Etter hvert måtte Arbeider-
partiet i  klartekst bekrefte at de
ikke ville gå inn for en ordning
som medførte økning av eien-
domsskatten, opplyser Strønstad.
Og i et påfølgende kommunestyre-
møte innleverte de en såkalt stem-
meforklaring, hvor de gjentok sitt
løfte om at eiendomsskatten ikke
skulle økes i fremtiden.

Men HLs representant i nord
er ikke overbevist om at kampen er
over. Det gjenstår nå politisk
behandling av selve forskriftene for
beskatningen. 

— I denne sammenheng vil jeg
påse at de politiske partier opprett-
holder sitt tidligere standpunkt.
Det er svært viktig at politikerne
forstår konsekvensen av de ulike
modeller skatten kan beregnes
etter. Det er min erfaring at admi-
nistrasjonen og innleid konsulent-
hjelp ikke gir politikerne tilstrek-
kelig informasjon i denne sam-
menhengen. HL skal imidlertid
aktivt bidra til at politikerne får
den nødvendig kunnskapen, sier
han.

Snikinnføring 
i Tromsø?

I Tromsø vedtok kommunestyret
ganske upåaktet at alle eiendommer

skulle omtakseres. Den offisielle
begrunnelsen var dels behov for

justering av GAB-registeret,  og dels 
et ønske om å fjerne urettferdig 

forskjellsbehandling i beskatningen.  
— Det hele kunne for så vidt fremstå
som en rettferdig ryddesjau, kalkulert
til å koste ca 6 millioner, sier Dagfinn
Strønstad. Huseiernes Landsforbund

stedlige representant så imidlertid
farene. 

STINN BRAKKE: Stort oppmøte i Tromsø da Huseiernes Landsforbund og kommunepolitikere diskuterte eiendomsskatt. Foto: Dagfinn Strønstad.
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— Vi har en helt annen satsning i år,
med flere nye bransjer, forteller Solfrid
A. Jensen, salgskonsulent i Bygg Reis
Deg. 

Messen, som holdes fra 27. septem-
ber til 2. oktober på Lillestrøm, får blant
annet besøk av hele 11 VVS bedrifter.
Siden bransjen har sin egen private VVS-
messe, har Bygg Reis Deg ikke satset sær-
lig stort på disse, men denne gangen
kom de ifølge Jensen og banket på
døren. Nykomlingene tar opp 450 kva-
dratmeter av lokalen på Norges Vare-
messe på Lillestrøm. 

Ønsker mer plass
Bygg Reis Deg har også vokst i areal fordi

flere utstillere etterspør større plass til å
vise produktene sine, forteller Jensen.

— Vi har sett en ny trend, der flere av
de som har vært her tidligere ønsker
større utstillinger. De største ser vi på
kjøkken, der vi har fått bestillinger på
opptil 250 kvadratmeter. 

Fokus på kvinner
I år håper messearrangørene å trekke hele
70 000 besøkende, en økning på 7000
sammenlignet med 2003, da forrige
messe ble avholdt. Dette skal gjøres ved
hjelp av en kombinasjon av økt markeds-
føring, og en fokusering på å få flere
kvinner til å ta turen innom. Budsjettet
er på hele 3,5 millioner. 

Jubileum
Bygg Reis Deg benytter også årets messe
til å feire seg selv på etterskudd. 50års
jubileet som egentlig var i fjor går av
stabelen i år, siden messen bare blir
avholdt annethvert år. Første gang var i
1954 på Akershus Festning, med betyde-
lig færre besøkende. 

Bygg Reis Deg satser større 
Årets Bygg Reis Deg messe blir større enn noensinne. Arrangørene håper på 

et besøkstall opp mot 70 000, og arealet utvides med en ekstra hall.

Bygg Reis Degei  eis Deg Bygg Reis Deg Bygg Reis Deg Bygg Reis Deg Bygg Reis Deg
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— De har funnet ut at det er nok å
trykke på en knapp, så blir hele huset
mørkt og de kan leke gjemsel, forteller
Lars. Sammen med Trude og barna
Amalie og Thomas på 8, bor Lars i et
smarthus. Flere funksjoner som lys og
oppvarming av huset er automatisert, og
kan styres fra et kontrollpanel med bry-
tere på veggen, via PCen eller via mobil-
telefonen. 

Funksjonen ungene skrur på er natt-
bryteren, som er ment å gjøre alt klart
for sengetid. Lysene i de fleste bruksrom-
mene slås da av, sammen med støpselet

til kaffetrakteren og strykejernet. Faren
for å starte en brann ved at disse blir
glemt er derfor minimal. Samtidig sen-
kes temperaturen i boligen slik at det blir
behagelig å sove, og utelyset går på. Det
er ikke nødvendig å springe rundt i huset
å trykke på en masse brytere, det holder
altså med en. 

Selv om Amalie og Thomas liker å
bruke nattfunksjonen som en kjapp
mørklegger når de skal leke gjemsel, har
de også nytte av den når de skal legge seg
til å sove om kvelden. Da er de nemlig
ikke så veldig glade i mørket, og får på et

Full 
styring
Lars Aas og kona Trude har huset fullt 

av smarte tekniske løsninger som 
kontrollerer det meste av elektrisk utstyr.  

Det eneste de ikke kan kontrollere er 
ungene, som er glade i å trykke på knapper.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
ILLUSTRASJON: ØIVIND JORFALD

➤
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lite nattlys på rommet, som er akkurat
sterkt nok til å skremme monstre under
senga, og svakt nok til at de får sove.
Amalie har til og med fått seg en egen
liten stjernehimmel i taket, der boksta-
ven A lyser opp sentralt i stjernesyste-
met.

God morgen
Når det er på tide å stå opp, er det bare å
klikke på dagfunksjonen på panelet over
senga, og de nødvendige lysene går på
igjen. Det gjør også kaffetrakteren, noe
som gjør det mulig å få en ekstra behage-
lig oppvåkning. 

— Fordi støpselet til kaffetrakteren
er av på natten, kan vi sette den klar før
vi legger oss, og våkne opp til nytraktet
kaffe når vi står opp, forklarer Lars. I til-
legg til nattinstillingen, har huset også
egne innstillinger for når familien er ute
og inne. Førstemann som kommer
hjem, trenger bare å trykke på en knapp,
så går de viktigste lysene i huset på, dim-
met til riktig lysstyrke. Lyset på badet og
soverommet forblir da av. 

Lars og Trude, som sammen driver
elektrikerfirmaet Askestad-Aas, har også
fått inn en del mer uvanlige løsninger i
huset.

— Huset blir jo alltid et prosjekt,
forteller Lars, og det er ikke vanskelig å
forstå hva han mener. Blant annet har
oppkjørselen til huset, som både har lys i ➤
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— Å velge et firma som følger en stan-
dard som flere bruker er ekstremet vik-
tig, sier Bjørn-Erik Askestad, produktsjef
smarthusteknologi i Micro  Matic. Selv
sverger han til EIB-systemet (European
Installation Bus) som har vært på marke-
det siden tidlig på 90 tallet og nå brukes
av over 120 leverandører. Innenfor dette
systemet er produktene fra alle produ-
sentene kompatible med hverandre. 

— Ønsker du en dimmer fra ett

firma og en bryter fra et annet er det ikke
noe problem å koble dem sammen. Når
en liten produsent jobber i sin egen lille
systemverden sier det seg selv at det blir
mye utviklingskostnader og vanskelig å
utvikle bredde og valgmuligheter, forkla-
rer Askestad. 

Kostbar investering
Arnfinn Nyseth, i Telenor R&D, og sty-
releder i Smarthusforum, advarer også

bakken og lys langs muren, fått et eget
lite juletre med innebygde lys som er
programmert til å slå seg på lille julaften.
Slik får Lars prøvd om tidsstyringen fun-
gerer som den skal, og forsikrer seg også
om at julen ikke blir glemt. Familien Aas
er også en av de få i landet med søppel-
stativ med downlights. De kan selvfølge-
lig også slås av og på fra huset, eller via
datamaskinen skulle de være på ferie i
Syden eller et annet sted. 

Flere muligheter
Systemet i huset til familien Aas ble for
første gang satt i funksjon i 2000, og er
blitt utbygd etter hvert, med stadig nye
funksjoner. Med et smarthussytem kan
du i prinsippet få alt av elektrisk utstyr i
huset til å kommunisere. DVD spilleren
kan for eksempel kobles slik at hver gang
en film settes i spilleren, dimmes lyset til
riktig styrke. Har du sikkerhetslås på
døren, er det også mulig å koble anlegget
opp slik at alt du trenger å gjøre for å
indikere at du er ute, er å vri om nøkke-
len. Da går alarmen på, strømmen til
kaffetrakter og komfyr stenges, og lysene
slås av.  I løpet av de neste fem årene, er
det ikke umulig at noen av disse funksjo-
nene dukker opp hos Aas. Huset er, som
kjent, alltid et prosjekt.

Ikke likegyldig hva du velger
Det er ikke likegyldig hvilket system du velger når
du installerer en smarthusløsning. Sjekk alltid om

flere bruker samme standard, og sats på en tråd-
bundet løsning dersom du har råd og mulighet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Dette er smarthus
Et smarthus er en bolig der det er installert tekniske løsninger som kan styre hvordan de
elektriske apparatene i huset fungerer. Systemene kan som regel styres med fjernkontroll
eller ved hjelp av et kontrollpanel eller brytere på veggen. I de fleste tilfeller er det også
mulig å styre systemene via mobiltelefon eller internett. Det finnes både trådløse syste-
mer og systemer der signalene går via kabler i veggen.

Dette kan du styre:
ENERGI: Avanserte anlegg gjør det mulig å dele inn huset i klimasoner med forskjellig
temperatur, og har gjerne innstillinger der et tastetrykk er nok til å senke temperaturen
om natten eller når du er bortreist.

INNEKLIMA: Dette kan innbefatte alt fra automatisk nedsenking av markiser ved sterk
sol, til styring av ventilasjonen i huset.

STRØM: En funksjon kan for eksempel være at strømmen i støpselet til komfyr, stryke-
jern eller annet automatisk stenges når døren låses, eller du gir systemet beskjed om at
du er ute. Her kan du også styre alt lys i huset fra ett kontrollpunkt.

SIKKERHET: Det er mulig å installere et nærmest ubegrenset antall alarmer, inkludert
brann-, vann- og fuktalarmer. Går en av disse av, kan du få beskjed på mobil, eller ha
direktekobling til en alarmsentral. Med overvåkningskameraer i huset, kan du med
enkelte systemer også sjekke på nettet og se om det eventuelt er snakk om en falsk
alarm. De fleste systemer gjør det også mulig å stille inn på en bortefunksjon der lys,TV
og annet utstyr slås av og på til ulike tider slik at huset virker bebodd.

UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKASJON: Det samme systemet som styrer
strøm, klima og varme kan også brukes til å styre underholdningssystemene i huset. DVD
spilleren kan for eksempel kobles til systemet, og sørge for at lyset dimmes når en film
settes på. Det er også praktisk mulig å få alt fra TV, til internett, telefon og bilde av den
som ringer på døra opp på en flatskjerm i stua.

➤
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mot å satse på små og lukkede systemer. Selv om en løsning
kan virke rimelige i utgangspunktet, kan den fort bli en kost-
bar investering. Forsvinner et firma fra markedet, kan det
plutselig bli problemer å anskaffe reservedeler, sier han.

— Standarder er svært viktig. Dersom en enkelt kompo-
nent eller en brikke faller bort, kan et helt systemet dette
sammen. Skal man investere noen titusener i huset bør man
forsikre seg om at de som leverer systemet også ser på fremti-
dige løsninger og muligheter for oppgradering. Det hjelper
ikke å kjøpe noe som ser greit ut, men som om ett år ikke er
brukbart til noe som helst. 

I dag finnes det et utall systemer på markedet. På tråd-
bundede systemer er de to største EIB og LON (Local Opera-
ting Network). I tillegg har Elko utviklet systemet ElkoMa-
tic. Systemet er ifølge Jan Olav Wammer, divisjonssjef kom-
munikasjon og kontroll i Elko, utprøvd på flere flyplasser i
Europa, men egner seg svært godt i private hjem. ElkoMatic
er i utgangspunktet et lukket system, og låser derfor kjøper til
produkter fra Elko. Likevel er det mulighet dersom kunden
ønsker alternativer. 

— I utgangspunktet kan man ikke bruke andre kompo-
nenter på systemet vårt, men kjøper man en annen bryter er
det mulig å sette en liten sak på baksiden som gjør at den
kommuniserer, forteller Wammer. Han mener et system som
ElkoMatic passer langt bedre til privatbruk enn systemer som
EIB. 

— EIB er for de store aktørene, og er ikke mye brukt i
privathus. Kostnadene er forholdsvis høye, forklarer han. 
Med ElkoMatic kan et komplett system i en enebolig  koste
fra 25 000 kroner og oppover. I en treroms må man regne
med en startpris på rundt 12000 kroner. Ifølge Askestad i
Micro Matic, vil et EIB system vanligvis koste fra 50 000 kro-
ner og oppover, men han har også installert systemer for 25
000 kroner. Alt avhenger av hvilken funksjonalitet kunden
ønsker

Trådløst eller trådbundet?
Den siste tiden har det kommet stadig flere trådløse systemer
på markedet som tar i bruk teknologier som wlan (wireless
local-area network), ZigBee og Bluetooth. I tillegg har min-
dre og rimeligere systemer som Xcomfort dukket opp.
Ønsker du et avansert smarthussystem bør et trådbundet sys-
tem fortsatt være førstevalget. Er du derimot på jakt etter
enkel varmestyring og lysstyring, finnes det ifølge Askestad
flere billige og funksjonelle trådløse systemer. Likevel anbe-
faler han alle som har mulighet til å satse på trådbundede sys-
temer til å gjøre det. 

— Det begynner å komme en del funksjonalitet også på
trådløst, men med et trådbundet system kan du få det akku-
rat som du vil. Du kan sitte på stranda i Syden og styre tem-
peraturen, eller åpne døra for vaskehjelpen. Trådløse brytere
er for eksempel gitt en funksjonalitet fra leverandøren som
ikke kan endres, men med et trådbundet system kan du pro-
grammer disse om. Generelt kan en si at jo mer spesielt og
avansert system du ønsker, jo mer anbefales et trådbundet
system. 
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Best på rehabilitering
Trådløse systemer varierer også når det gjelder kvalitet og rek-
kevidde, og ifølge Askestad er det av og til problematisk å få
signalene til å gå gjennom vegger og andre hindringer. Når
det gjelder rehabilitering, er for øvrig et trådløst system ofte
det eneste alternativet skal du unngå store inngrep i huset, og
store kostnader. 

— Trådløse systemer er viktige når det gjelder å løse pro-
blematikken i eksisterende boliger der en ikke ønsker å legge
masse kabler, men skal du først bygge hus, bør du tenke
kabler, sier Arnfinn Nyseth i Telenor R&D. Likevel er du
ikke helt låst til et trådløst system hvis du ønsker å installere
noe i et eksisterende hus. Har du et godt utbygd rørsystem i
veggen, kan kablene fortsatt få plass. 

— Man bør helst legge kabelen skjult, men det er heldig-
vis ofte mulig å gå inn i eksisterende hus der det allerede er
trukket  rør i veggen og bruke disse. Kablene tar ikke så mye
plass, forteller Jan Olav Wammer i Elko.

Lavprisløsningen
Du trenger ikke investere titusener av kroner i smarthusløs-
ninger. Med enkle grep kan du få noen av basisfunksjonene
hjemme

TERMOSTAT: En termostat kan også gjøre susen når det
gjelder å spare strøm. Det finnes i dag flere termostatovner
på markedet med dag- eller nattsenkningsbrytere.

VARMESTYRING: Det er mulig å få systemer der for
eksempel en ovn styrer de andre ovnene i ett rom. Disse kan
også inneholde en termostat. Med sentrale varmestyringsan-
legg kan du styre all varme i huset fra en sentral enhet.

BEVEGELSESFØLERE: Lyses slås på når noen går inn i
rommet, og går av på egenhånd når rommet er tomt. Det gjør
det enklere å huske å slå av lyset i små rom.

TIDSSTYRING:Ved å feste et koblingsur  til ovnen kan du
få den til å skru seg av og på til faste tider. Du kan bruke det
samme systemet på lys og andre elektriske apparater, og på
denne måten få et lavere strømforbruk.

Vi kontrollerer og rehabiliterer
alle typer piper/skorsteiner

Kontakt oss for en befaring og 
tilstandsrapport på din pipe.

Våre ansatte har lang 
erfaring og høy kompetanse 
innenfor montering av ildsteder 
for fast og flytende brensel, 
rehabilitering av piper/
skorsteiner, utskifting og 
rehabilitering av 
oljefyringsanlegg m.m.

Tilstandsvurdering av 
pipe/skorstein utføres 
for kr. 500,- + mva.
til medlemmene av 
Huseiernes 
Landsforbund.

ER PIPEN 
DIN EN
BRANNFELLE?

Enebakkveien 135 Tlf. 815 22 230
0680 Oslo Fax 22 66 65 99

firmapost@ost-varme.no
www.ost-varme.no
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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Byggingen av Nordens første svane-
merkede hus er allerede i gang i
Sverige, og med introduksjonen av

den Europeiske Unions energisertifikat i
2006, ventes det at enda flere vil bygge
denne typen hus. Som tidligere omtalt i
Hus & Bolig, vil EU da kreve at alle nye
bygg og bygg som omsettes eller leies ut
har papirer som gir informasjon om
beregnet energibehov, historisk energi-
bruk, husets energikilder, og forslag til
sparetiltak. Men, der EU sertifikatet ute-
lukkende setter fokus på energiforbruk i
bygg, introduserer svanemerket miljø i et
videre perspektiv.

— Svanemerket er en miljømerking,
og ser på hele livssyklusen til et bygg.
Det er snakk om mer enn energidelen,
og innbefatter også materialbruk og res-
surser brukt i byggeprossessen. Det settes
også fokus på vedlikehold, forteller Elisa-
beth Magnus, prosjektleder i Stiftelsen
Miljømerking. 

Svanemerket er et offisielt nordisk
miljømerke som ble innført i 1989 av

Nordisk Ministerråd, og finnes i dag på
alt fra dopapir til vaskemidler og bygge-
materialer. Både Norge, Sverige, Finland,
Island og Danmark deltar i merkeord-
ningen. 

For å få huset godkjent med svane-
merket må materialene som brukes i
bygget være miljøvennlige. Selv om det
foreløpig ikke finnes svanemerking for
alle byggematerialer, vil det komme et
økt antall produkter av denne typen. I
tillegg vil det gis ekstrapoeng for enkelt
materialtyper. Kravene til svanemerket
består av en kombinasjon av obligato-
riske krav og poengkrav, og når en
bestemt totalsum nås vil det gi rett til å
bruke svanemerket i mar-
kedsføring. Poeng kan hentes
både fra miljø- og energisi-
den. Energikravene i svane-
merket vil bli tilpasset EUs
energimerking. Under selve
byggeprosessen må det ikke
bare gjøres rede for material-
bruk, men også behandling
av byggeavfall, og det må gis
en driftsplan.

— Huset skal ha en slags loggbok,
der det skal stå hva som er blitt gjort, og
hvilke materialer som er blitt brukt. Det
skal også opplyses om vedlikehold, og
hva man skal gjøre dersom problemer
oppstår. Det blir som en servicebok for
bilen, sier Magnus. Hun mener dette er
spesielt viktig i moderne bygg, der det er
mange deler som krever vedlikehold.

Et økt fokus på materialkvalitet og
energieffektivitet vil selvsagt også med-
føre en økt utsalgspris på denne typen
hus. I dag ligger lavenergihus mellom
50 000 og 100 000 kroner høyere i pris
enn et standard hus. Til tross for en noe
høyere salgspris, mener Magnus det er
viktigere å tenke livsløpskostnader, og at
det i det lange løp klart vil lønne seg med
en liten ekstrainvestering. 

— Ekstrainvesteringen vil raskt
tjenes inn på grunn av mindre energifor-
bruk. God kvalitetskontroll av materialer

vil også bidra til å forebygge
fuktskader, og gi bedre inne-
klima. Det er også snakk om
et helsespørsmål for bebo-
erne. Vi ser både på miljø og
helse – det henger ofte sam-
men, sier Magnus.

MILJØMERKET

BOLIGHUS

Skjerpede miljøkrav til småhus
Lavt energiforbruk og miljøvennlige byggematerialer blir stadig

viktigere i privathus. Fra nyttår introduseres et obligatoriske
energisertifikat, og det skandinaviske miljømerket Svanen 

blir nå å finne også på boliger.
M

ILJØMERKET

BOLIGHUS

Prosjektleder i Stiftelsen Miljø-
merking Elisabeth Magnus.
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VARMEEKSPERTEN

“Ovn, ovn på veggen der...”

SAFIR glassovn leveres både som speil, i glassklar og rastrert 
utførelse, og i heldekkende svart. Speilvarianten er blant annet
ideell for entréer og baderom (alltid duggfri!).

Nobøs ovner og styringssystemer 

selges av ledende el-installatører. 

www.nobo.no
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➤

Bak glass og ramme
Stort innsyn til bålet er viktig når ildsted skal velges. Men det er ikke 
så viktig å kunne høre sprakingen lenger, forteller markedssjef René 

Christensen hos Jøtul. Trenden nå er store, flate glassdører foran ilden.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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Alle våre nye produkter har stort inn-
syn til bålet, bekrefter René Chris-
tensen. Å se ilden blir viktigere og

viktigere for kundene. Og det mest
trendy akkurat nå er helt flat front.
Christensen må innrømme at de nye ild-
stedene ser ut som TV-skjermer. Design-
en skal være stram, funksjonalistisk og
elegant. Derfor minner de også om bil-
der med glass og ramme. Det er vanske-
lig å vite om man skal bruke begrepet
peis eller ovn.

— Stort glass og flotte håndtak gir
det man kan kalle BMW-følelse, sier
markedssjefen, og demonstrerer hvor lett
det er å åpne og lukke ovnsdøren. Kun-
dene er ikke lenger så opptatt av å høre
den sprakende lyden fra peisbålet. Men
den visuelle kontakten til varmen er vik-
tig.

Før elektrisk lys var en selvfølge, var
det ikke uvanlig at man åpnet den tette
døren i jernovnen for at lyset fra ilden
skulle kastes ut i rommet. Jonas Lie
beskriver dette i sine romaner fra
embedsmannsmiljøet, og Erik Werenski-
old har illustrert barna som samlet seg
rundt den store etasjeovnen i Familien
på Gilje. Ofte hektet folk rett og slett
døra av. Den lille klassikeren Jøtul F 602,
som er solgt i 1,5 millioner eksemplarer,
hadde tett dør før, men nå er den byttet
ut med en som gir kontakt med bålet. 

Design selger
Før var en ovn en varmekilde. I dag er
ovnen vel så mye et møbel. Derfor er
Jøtuls nye målgruppe damer mellom 25
og 60 år.

— Kvinner i denne aldersgruppen er
svært ofte beslutningstagere ved kjøp av
vedovn, sier René Christensen. Mann og
kvinne kan nok være enige om at de skal
kjøpe en ovn, men kvinnene bestemmer
oftest hvordan den skal se ut. De er opp-

tatt av utseende. Kvinnene er også villige
til å strekke seg noe lengre økonomisk
for å få det produktet de foretrekker.
Menn er stort sett opptatt av harde fakta;
effekt, vekt og så videre.

Flere av ovnene i kolleksjonen har
fått utmerkelsen Merket for God Design
fra Norsk Designråd. I produktkatalogen
til Jøtul sier designer Herman Tandberg
at den største utfordringen med å
designe et nytt ildsted, er å forene avan-
sert forbrenningsteknikk med forbruker-
nes krav til estetikk. Et ildsted skal kom-
binere effektivitet med kos og varme. 

Rentbrennende kos
En Jøtulovn kan du ha i generasjoner,
mener markedssjefen. Men nye kunder
er ikke så opptatt av det. Særlig damene
er fornøyd hvis ovnen varer i 10 – 15 år.
For Jøtul er det positivt. Det betyr at
markedet ikke mettes. Fredrikstad-
bedriften sysselsetter 400 mennesker, og
er den eneste ovnsfabrikken som fortsatt
produserer i Norge, bortsett fra Ulefoss
som lager noen få modeller i året. 

Hvis alle med en gammel, foruren-
sende vedovn følger René Christensens
råd, vil Jøtul få enda mer å gjøre:

— Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes
det 900 000 forurensende ovner her i
landet, sier han. Ovner som er produsert
før 1997 – 1998. Disse ovnene burde
byttes ut med nye, rentbrennende ildste-
der. Hvis alle ovnene ble byttet ut, ville
det bety 42 000 tonn mindre svevestøv
pr. år. Nye ovner bruker dessuten 40 pro-
sent mindre ved. Derfor er det også god
fyringsøkonomi i å sette inn en ny ovn.

Dagens ovner har et ekstra forbren-
ningskammer hvor temperaturen når
opp i 700˚C. Det betyr at det vesentlig-
ste av skadelige stoffer brenner opp før
de slippes ut. 

KVINNEJEGER: Jøtuls mar-
kedsføringstiltak retter seg
mot kvinner mellom 25 og

60 år, forteller markedssjef
René Christensen. Det er

kvinnene som er de viktig-
ste beslutningstagerne når

det gjelder innkjøp til
hjemmet. Foto: Nina 

Granlund Sæther.
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F A K T A

om Jøtul:
◆ Kværner Jernstøberi ble anlagt i Kristia-

nia i 1853 av Oluf Onsum. Ovner var fra

starten et av de viktigste produktene.

◆ Bedriften utviklet seg til å bli et av lan-

dets største ovnsstøperier frem til 1900.

◆ Kværner Brug ble etter hvert en mange-

sidig virksomhet. Turbiner ble satsnings-

område. Ovnsstøperiet ble derfor solgt i

1916.

◆ 26-åringen Herman Anker kjøpte støpe-

riet og ga det navnet Kværner Ovnstøperi.

◆ Jøtul A/S ble grunnlagt i 1920, og skulle

være salgsorganisasjon for Kværner

Ovnstøperi og tre andre støperier på

Østlandet.

◆ Nedgangskonjunkturen i norsk og uten-

landsk økonomi rammet bedriften, og da

Anker døde i 1927 balanserte den på

kanten av stupet.

◆ 34 år gamle Johannes Gahr ble bedrif-

tens redningsmann. Han ledet ovns-

støperiet ut av krisen og over i ny vekst.

◆ Støperiet ble modernisert i 1930.

Rasjonalisering, produktutvikling og

markedsføring gjorde bedriften til landets

største ovnsstøperi.

◆ I 1935 fikk bedriften sitt nåværende

navn.

◆ I slutten av 50-årene begynte Jøtul å

levere parafininstallasjoner, og ble i 

60-årene ledende på dette sterkt

ekspanderende området.

◆ I 1970 var ildsteder for flytende brensel

viktigste inntektskilde.

◆ Som følge av oljekrisen på begynnelsen

av 70-tallet oppstod en voldsom etter-

spørsel etter vedfyrte ildsteder. Dette ble

igjen den viktigste delen av Jøtuls

assortement.

◆ Norcem kjøpte bedriften i 1977. Uten-

landsengasjementet økte, men måtte

trappes ned igjen på slutten av 80-tallet.

◆ I dag har Jøtul datterselskaper i store

deler av Europa og USA, og et nettverk av

importører i mer enn 20 land verden

rundt.

◆ Mer enn 2/3 av produksjonen selges

utenfor hjemmemarkedet.

INNRAMMET KOS: Design blir viktigere og viktigere — også når vi velger ildsted.
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Vi vet ikke med sikkerhet når man gikk over til å bruke ild-
steder med pipe. Hos overklassen kan det ha skjedd aller-
ede på 1400-tallet, kanskje før. Peisen ble vanlig blant bøn-

der på Østlandet i løpet av 1600-tallet og i første halvdel av
1700-tallet.  Omtrent samtidig ble jernovnene tatt i bruk. 

PEIS: Den tradisjonelle peisen er murt av stein og har en pipe
som går gjennom taket og leder røyken ut. Ildstedet åpner seg
ut mot rommet. Skorstein, grue eller lysovn er andre beteg-
nelser. Formen har variert. Kamin er også en form for peis,
men ble bygd som en nisje i veggen.

Når peisen kom i bruk er forskerne uenige om. Men i Erke-
bispegården i Trondheim er det fire kaminer fra ca. 1240 som
fører røyken ut gjennom murveggen. 

Peisen slukte ved, på samme måte som åren. Vanligvis
hadde den ikke spjeld. Derfor strømmet mesteparten av var-
men ut sammen med røyken. Likevel var dette det mest van-
lige ilstedet i norske bolighus frem til midten av 1800-tallet.

60 • hus&bolig 4–2005

Lys, varme og  
Lyset fra bålet var uunnværlig den gang dags-
lyset ble sluppet inn gjennom en ljore i taket 
eller bitte små vinduer høyt oppe på veggen. 
Helt frem til elektrisiteten vant innpass var 
bålet lyskilde. Men ildstedet har gjennom 
historien også vært oppvarmingskilde og 
nødvendig kokeplass. Dagens ovner bør 
ikke varme for mye. Ild vil vi mest ha for 
kosens skyld.
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BILEGGEROVNEN: Den første jernovnen som kom i bruk
her i landet, var bileggerovnen. Den har ingen døråpning i det
rommet den står, men fyres opp fra rommet ved siden av.
Vanligvis stod bileggeren i stua og ble fyrt opp fra kjøkkenet.
I løpet av 1500-tallet kom de første jernbileggerne i bruk.
I 1620-årene ble de første ovnene støpt ved norske jernverk.
De tykke jernplatene magasinerte varmen godt. 

VINDOVNEN: Etterhvert kunne ovnen fyres gjennom en
døråpning. Trekk, eller vind, fra døra fører røyken inn i skor-
steinen via et rør. Ovnen er særlig egnet til fyring med ved, og
fikk derfor stor utbredelse. Vindovnene ble etter hvert den
vanligste ovnsformen i Norge. De eldste ovnene var enkle, fir-
kantede kasser. På 1700-tallet kom etasjeovnene, og brenselet
kunne utnyttes mer effektivt. I løpet av århundret ble jern-
ovnene relativt rimelige. 

 kokeplass

GAMMEL TRAVER: Jøtul F602 
er solgt i 1,5 millioner eksemplarer.

h&b nr. 4-2005 s. 56-73  22-08-05  17:08  Side 61



62 • hus&bolig 4–2005

h&b nr. 4-2005 s. 56-73  22-08-05  17:20  Side 62



63hus&bolig 4–2005 •

Selv om EUs energidirektiv trår i kraft
allerede på nyåret, er det lite trolig at en
merkeordning for boliger blir aktuell før

i 2009. Da må alle nybygg, og boliger som
selges eller leies ut, leveres med en energiat-
test. Nylig mottok Norges vassdrags- og
energidirektorat en rapport fra Sintef og
Byggforsk med forslag til hvordan ord-
ningen bør fungere, men det gjenstår fort-
satt mye arbeid. 

— Rapporten vi har fått er kun et inn-
spill, men legger grunnlag for å gå videre.
Et detaljert lovforslag ser vi trolig ikke før
på nyåret 2006, sier Olav Isachsen i NVE. 

Det vil også ta tid å ansette og lære opp
energikonsulenter som kan ta seg av inspek-
sjonsjobben. Før disse kommer inn, er det i
tillegg nødvendig å utvikle hjelpemidler og
beregningsverktøy de kan bruke. Ifølge
Isachsen vil vi se en gradvis innføring av
direktivet. I løpet av 2007 innføres energi-

merking av bygninger i begrenset omfang,
men fokuset vil sannsynligvis bli på
næringsbygg og ikke boliger. 

Todelt energimerking
Slik forslaget foreligger i dag, vil energimer-
kingen bli todelt, der en del gir poeng for
valg av energikilde, og krediterer bruk av
varmepumpe, solpanel, biobrensel og fjern-
varme. Den andre delen av merket vil foku-
sere på bygningens energitap, og premiere
tette bygningskonstruksjoner med balan-
sert ventilasjon. 

Huset vil på basis av dette få tildelt en
bokstavmerking fra A til G, på samme måte
som med hvitevarer. Energiattesten som
følger med, vil også gi forslag til forbe-
dringer. Enova og Husbanken ser for øye-
blikket på et prosjekt der det vurderes å
utarbeide spesielle tiltakspakker for eksiste-
rende boliger slik at de kan komme ned på
et akseptabelt energiforbruk.

Anne Guri Selnæs i Enova anbefaler
folk å begynne å tenke energisparing aller-
ede i dag, men håper sertifiseringen vil bli
en gulrot for de som vurderer å gjøre noe
ekstra i boligen. 

—  Selv om kravene ikke er klare enda,
vil det lønne seg  å minske boligens behov
for oppvarming. Dette kan blant annet gjø-
res ved hjelp av bedre isolasjon i vegger,
vinduer og dører. Dersom en pusser opp,
bør en vurdere å iverksette tiltak som kan
gjøre boligen mer energieffektiv. Hus bygd
på 70-tallet har for eksempel en mye dårli-
gere standard enn dagens. Store stuevinduer
kan med fordel byttes ut, og mange steder
vil man også tjene på å isolere på loftet, sier
Selnes. 

Standardhus i klasse C
Kjøper du et hus i dag som akkurat holder
seg innenfor byggeforskriftene, kan du hel-
ler ikke håpe på topp plassering på energi-
skalaen.

Ingen energimerking fra årsskiftet
Obligatorisk energimerking av bolighus blir trolig ikke innført før i 2009. 

Da kan huseiere derimot forvente seg et omfattende registreringssystem 
der bare de færreste vil oppnå topp karakter. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

➤
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— Et standardhus i en katalog vil
sannsynligvis ende opp i kategori C.
Mange vil nok bli sjokkert over dette,
men slik er det, sier Selnes i Enova

Dette bli også bekreftet av Isaksen i
NVE.

—  De fleste bygninger vil nok ikke
havne på topp av skalen. Poenget er at
kravene skal være noe å strekke seg etter,
forklarer han. 

Selnes tror også lovgivningen på sikt
vil få betydning for kjøp og salg av boli-
ger

— Hele hensikten med energimer-
kingen er jo å få spørsmål om energispa-
ring synliggjort. I fremtiden blir det kan-
skje ikke bare snakk om utsikt og belig-
genhet. 

Enkle standarder
Begynner du etter dette å se med bekym-
ring på strømforbruket når tenåringen
dusjer, har du derimot ingenting å
bekymre deg for. Selv om energiforbru-
ket måles og oppføres i energiattesten vil
ikke huset komme dårligere ut når det
gjelder energimerking. Dersom bruke-

ratferd påvirker energibruken spesielt,
skal dette oppgis. I rapporten foreslås det
at det utarbeides standardiserte verdier
for energibruk til lys, vann og annet
utstyr, og standarder for ventilasjons-
mengde og innetemperatur. Energimer-
kingen skal representere standardisert
bruk.    
Av samme grunn er det blitt foreslått at
man tar utgangspunkt i et Oslo klima
når bygningsstandarder defineres, slik at
kravene blir like over hele landet. For å
forenkle selve inspeksjonsbyrden til
myndighetene og gjøre energimerkingen
mest mulig konstadseffektiv, vil det etter
planen også bli utarbeidet veiledende
verdier som skal gjenspeile standard på
bygningskonstruksjoner i ulike byggepe-
rioder. Bygg som går utenom standarden
kan da vurderes spesielt. For hus i klasse
A, er det foreslått obligatorisk måling av
luftlekkasje. Planen er at energiattesten
skal være gyldig i 10 år, og at den skal
gjelde for bygningen som helhet. Det
betyr at salg av en enkelt leilighet i en
blokk ikke vil utløse krav om å legge
fram energimerke. 
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MILLIMAT

STØRST PÅ KABEL

MILLIDRY

Oppvarmet badegulv er vanlig i de fleste norske hjem. I øvrige 
rom nøyer man seg med panelovner eller sentralvarme fordi det
oppfattes som rimeligere i anskaffelse og drift. Denne varmen hoper
seg lett opp under tak, mens den kalde luften samles ved gulvet. 
Med elektriske varmekabler i gulvet oppnås derimot:

- jevn varmefordeling
- romtemperaturen kan senkes med 1-3 grader som

innebærer 5-15% lavere strømforbruk
- full utnyttelse av alle gulv- og veggflater

Nexans Norway er totalleverandør og markedsleder på kabel og 
kabelløsninger i Norge. Selskapet har 5 fabrikker i Norge, og er 
en del av det internasjonale Nexans-konsernet.

Nexans har rimelige gulvvarmeløsninger for alle typer gulv!
Kabler basert på støpemasse og betong er velkjent, og langt billigere enn
vannvarme i gulv. Nå tilbyr vi også, langt enklere løsninger.

Nyhet! Millidry – rett under parketten
Varmekabelmattene  kan installeres “tørt” – uten bruk av betong eller
støpemasse. Mattene rulles ut og kan overdekkes med parkett eller laminat 
– også moderne klikk-løsninger. Millidry krever kun 6 mm byggehøyde 
og er derfor godt egnet for både nybygg og reabilitering. Med Millidry
oppnås, på en enkel måte, komfortabel gulvvarme i alle rom.

Installasjons- og driftskostnadene er lave. Det er ingen utgifter til vedlikehold.

For tradisjonelle løsninger tilbyr vi Millimat for lavtbyggende gulv, og 
TKXP – ”den leggevennlige kabelen” – for tykkere gulvkonstruksjoner.

Nexans Norway AS - Postboks 100 - 1403 Langhus - T 64 86 18 00 - F 64 86 18 50 - www.nexans.no

TKXP

Visste du at behagelig
gulvvarme er økonomisk?

degrafo.no

Visste du at behagelig
gulvvarme er økonomisk?

NYHET!

h&b nr. 4-2005 s. 56-73  22-08-05  17:20  Side 65



h&b nr. 4-2005 s. 56-73  22-08-05  17:20  Side 66



➤

67hus&bolig 4–2005 •

Lafting er tradisjonelt en møysommelig
prosess, men på bare sju dager i løpet
av påsken i år, var vegger og tak mon-

tert på det rundt 100 kvadratmeter store
huset som har fått plass på en liten kolle
med utsikt over Reddalsvannet. Uthuset,
med matbod, badstue og et ekstra bad,
var ferdig samtidig. Nå sitter familien
Gonzalez svalt og godt bak 35 centime-
ter tykke vegger og regner med å gå en
varm og behagelig vinter i møte. 

Teknikken som er brukt er utviklet
av firmaet Trebyggeriet på Evje, og både
vegger og tak kom ferdig kuttet fra pro-
dusenten. Ved hjelp av en spesialutviklet
datateknologi ble arkitekttegninger
matet inn i en maskin, som sørget for at
alt ble tilpasset etter eksakte mål. Så ble
modulene fraktet til tomten, før de ble
puslet sammen som et byggesett etter
spesiallagede montasjetegninger. 

Doble vegger
I motsetning til tradisjonelle laftede hus,
består dette huset av to lag. Det ytterste
er 8 centimeter tykt, og består av lami-
nert kjerneved som tåler vær og vind spe-
sielt godt. Veggen er behandlet med en
spesialgrunning og dekket med tjære-
beis. Deretter følger et mellomrom på 15
centimeter som er fylt med cellulose, før
et 12 centimeter tykt lag danner inner-
veggen. 

Tykkelsen på veggene gjør at huset er
ekstremt energieffektivt, og den eneste
oppvarmingskilden Gonzalez planlegger
å ta i bruk, er kakkelovnen i spisestuen.
Bortsett fra det, sørger det balanserte
ventilasjonsanlegget for behagelig varme
og et godt inneklima. 

Takker gode venner
Ideen til huset ble unnfanget da Ragn-
hild Drange, arkitekt i firmaet Drange &

Lavt energiforbruk i 
høyteknologisk laftehus

Et laftehus på landet er ikke
noe uvanlig syn, men hjem-

met til Jose og Gabriela Gon-
zalez er det første av sitt slag. 

I enden av gardsveien på
Holmen i Reddal har en

gammel teknikk fått nytt liv. 

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND
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Aanensen, var på seminar der sivilinge-
niør Sigbjørn Daasvatn fra Trebyggeriet
presenterte mulighetene et slikt hus
kunne gi. Ekteparet Ragnhild og Tore
Drange er lidenskaplig opptatt av trehus,
og ville mer enn gjerne være med på å
sette planene til Daasvatn ut i livet. Som
gode venner av familien Gonzalez pre-
senterte de husplanene for dem, og Jose
og Gabriela  bestemte seg for å bli med
på prosjektet, som er det første av sitt
slag. Drømmetomta satt de allerede på. 

— Vi kjøpte et småbruk her for to år
siden, med et hus fra 1903 med boplikt.
Det passet oss i grunnen bra, og det var
akkurat det vi var på jakt etter. Vi trodde
nesten ikke det fantes noe så storstilt å få
tak i, forteller Jose, og legger til at Hol-
men fikk navnet sitt fordi store deler av

TYKT OG GODT: Veggene til Jose og Gabriela er hele 35 centimeter tykke,
og består av en 8 centimeter tykk yttervegg, 15 centimeter med 

celluloseisolasjon, og en innervegg på 12 centimeter. 

BARE VAS: På kontoret til Jose skal hjernen til lyd og bildesystemet i huset 
være lokalisert. Ledningvasen  til systemet titter foreløpig ut av et hull i veggen. 

MASKINLAFT: Elementene til laftehuset er ferdigprodusert på fabrikk,
og holdes sammen med skruer eller treplugger. 

GÅRD OG GRUNN:
Fra kjøkkenvinduet har
familien Gonzalez kontroll
over den gamle gården
som fungerer som et
overnattingssted for
venner og bekjente og
som festsal for store
arrangementer.  
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området tidligere lå under vann. Da
Reddalskanalen, som blant annet ble
brukt til tømmerfløting, ble bygget
mellom 1875 og 1880, tørket området
opp og ble gradvis dyrkbart. Huset som
den gang ble bebodd av Lars og Oline
Holmen kom etter hvert på plass. Fort-
satt henger fotografiet av ekteparet på
veggen i det gamle gardshuset. 

Satset nytt
Gonzalez og Gabriela  vurderte lenge om
de skulle bo i det gamle huset og eventu-
elt lage et lite tilbygg, men huset hadde
verken vann eller kloakk, og hadde vært
ubebodd i mange år. Boplikten kom
nemlig ikke inn før huset ble solgt, og
familien som eide det hadde i mange år
brukt det som et feriehus.

— Vi bestemte oss for å satse på noe
nytt, og ville ikke ødelegge det gamle
huset ved å endre på det. I tillegg var det
et problem at det lå en liten kolle over
huset som tok lyset og mørkla det i 3-4
måneder i året. Huset var også veldig
fuktig og lå på dårlig grunn, forteller
Jose.

Løsningen ble å beholde huset i sin
originale form, drenere rundt det og res-
taurere det noe innvendig. Kollen bak,
ble eiendom for det nye huset. Den
gamle gården blir i dag flittig brukt av
overnattingsgjester, og med en ekstra stor
stue, er det et ideelt sted for middagssel-
skaper. 

Godt inneklima
På den nye tomta får de nok av sol, og et

moderne hus som samtidig glir godt inn
i omgivelsene rundt. At huset ble et lav-
energihus var et bevisst valg fra familiens
side, og enda viktigere var det at boligen
hadde et godt inneklima, med materialer
som gav liten fare for allergi. 

— Materialene innvendig er ikke
behandlet med noe, men det er mulig vi
kommer til å male en gang i fremtiden.
Samtidig er det behagelig  å ha treverket
naturlig. Vi tenkte på både miljø og
energi og vurderte også et passivhus før
vi bygde. Fordi dette var et pilotprosjekt
uført av Trebyggeriet og støttet av Inno-
vasjon Norge og Husbanken, fikk vi en
god pris, sier Jose. 

På grunn av kvaliteten på materialene
som er brukt og tykkelsen på veggene, vil 
et ferdigstilt hus av denne typen trolig ➤
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ligge mellom 150 000 og 200 000 høy-
ere i pris enn et tradisjonelt trehus.

Multimedia i veggene
Jose jobber til daglig som professor i
informasjon- og kommunikasjonstekno-
logi på Høgskolen i Agder, og Gabriela
er fiolinlærer på kunstkolen i Grimstad
og Arendal. Interessen for musikk og
teknologi, er også sporbar i huset. Veg-
gene er nemlig proppfulle av ledninger,
som kan bringe vakre toner, lyd og bilder
ut i de fleste av husets rom. Når Hus &
Bolig er på besøk, jobber Eivind Jenssen
fra Hifi Klubben i Grimstad på spreng
for å få elementene på plass.

— Jeg ble svak for et forslag jeg fikk
fra Hifi Klubben om en integrert multi-
media løsning med en egen multimedia
sentral, innrømmer Jose. 

Eivind fra Hifi Klubben forklarer at
selve hovedhjernen skal bli plassert på
arbeidsrommet til Jose på loftet. Der er
det for øyeblikket et svare kaos, og et
virrvarr av ledninger titter ut av veggen. 

— Her kan det sendes signaler og bil-
der fra parabol og dvdspiller, radio og
musikk fra cd eller mp3 ut i
hele huset. Alt styres med et
kontrollpanel på veggen i de
enkelte rommene, og det er
også mulig å få en egen
fjernkontroll. I prinsippet
kan det spilles ulik musikk i
de forskjellige rommene,
forteller Eivind. Et anlegg
av dette kaliberet, ligger
med en grunnpris på rundt
60 000 kroner.

Gammelt og nytt
Familien Gonzalez har fått et landlig liv
med moderne komfort. Huset forener
gammelt med nytt, og selv om det ligger
innerst på en gammel landevei, er det
ikke langt fra sentrum i verken Arendal
eller Grimstad der Gabriela og Jose job-

ber. I tillegg er det viktigste
kriteriet til begge oppfylt. 

— Vi har alltid vært inter-
essert i å bo i nærheten av
vann eller sjø – men en sjø-
tomt ligger i en helt annen
prisklasse og har en helt
annen etterspørsel. Vi fant
akkurat det vi var på jakt etter
her, sier Jose. 

FORNØYD: Jose J. Gonzalez er god
fornøyd med huset han har fått bygd. 

IDYLL: Den store hagedøren i stuen gir en
fantastisk utsikt over Reddalsvannet.
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Slutt for Strømforbrukerne?
Interesseorganisasjonen Strømforbrukerne har
vedtatt å avvikle seg for å inngå samarbeid med
en organisasjon, skrev VG i juni. Det var Per
Chr. Gillebo som stiftet Strømforbrukerne i
2003 da interessen rundt strømprisene var på
sitt høyeste. På nettsiden deres er det ennå
ikke lagt ut informasjon om hvem de skal sam-
arbeide med eller hvem som sitter i det nye
styret.

Ifølge VG har advokaten som var med ved
dannelsen av stiftelsen ikke hatt noe engasje-
ment for Strømforbrukerne siden begynnelsen
av 2004. Den statsautorisert revisoren som var
oppført trakk seg fra samarbeidet i februar.
Også styreformannen og et styremedlem har
trukket seg.

IKKE FREMKALL BREKNINGER
Skulle et barn få i seg giftige blader, blomster eller bær i hagen din, skal du ikke
prøve å fremkalle brekninger. Ring heller Giftinformasjonens telefon: 22 59 13 00.

— Vi kan blant annet ut fra mengden bær som er spist, hvor lang tid det har
gått, og hvilke symptomer som eventuelt har oppstått, si noe om det er ufarlig, om
barnet kan behandles hjemme for eksempel med flytende medisinsk kull, eller om
det må til sykehus for observasjon, sier rådgiver Barbro Johanne Spillum til VG.

I fjor fikk Giftinformasjonen 3819 henvendelser etter at barn hadde spist
planter eller bær. Nesten samtlige var under fire år.

“Hvis du ikke kan forsørge

deg selv, bør du ikke få lov

til å flytte til Oslo.”

Sosialbyråd Margaret Eckbo til Dagbladet

BEKYMREDE MALERE
— Vi er ute av business hvis nåværende ordning med
fri flyt av tjenester skal fortsette.Vi må forvente flere
permitteringer og konkurser blant våre medlemmer.
Vi vil oppleve en kompetansetapping uten sidestykke
og vi må regne med at det i tiden fremover vil bli en
flukt fra malerfaget parallelt med den statusreduksjon
som vi nå ser starten på, sa styreformann Ole-Martin
Utgaard under Maler- og byggtapetsermestrenes
Landsforbunds generalforsamling.

sett&hørt

HØYSPENT-FARE
Ifølge Aftenposten er risikoen for leukemi 70 prosent høyere for barn
som har vokst opp innen 200 meter fra en høyspentledning. Det er
britiske forskere ved Oxford University som har fulgt 29 000 barn.
Også barn som vokste opp 200 – 600 meter fra høyspentledninger
hadde høyere hyppighet av blodkreft. Leukemi er imidlertid en sjelden
lidelse. 1 av 20 000 barn får leukemi før de er 15 år. Risikoen er størst
for barn mellom 2 og 4 år.
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Den nye forskriften fra Sosial- og helse-
direktoratet gjelder for alle som har
innretninger som direkte eller indi-

rekte kan spre legionellaforurensede
vanndråper gjennom luften, og omfatter
blant annet kjøleanlegg med kjøletårn,
klimaanlegg med luftfukting og innen-
dørs fontener. Også sameier og boretts-
lag må melde fra hvis de har slike innret-
ninger. For disse er fristen satt til 15. sep-
tember. Samtidig pålegges virksomhets-
ansvarlig å vurdere om anlegget direkte
eller indirekte kan føre til utbrudd av
legionella. Private boliger og fritidseien-
dommer berøres ikke av forskriften med
mindre omgivelsene utenfor blir berørt.

Kontroll hver sjette måned
Ifølge forskriften skal anleggene ettersees

regelmessig, og det skal fastsettes rutiner
som sikrer at drift og vedlikehold gir til-
fredsstillende vern mot smitte. Det betyr
blant annet at innretningen må desinfi-
seres og rengjøres før den settes i drift
første gang eller hvis den har vært ute av
bruk i en periode. Rengjøring og desinfi-
sering skal skje minimum hver sjette
måned.

Sameier og borettslag har også plikt
til føre internkontroll. Det betyr at de
må ha faste rutiner for drift og vedlike-
hold, og det skal føres løpende doku-
mentasjon over tiltak og prosesser som er
knyttet til anlegg som kan være smitte-
bærere.

— Slike oppgaver vil det være vanlig
å sette bort, for eksempel til en vaktmes-
ter eller et firma som driver med slikt,

Helsemyndighetene vil legionellautbruddene til livs, og innførte 12. juli en midlertidig
forskrift for å hindre smitte. Dette medførte blant annet at felles varmtvannsanlegg 

i gårder og boligblokker skulle meldes til kommunen innen 15. august. 
Dette kravet er senere frafalt.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Strenge krav for 
å unngå legionella
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juss
sier advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund. Det er sjelden styremed-
lemmer i et borettslag eller sameie har
kompetanse til å drifte et slikt anlegg. 

Styrets ansvar
Sosial- og helsedepartementet kan ikke
svare på om styreleder i sameier og
borettslag regnes som virksomhetsledere,
skriver Aftenposten. Gjør de det, er de
også juridisk ansvarlige dersom anlegget
i deres sameie eller borettslag skulle være
smittekilde for et legionellautbrudd.
Frigland mener bestemt at det er styret,
og ikke styreleder alene, som er ansvarlig
hvis oppgaver som er pålagt gjennom
lover og forskrifter ikke utføres.

— Hvis et borettslag for eksempel
unnlater å melde anlegg til kommunen
innen fristen, kan de bli straffet med en
bot. En bot vil ramme samtlige beboere,
og må betales av borettslagets kasse,
påpeker advokaten. Men har styremed-
lemmene vært sløve og unnlatt å gjøre
jobben sin, kan generalforsamlingen
eventuelt gjøre hver enkelt av dem
ansvarlig for miseren.

F A K T A

om legionellose:
◆ Bakteriell sykdom som forårsakes av legionella-bakterien. Kan gi legionærsyke eller

pontiacfeber.

◆ Under utbruddet i Østfold tidligere i år ble 54 mennesker smittet, hvorav 10 døde.

◆ Legionella finnes i vann, og er utbredt i naturen.

◆ Bakteriene trives særlig godt mellom 30 og 50 grader Celcius. De tolererer også
høyere temperatur, men vekstvilkårene er da ikke like gode.

◆ Smitter gjennom luft ved at man puster inn små vanndråper fra for eksempel luft-
fuktingsanlegg, grønnsaktsfuktere i forretninger eller dusjanlegg som avgir aerosoler.

Skjema for innmelding
Folkehelseinstituttet har fått mange forespørsler om det finnes et skjema for innmelding
av innretninger som kan spre legionella. Instituttet har ikke selv utarbeidet et slikt
skjema, men anbefaler et som er utarbeidet av Sarpsborg kommune. Det omfatter 
de fleste opplysninger kommunene i første omgang har bruk for, såfremt den enkelte
kommune ikke selv har utarbeidet noe tilsvarende. Skjemaet finnes på linken
http://www.fhi.no/dav/9381F4C8FA.pdf 
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Iflere fylker har skattetaten opprettet
uropatruljer som reiser rundt på min-
dre byggeplasser. Formålet med patrul-

jene er å avdekke uregistrerte virksomhe-
ter og svart arbeid, og å gjøre svart øko-
nomi vanskeligere. Vanlig norsk dugnad,
hvor det ikke betales for arbeidet, er nor-
malt ikke interessant for kontrollørene. 

Kontrollørene har hjemmel til å kon-
trollere skatteforhold både hos oppdrags-
giver og oppdragstaker, også uten å varsle
på forhånd. De kan imidlertid ikke ta seg
til rette ved for eksempel å gå ubedt inn i
private hjem. Kontrollørene skal legiti-
mere seg.

Kontroller skjer både tilfeldig og etter
tips. For skattetaten er det også viktig å
gi informasjon, og å svare på spørsmål
som huseieren måtte ha.

Hvis en håndverker har drevet svart
tidligere, er det ikke uvanlig at huseiere
får beskjed om å betale fakturabeløpene
rett inn til statskassa. Det skjer også at
oppdragsgiver blir gjort ansvarlig for
skattetrekk. De mest vanlige reaksjonene
rettes imidlertid mot håndverkeren.
Dette kan være etterberegning av skatt
og moms, samt anmeldelse.

Lønn eller næring – trå varsomt
Ditt ansvar avhenger av om du betaler ut
lønn til en person, eller om du har enga-
sjert et registrert firma. Dette er viktigere
enn man kanskje tror. Hovedregelen sier
at alt man betaler for arbeid og tjenester i
utgangspunktet skal behandles som
lønn. Ved utbetaling av lønn skal man
trekke skatt, og innberette beløpet til
kemneren. Har man latt være å trekke
skatt når man er pliktig til det, har man
per definisjon betalt svart.  Det resulterer
ofte i en ekstraregning fra skattemyndig-
hetene. 

Bare når arbeidet skjer som ledd i
næringsvirksomhet kan man la være å
trekke skatt. Bruker man kjente firma,
kan man gå ut fra at det er næringsvirk-
somhet. I en del tilfeller kan imidlertid
skillet mellom lønn og næring være en
vanskelig vurdering – men likevel svært
viktig. Som et minimum bør man vite
hvem som har gjort jobben, og at dette
er et registrert firma.

Vit hvem som gjør jobben
Det viktigste rådet for å unngå å betale
svart er: vit hvem som gjør jobben. Der-
som du ikke vet hvem som står ansvarlig

for arbeidet, risikerer du i første omgang
å bli lurt, for det andre å bidra til svart
økonomi, og for det tredje å få skatte-
myndighetene på døra med et krav om
innbetaling av skattetrekk!

Dersom du skal engasjere et norsk
eller utenlandsk firma, er dette metoden
å sikre seg på:

-  inngå en skriftlig kontrakt
-  sørg for å få faktura 
-  betal over bank – aldri kontant
-  kontrakt og faktura skal inneholde

norsk organisasjonsnummer, og
opplysninger om at firmaet er
registrert i merverdiavgiftsmanntallet

-  kontroller opplysningene hånd-
verkeren gir

På Brønnøysundsregisterenes hjemme-
side, www.brreg.no, kan du sjekke både
organisasjonsnummeret og om virksom-
heten er registrert i merverdiavgifts-
manntallet.  Du kan også ringe fylkes-
skattekontoret i fylket ditt.

Lønnsarbeid i hjemmet 
– enklere og billigere
Dersom du skulle velge å gi et oppdrag
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Unngå svart arbeid
Skatteetatens oppsøkende kontroller har i det siste rettet søkelyset mot mindre

byggeplasser, private hus og hytter. Useriøse virksomheter har flyktet fra
proffmarkedets trange rammer og internkontroll, og tilbyr i stedet såkalte

billige løsninger til private huseiere. Dessverre er det lett å trå feil. 

TEKST: KARL BØRRE REITE
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til en privatperson, er dette lønn. Nor-
malt er det forholdsvis komplisert å være
arbeidsgiver. For arbeid i tilknytning til
hjem og hytte finnes det imidlertid en
forenklet ordning som gjør det både
enklere og billigere.  Denne ordningen
burde langt flere benytte seg av.

Det eneste du trenger er arbeidstake-
rens skattekort, og en oppgjørsblankett
som du kan hente hos kemneren. Pass på
å fylle ut blanketten med en gang, slik at
du får på arbeidstakerens underskrift. 

-  fyll inn dine og arbeidstakerens
personalia

-  fyll inn brutto lønn, skattetrekk etter
skattekort og nettolønn

-  betal nettolønn til arbeidstakeren
-  betal skattetrekket til kemneren ved

hjelp av giroen nederst på blanketten

Som en ekstra bonus slipper husstanden
å betale arbeidsgiveravgift dersom utbe-
talingene ikke overstiger 50 000 kroner i
året. Det er også et krav at avtalen må
være inngått mellom private. Mer om
ordningen finnes på: 
www.skatteetaten.no

Bruk av utenlandsk
arbeidskraft
Bruk av utenlandsk arbeids-
kraft er blitt enklere og mer
vanlig de siste årene. Likevel er det
også her en del ting å passe på.
Spesielt bør man være oppmerksom ved
bruk av arbeidskraft som ikke kommer
fra EU/EØS-området. Her er det strenge
krav til oppholdstillatelse som arbeidsta-
ker for hvert arbeidsoppdrag, enten man
betaler for arbeidet eller ikke. Brudd på
dette kan medføre bot til begge parter,
og bortvisning fra riket. 

For borgere av de nye EU landene,
Polen, Litauen, Latvia, Estland med flere,
er det betydelig enklere. Eneste begrens-
ning er at de må ha fått et heltidsarbeid
på norske vilkår som første jobb. De vil
da normalt få utstedt en generell tillatelse
for arbeid i Norge, og kan også benytte
ordningen ”Lønnsarbeid i hjemmet”.
Man må be om å få se tillatelsen, og selv-
sagt skal skattekortet fremlegges.

Bruk av firma fra de nye EU landene
er også utbredt. Disse virksomhetene har
stort sett de samme pliktene overfor skat-
temyndighetene som norske firma. De
aller fleste skal være registrert i enhetsre-

gisteret og merverdiavgiftsmanntallet, og
de skal innberette lønnsutbetalingene
sine til skattemyndighetene. For huseiere
er det også her lønns- eller næringsspørs-
målet som er risikoen, og rådet vit hvem
som gjør jobben gjelder på samme måte
som for norske firma!

Det har vært mye fokus på at uten-
landske firma har kunnet lønne sine
ansatte etter hjemlandets vilkår, og der-
med har kunnet tilby billigere tjenester
enn norske virksomheter. Dette vil ikke
lenger være tillatt innen byggfag og elek-
tro i fylkene rundt Oslofjorden fra 1.sep-
tember. Både norske og utenlandske
virksomheter må forholde seg til tariffav-
talene når det gjelder lønn. Tiltaket skal
hindre sosial dumping.

Formålet med Skatteetatens kontroll er
å hindre svart økonomi. I de profesjonelle
markedene er det samarbeid med bransjen,
for eksempel gjennom prosjektet Seriøsitet
i byggenæringen. I privatmarkedet trenger
skatteetaten hjelp fra hver enkelt huseier
og hver enkelt kunde. 

Karl Børre Reite er skatterevisor. Han har vært
ansatt i Skatteetaten siden 1987, og har de
senere årene arbeidet med kontroll av bygg 

og anlegg, og utenlandsk arbeidskraft.
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Vilkårene for å få hjelp vil være de
samme som organisasjonene tilbyr sine
egne medlemmer. Ordningen har fått
betegnelsen Property Related Legal
Advice Network, forkortet til PLAN.

— Huseiernes Landsforbund var
blant iniativtakerne til denne ordningen,
og våre medlemmer vil forhåpentligvis
ha stor nytte av tilbudet hvis de skaffer
seg eiendom i utlandet, sier organisa-
sjonssjef i HL, Arno Rasmussen. 

Europeisk nettverk
Å eie et hus eller en eiendom medfører
ansvar og byr på ulike utfordringer. Der-
for er juridisk rådgivning som regel vik-
tigste grunn til å være medlem i en hus-
eierorganisasjon. Eier du eiendom i
utlandet, blir utfordringene enda større

på grunn av språkproblemer og ukjent
regelverk. Å finne gode rådgivere i hjem-
landet kan være vanskelig.

Så hvor skal man henvende seg hvis
man planlegger å kjøpe eiendom i
Europa, og har juridiske spørsmål? Fra
og med juni 2005 kan medlemmer av en
huseierorganisasjon som er med på sam-
arbeidet, henvende seg til sin egen orga-
nisasjon, og gjennom den få hjelp til å
løse problemene. Det har blitt produsert
faktaark om kjøp og salg av eiendom,
som er publisert på internett. Der kan
medlemmene finne svar på de mest van-
lige spørsmålene.

Hvis det ikke er nok, vil medlemmet
bli satt i kontakt med en kompetent og
pålitelig juridisk rådgiver i det aktuelle
landet. Rådgiveren skal være kjent med

den juridiske og generelle situasjonen i
landet, og kan veilede i forhold til nasjo-
nal lovgivning og lokal praksis.

Varierende kostnad
Målet er at medlemmene skal få like god
service og hjelp som om de selv var med-
lemmer i de andre huseierorganisasjo-
nene. Det innebærer at både fysiske og
juridiske medlemmer skal få gratis
muntlig veiledning. Utover det vil kost-
naden for tjenesten variere fra land til
land, avhengig av de lokale vilkårene.

Uten den internasjonale huseierorga-
nisasjonen UIPI, ville tilbudet ikke ha
blitt til. Det har tatt to år å forberede og
bli enige om detaljene i avtalen. Fore-
løpig er følgende 13 av medlemslandene
med på ordningen: Albania, Belgia,
Hellas, Irland, Kypros, Nederland,
Norge, Romania, Spania (Katalonia),
Storbritannia, Sveits og Tyskland.

Medlemsorganisasjonene anbefaler
rådgivere i de ulike landene, men påtar
seg ikke juridisk ansvar for hjelpen som
blir gitt.

PLAN: 
Juridisk bistand til huseiermedlemmer i Europa

Den internasjonale huseierkongressen som ble avholdt
i Oslo i juni vedtok å opprette et juridisk servicetilbud

til medlemmer i 13 lands organisasjoner. Det inne-
bærer at et medlem som kjøper, leier eller opplever

problemer med fritidsbolig eller annen eiendom i ett
av de land som er tilsluttet, vil kunne få juridisk

bistand fra det aktuelle landets organisasjon. 

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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HL tilbyr megling

— Det er viktig å tenke på den som er på
andre siden av hagegjerdet, sier Einar
Frigland, advokat i HL. Han minner om
at man også må leve i et naboskap etter
en eventuell rettssak. I tillegg er det mye
å hente rent økonomisk på å løse en kon-
flikt ved hjelp av megling fremfor å la
den gå gjennom rettssystemet. 

— Det er vanskelig å få en tingretts-
sak for under 100 000 kroner, og når
saken er oppe er det både bevis- og pro-
sessrisiko. Går du til megling slipper du
store advokatutgifter. Et magert forlik er
ofte bedre enn en fet prosess, sier han.

Tilbudet fra Huseiernes Landsfor-
bund er en dags megling for 5000 kroner
dersom minst en part er medlem. Da
bruker advokaten en halv dag i forkant
til å sette seg inn i saken, og vil vanligvis
komme på befaring for å sette seg inn i
hva den aktuelle saken dreier seg om.
Deretter blir det satt opp et fellesmøte
der begge parter gjør rede for problemet,
og det blir gjort forsøk på å få til en til-
nærming. Megleren møter så partene
hver for seg og blir enig om hva som kan
bringes videre til møtet med den andre
part.

Frigland understreker at megleren vil
være nøytral, og at det ikke er snakk om

å påtvinge noen av partene en løsning.
— Megleren kommer ikke opp med

en løsning. Dette er partenes tvist, og de
må finne frem til løsningen selv. Megle-
rens oppgave er å stille åpne spørsmål, og
få partene til å tenke selv.

Saker som er aktuelle for megling
inkluderer nabokrangler om trær, hekk,
grenser, vei, og konfliktsaker som kan
oppstå i borettslag og eierseksjonssam-
eier. Når det gjelder husleieloven finnes
det et eget husleietvistutvalg som er spe-
sialisert på dette i Osloområdet.

Ingenting som kommer fram i

møtene med megler kan brukes dersom
saken skulle gå videre til retten. Alle par-
ter må skrive under på en taushetsplikts-
erklæring. Å forsøke å løse en sak via
megling er foreløpig ikke et lovkrav, men
blir det trolig til neste år, da tvisteloven
trolig blir erstattet med en ny lov om
megling og rettergang. 

I nabokrangler er det ofte bedre å bli enige enn å dra 
saken gjennom rettsapparatet. Nå tilbyr Huseiernes Lands-
forbund meglingshjelp til medlemmer i fastlåste konflikter. 
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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.
Observatoriegata 1B, Pb. 2583 Solli, 0203 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 - FORENEDE ADVOKATER
v/adv. Per Einar Johansen. 

Tvister, fast eiendom og arv, også i Spania. 

Fridtjof Nansens Plass 6.  
Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo.
Tlf.: 22 91 00 35. Fax.: 22 91 00 51.
E-post: per.einar.johansen@advonor.no 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 HROAR HOLTET 

Husleierett. Mangler ved kjøp og salg av 
eiendom. Fast eiendoms rettsforhold. 
Eierseksjoner. 

Tlf.: 64 87 64 78. Fax: 64 87 64 79. 
Sandvollveien 48, 1400 Ski
E-post: hroar.holtet@gmail.com 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 AK

ER
SH

US

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 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 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 56 00. Fax: 24 14 56 01.
E-post: bull@hflaw.no 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
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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

PL
AN

D

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

ØN
DE

LA
G

ADVOKATHUSET LEVANGER
v/adv. Terje Hoven  

Forretningsjuss, fast eiendom, bobehandling

Postboks 72, 7601 Levanger
Tlf.: 74 01 99 99. Fax: 71 01 99 91.
E-post: terje@hoven.no 
www.advokathusetlevanger.no TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
RD

LA
ND

ADVOKATENE MYRVOLD, OVLIEN &
NØKLEBY v/advokat Jan Erik Myrvold

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

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

DM
AR

K 

ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75
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Hett i høyden
Aldri før er det bygget så mange hytter i fjellet. SVs
Hallgeir Langeland venter het debatt om fjellheimen.

— Det er viktig at vi sørger for at felleseiendom-
men ikke blir nedbygget. Det gjelder spesielt i strand-
sonen, men også i fjellet og innlandet bør det legges
ned byggeforbud enkelte steder, sier han til Dagens
Næringsliv.

Også Den norske turistforening er bekymret, og
ønsker et byggeforbud på snaufjellet.

Det er lokale myndigheter som godkjenner utbyg-
ging, selv om Stortinget i juni vedtok strengere regler
for etablering av hyttefelt.

Egen skole for rørleggere?
Bransjen mener den offentlige fagutdannelsen for 

rørleggere er for dårlig. Norske rørleggerbedrifters 
landsforening og Rørentreprenørenes Felleskontor har derfor

søkt om å få starte egen skole. De mener den offentlige rørlegger
utdannelsen er for lite praktisk rettet. Den nye skolen de har søkt 

om å få opprette vil ha en betydelig større andel praksis, og mer 
fagspesifikk teori enn det den offentlige skolen har, skriver Aftenposten.

sett&hørt
“Den lekne interiørstilen er et morsomt vrengebilde på

den norske hjemmekosen. Det spørs imidlertid om andre

enn spesielt interesserte vil ønske seg et ironisk hjem.”

Lotte Sandberg, Aftenposten, om Snøhettas nye ferdighus

HAMAR BRETTER TIL GULL
Folk i Hamar-området er best i landet til
å brette melkekartonger. På landsbasis
brettes 56 prosent av all drikkeemballa-
sje, viser en MMI-undersøkelse. I Hamar
resirkuleres 73 prosent av drikkekar-
tongene, skriver Hamar Dagblad. Inge-
borg Gjærum i Natur og Ungdom gleder
seg over den gode nyheten. Likevel
mener hun resultatet kan bli bedre.

Ifølge undersøkelsen er aldersgrup-
pen 15 – 24 år dårligst til å brette kar-
tonger. Dette bekymrer Ivar Thun som
er regionsjef for returkartongordningen,
og han mener det er alarmerende hvis
kommende husholdninger ikke ser vik-
tigheten av å bruke ressursene så mange
ganger som mulig.

Pris til varmtvannstank
OSO Hotwater på Hokksund er
tildelt miljøprisen Glassbjørnen.

Prisen deles ut av Miljøverndepar-
tementets miljøstiftelse GRIP. OSO
Hotwater var først i verden med å

serieprodusere rustfrie varmt-
vannsberedere og først i verden

med å systematisere resirkulering
av beredere. OSO har nettopp

utviklet en skumisolert bereder
med 30 prosent mindre varmetap.
Den vil gi en nasjonal enøk-gevinst

på 200 millioner kWh i løpet av
den første femårsperioden, skriver
Norsk VVS. Det tilsvarer el-forbru-

ket i 10 000 eneboliger i ett år.
Hafslund øker 
i Hallingkraft
Hafslund blir majoritetseier i
Hallingkraft, og øker eier-
andelen sin fra 39,5 prosent
til 76,3 prosent. Det er Nes
og Gol kommuner som selger
aksjene.

Medlemmer i Huseiernes
Landsforbund kan kjøpe
strøm til rabattert pris hos
Hallingkraft. Selskapet har i
dag 32 000 kunder.

h&b nr. 4-2005 s. 74-83  22-08-05  19:59  Side 83



84 • hus&bolig 4–2005

Hus
av 

halm
Hus

av 
halm

h&b nr. 4-2005 s. 84-99  22-08-05  20:07  Side 84



85hus&bolig 4–2005 •

Åse Lund Støen fra Solør tok permi-
sjon fra sin stilling som regionkonsu-
lent i Glåmdal i 1997 for å etablere

Strandsjø Kursgård. Et halvt år senere
tok hun skrittet fullt ut og sa opp job-
ben. Da hadde hun og mannen bestemt
seg for å bygge hus for utleie, kursvirk-
somhet og senere potetkafé ved småbru-
ket sitt på Arneberg. Husene skulle være
naturvennlige og passe godt inn i omgi-
velsene på flatbygdene ved Finnskogen.
Åse ville gjøre det økologisk, og hun ville
bruke lokale ressurser. Dermed ble det
halmhus. 

— Jeg opplevde at vi som bor her var
for lite opptatt av hva som var spesielt i
vårt eget område, sier Åse. Hun hadde
lyst til å bruke det kulturelle uttrykket i
Solør, spesielt ved Strandsjøen hvor hun
bor sammen med sin mann Ole Egil
Støen. Hans familie har bodd ved
Strandsjøen i seks generasjoner. 

—  Navnet Støen kommer av  ”båt-
stø”, forklarer Åse. Folk tok seg over
sjøen herfra.

I gamle dager bodde folk i såkalte
jordkeier her. Det viste seg for vanskelig
å få til noe slikt i dag, tilpasset moderne
tid. En dag kom søsteren min hit med en
artikkel om halmhus. Sammen besøkte
vi et lite demonstrasjonshus på Langhus.
Der traff jeg Piet Jensen fra Norsk Jord-
og halmbyggeforening som kunne for-
telle mer om denne byggeskikken. Jeg
visste med en gang at dette var tingen for
meg!

Med god hjelp av Norsk Jord- og
halmbyggeforening, ved arkitekt Rolf
Jacobsen og byggmester Piet Jensen, og
med støtte av sin mann og gode samar-
beidspartner gikk Åse i gang med pro-
sjektet sitt.

—  Mye planlegging måtte til, min-
nes hun. — Først måtte vi jo søke myn-
dighetene om lov. Man møter ofte mot-
stand i byråkratiet, men dette fant de

positivt og spennende. Vi var jo i OL-
tider og man var åpne for nye ideer. 

Lokale materialer
Åse var opptatt av å bruke lokale råvarer.
Med halmen var det greit:

—  Vi bor i et digert kornkammer, så
halm var det nok av. Alle typer halm kan
brukes. Vi trengte vanlige halmbunter,
hardt pressete og like tykke og brede.
Lengden kunne variere. Halmen måtte
være helt tørr. Derfor måtte den lagres.
Du må bruke fjorårets halm, eller halm
som er eldre. 

—  Hvordan må den lagres?
—  Halmen må lagres innendørs. Vi

forsøkte å lagre den ute under presen-
ning, men det var ikke bra nok. Vi fikk
problemer med mugg. 

Åses hus skulle bygges av halm og
veggene dekkes med leire, både utvendig
og innvendig.  

—  Hvor fikk du tak i leire?
—  Jeg visste at Hof kirke, som ligger

like i nærheten av Strandsjø, er bygget av
tegl. Tegl er jo laget av leire. Da måtte
det finnes lokale leireforekomster her i
området. Jeg måtte ut og lete. Slik ble jeg
kjent med bygda mi på en annen måte.
Landbrukssjefen i kommunen visste råd:
Under storflommen i 1995 hadde man
fått leire fra en bonde i nærheten til å
tette elveverkene ved Glomma. Her fikk
jeg prima vare. Leiren måtte være plas-
tisk, det vil si at den ikke må være full av
sand og jord. Vi måtte 1 - 2 meter ned
for å få opp leire med riktig kvalitet.
Dette lesset vi over på traktorhengeren,
men det ble veldig vanskelig å få den av
fordi den sugde seg fast til underlaget.
Jeg måtte stå hele kvelden og trampe i
leira for å få den ut av hengeren, forteller
Åse. Et godt råd er derfor å legge plast
under leira. 

—  Leiren må vel brukes før den tør-
ker inn? ➤

De fleste regner halm som et avfallsprodukt, men for Åse er den 
blitt et verdifullt byggemateriale. Hittil har hun bygget tre halmhus. 

TEKST OG FOTO: ANNE ERIKSDATTER BYE 
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—  Nei da. Den kan godt være tørr
etter mange års lagring. Det er bare å slå
av biter og legge dem i vann over natten,
så er materialet like godt.

Til å stive av veggene, slik at halmen
ikke sklir ut, måtte Åse ha noe som kalles
dymlinger, ca. 90 cm lange trepinner
som spisses i en ende. Disse slås ned i
halmen gjennom flere lag.

—  Det kan godt være vanlige lekter,
sier Åse, men her i området har vi en
egen kosteskaftfabrikk, så våre dymlinger
er vrak-kosteskaft derfra. 

Enkel og sosial byggemåte
Halmhus er lette å bygge. Åse kunne
imidlertid ingen ting, derfor allierte hun
seg med Norsk Jord- og halmbyggefor-
ening. Løsningen ble at de sammen
arrangerte kurs i halmbygging ved
Strandsjø. Slik fikk Åse bygget halmhus
til overnatting for gjestene ved den plan-
lagte kursgården. 

—  Grunnarbeidet kan du gjøre før
vinteren setter inn, sier Åse. — Men pass
på å starte selve byggingen tidlig på for-
sommeren, slik at huset står ferdig pusset
før høstkulda kommer og musa trekker
inn. Musas livssyklus bestemmer  med
andre ord byggetidsplanen!

Først måtte vi lage en grunnmur.
Den måtte være like bred som halmbal-
lene, derfor benyttet vi dobbel ringmur.
I grunnmuren valgte vi å legge varmeka-
bler. Deretter bygde vi veggene av pres-
sede halmballer, eller halmbunter. Disse

blir holdt sammen med dymlinger. Vi
brukte kosteskaft som vi spisset i enden.
Rammer for vinduer og dører ble satt
inn der de skulle være. Veggene rundt
vinduer og dører kledde vi med kylling-
netting som vi festet med hesjetråd. Når
veggene sto klare måtte vi ”trimme”
dem, slik at de skulle bli jevne og gode å
pusse. Denne trimmingen foretok vi
med hekksaks. Så pusset vi veggene med
en blanding av leire, sand og hestemøkk.
Sanden må være av god kvalitet. Denne
fikk vi tak i fra en lokal murer. Pussen
legges på i tre lag med ulike blandings-
forhold. Det innerste laget er ”feitest”.
Det vil si at det inneholder mye leire i
blandingen. Det ytterste laget er det
”magreste”. Du kan enten kline pussen
på halmveggene for hånd, eller du kan
bruke en puss-sprøyte. 

På toppen av veggene monterte vi
sviller, like brede som halmballene. Svil-
lene presser huset ytterligere sammen.
Deretter bygget vi taket som på et vanlig
hus og isolerte det med kutterflis. 

—  Dette er en veldig sosial bygge-
måte, legger Åse til. —  Alle kan delta.
Det fikk vennene våre erfare, ler hun. 

—  Alle som kom innom her i løpet
av sommeren måtte være med på hus-
byggingen på et eller annet vis.

—  Hva gjør en halmbygger om det
begynner å regne? 

—  Regn må man alltid regne med,
ler Åse. Da vi bygget det største halm-
huset satte vi opp reisverk og la plast over

LETT Å BYGGE. Halmbuntene fra bondens åker legges inntil hverandre Foto: Åse Lund Støen

Raus beplanting skjermer sydveggen for
brennhet sol om sommeren og slagregn
vår og høst. Foto: Anne E. Bye 
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takstolene. På et mindre hus kan du ha
en stor presenning over. Eller du  kan
hogge ned et stort tre og spenne plasten
opp over det.

—  Hva med oppvarming og ventila-
sjon i et halmhus?

—  Det er ikke noe problem, sier
Åse. Veggen av halm tilsvarer 30 cm
glava, mens kravet i dag er 15 cm. Huset
er varmt og godt om vinteren. Jeg
trenger bare legge to braser i peisen så er
det varmt. Om sommeren er det svalt og
behagelig. Vi har brukt vinduer med
ventiler, ellers gir ventilasjonen seg selv:
Halmhus puster jo! 

Vedlikehold
Den største utfordringen ved halm-
husene bygget ved Strandsjø har til nåNår tak og vinduer er på plass, kan huset dekkes med leire. Foto: Åse Lund Støen ➤
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vært ytterpussen som har en tendens til å
løsne hist og her. Særlig kan dette være et
problem ved bakkenivå, etter slagregn
vår og høst. Da må man til med mer leire
igjen. 

—  Det blir en jevnlig flikking, sier
Åse. — Passer man på å beplante sydveg-
gen sparer man seg for mye sprekkdan-
nelse. Husene her ligger i skyggen av
store furutrær. Det hjelper.

—  Hva slags maling bruker du?
—  Innvendig bruker vi en maling

som vi blander selv med hvetemel og
vann som kokes opp. Deretter har vi i
hvitt leirepulver. Du kan eventuelt bruke
tørt pigment om du ønsker en annen
farge. Utvendig har vi brukt både hvit
hydratkalk og kalk med pigment. I det
siste har vi valgt å eksperimentere med
en tysk maling av typen Keim, hvor fly-
tende glass er hovedkomponenten.
Denne malingen puster, men stenger for
fuktighet.

Et hus fra naturen
Noe av det Åse liker best er det økolo-
giske aspektet ved denne byggemetoden.
Et halmhus kommer fra naturen, og kan
gis tilbake til naturen. Huset puster og
filtrerer luften.

—  Du får et økologisk hus med
inneklima som passer godt for mange
astmatikere og allergikere, sier Åse

—  Hva om det er halmen du er aller-

gisk mot?
—  Det er jo ikke halm inn mot

huset, opplyser Åse. — Leiren filtrerer
også halmpartiklene, slik at de ikke kom-
mer inn. 

—  Med all denne halmen må det da
bli fristende for mus å bosette seg?

—  Å nei, forsikrer Åse. Her blir det
ingen museplage om du bare passer på at
huset står ferdig pusset før høstkulda set-
ter inn og musene flytter innendørs. 

I tillegg til de to halmhusene hun
leier ut til fornøyde gjester og kursdelta-
kere ved Strandsjø kursgård har hun byg-
get et renovasjonshus av halm. Her fore-
går midlertidig  oppbevaring av avfall fra
Åses potetkafé, for øvrig den eneste av
sitt slag i landet. Heller ikke i ”Sæppel-
huset” har det til nå vært museinvasjon.

—  Hva med mugglukt fra fuktig
halm?

—  Bruker du tørr halm som er lagret
innendørs fra året før, får du ikke proble-
mer med mugg. Skulle problemet likevel
oppstå, er det ikke verre enn at du fjerner
pussen og bytter ut noen halmballer, sier
Åse.

—  Hus & Bolig har imidlertid ikke

I Danmark finnes en to tusen år gammel tradisjon
med halm— og stråtak. Foto: Anne E. Bye

Gammel tradisjon
Halm er et nytt byggemateriale i moderne tid i Norge, men allerede fire tusen år før Kristus ble det
bygget byer av halm og jord i Egypt. I Danmark finner vi en to tusen år gammel tradisjon med halm
og stråtak. I Norge finnes halmhus fra 1953. Ideen om hus bygget av halmballer stammer fra USA. I
Nebraska og Dakota ble det for hundre år siden bygget hus med bærende vegger av baller av præ-
riegras. Veggene ble gitt en murpuss innvendig og utvendig slik at de ble sterke nok til å bære
taket. Disse første halmballhusene skulle vise seg som gode og varme hus med et beskjedent
behov for vedlikehold. Likevel døde denne byggemetoden ut rundt 1940, inntil den ble gjenoppda-
get på 80-tallet og de første nye halmballhusene ble bygget i New Mexico.

I 1993 stod det første moderne halmhuset i Norge klart: Kretsløpshuset i Vestby. Dette ble kåret
til Norges Miljøhus av Huseiernes Landsforbund, og dermed ble det en kraftig økning i interessen
for halmbygging. Norsk Jord- og halmbyggeforening ble stiftet, og en rekke hus er siden den tid
blitt oppført i halm her til lands. Det er planer om mange flere. I dag er halmballbygging spredt til
alle verdenshjørner, og teknikken er den byggemetoden som vokser raskest på verdensbasis.
(Mer informasjon finner du på http://halmhus.no)
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glemt sin barnelærdom, med eventyret om de tre små grisene
som bygde hus av halm og om den store stygge ulven som
blåste ned hele greia i et eneste pust. Er det virkelig stødig nok?

—  Et halmhus behøver slett ikke å være primitivt og det
faller ikke ned, forsikrer Åse. —  Husk at de tre små grisene
glemte å pusse med leire. Da måtte det jo gå galt! 

Åse Lund Støen har i dag bare gode erfaringer med halmhu-
sene sine, og oppfordrer særlig unge mennesker til å ta etter
henne:

—  Slike hus egner seg godt for sjølbygging og er billig å
sette opp. Hvorfor starte livet som gjeldsslave når du kan
bygge deg et hus av halm?, spør selvbyggeren og gründeren
ved Strandsjø i Solør. 
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Fordeler ved halmhus:
 Rimelig

Halm er en overskuddsressurs. Hver høst ligger om lag 700 000 tonn
halm igjen ute på jordene i Norge. Mesteparten blir brent eller pløyd ned i
jorden igjen. Utstyret som benyttes til pressing av halm ved husbygging
er vanlig tilgjengelig jordbruksutstyr. Byggemetoden gir økonomisk
besparelse knyttet til egeninnsats.

 Godt inneklima
Halm er et naturlig og sunt materiale som er svært likt tre i sine bestand-
deler.

 God brannmotstand
Veggkonstruksjonen har særdeles overbevisende brannegenskaper. Fordi
halmveggen er dekket med en ikke-brennbar puss, samtidig som halmen
isolerer slik at varmen ikke trenger gjennom veggen, er det dokumentert
en brannmotstand på mellom 2 og 4 timer.

 Hundre års dokumentert holdbarhet
Tross beskjedent vedlikehold finnes fremdeles hus i relativt god forfatning
som ble bygget av halm i Nebraska rundt 1900. Halmveggen er overras-
kende sterk. Vegger av godt pressede halmballer kan bære taket på min-
dre bygninger, slik som de første husene i Nebraska. I større
bygg bør man benytte bærende trekonstruksjon før halmveggene settes
opp. Dermed er det fullt mulig å bygge halmballvegger i to etasjer og
ganske store prosjekter.

 God isolasjonsevne gir miljøgevinst 
En halmballvegg har en tykkelse på om lag 45 cm. Den porøse strukturen
og halmens isolasjonsegenskaper gjør at dette tilsvarer en vanlig lettvegg
isolert med om lag 30 cm mineralull. Dette er langt mer enn de krav som
stilles i byggeforskriftene. En godt isolert yttervegg vil bidra til et lavere
energiforbruk.

Spesielle utfordringer:
 Halmen har fleksibel styrke: I områder med mye snø kan vekten av

store snømengder på taket presse halmballene sammen, noe som igjen
vil føre til sprekkdannelser i pussen.

 Fuktfare: Fukt er en trussel mot halmveggen på samme måte som for en
trevegg eller vegger med andre organiske byggematerialer. Veggen må
beskyttes med god puss, ha et godt fundament og et tett tak.

 Påkjenninger: I særlig værharde områder bør man vurdere om halmball-
teknikk er rette byggemetode. Her bør værveggene beskyttes ekstra med
en trekledning, et drivhus eller med store takutspring
(Kilde: Norsk Jord-og halmbyggeforening)
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Rent med magi
Produktet Swiffer Magisk Merkefjerner

er blitt lansert i Norge, og selv om det

ikke fjerner skitt med et trylleslag, gjør

den i hvert fall jobben mye enklere.

Vidundersvampen fuktes bare med

vann, og skal så fjerne fingermerker på

dører og karmer, spor etter fargeblyan-

ter på lyse flater, eller sorte merker

etter sko på gulvet. Produktet er til-

gjengelig i dagligvarehandelen.

Støvsuger med BMW design
Inspirasjonen til denne støvsugeren skal blant annet være hen-

tet fra BMW Designworks i USA, men det betyr trolig ikke at alle

menn over 40 kommer til å løpe beina av seg for å kjøpe den.

Likevel har den en del nye og nyttige detaljer, inkludert fjern-

styring av sugestyrke, samt et eget allergifilter og en dyre-

hårdeodorant. Den har også en masse forskjellige munnstykker,

blant annet ett som skal gjøre parketten gullende ren.

www.nilfiskextreme.no

nytt på markedet
Dampende hett

Er du en av de som kunne tenke deg å stryke 90 minutter uten

avbrekk, kan du nå gjøre det med full steam. Tefals nye stryke-

jern Pro Express, som også kommer i turboversjon, har nemlig

en dampgenerator med en vanntank på en liter. Den fungerer

med et trykk på fem bar, og skal kunne presse ut opptil 150

gram damp i minuttet. Det skal være nok til å glatte ut både

sengetøy, duker, dongeri og andre tykke materialer.

Kontakt: 23 19 69 71
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Slipemaskin 
med støvsuger
Virvlende støv kan være en uting når du

står bøyd over stuebordet for å slipe det

ned, men med en støvsuger koblet til

slipemaskinen slipper du det problemet.

Ulike typer verktøy kan kobles til støvsuge-

ren, og den kan også brukes som opp-

bevaringsboks, verkstedstøvsuger og som

pumpe for madrasser og svømmebasseng.

www.bosch-ventaro.com

Knekt pensel
Nå kan du male huset med en oval pensel

med knekk. Knekken mellom håndtak og

bust skal være bra for håndleddet, og hin-

dre vonde skuldre. Penselen fra Jordan

har fått navnet ErgoGrip Oval Vinklet, og

kan også påsettes et forlengerskaft. Ifølge

Jordan skal penselen også avgi 21 pro-

sent mer maling enn andre utendørs-

pensler, så da er det vel bare å kline til.

www.jordan.no

VARME PÅ LAGER
Peisovnen Contura 480 er kledd med

kleberstein, og har et ekstra varme-

magasin av olivenstein. Derfor gir

den varme lenge etter at ilden har

slukket. På grunn av de store

sideglassene, kan du nyte bålet fra

tre kanter mens det brenner.

Det skulle være nok til å tilfredsstille

både øyet og sjelen.

Kontakt: 69 26 51 42

Enkel, effektiv og trygg gårdspleie
Vaktmestertjenester fra Selvaag Forvaltning

Postboks 524 Økern
0512 Oslo
Besøksadresse:
Lørenvangen 22

Telefon: 23 13 70 00
Faks: 23 13 73 03
E-post: forvaltning@selvaag.no
www.selvaag-forvaltning.no

Dette gjør vi for dere:

For mer informasjon, kontakt Lak Norang eller Ulf Smestad på tlf. 23 13 70 00.

• Måking av snø og strøing av sand
• Maskinfeiing av garasjeanlegg og

utomhusområder
• Tømming av sandfanger
• Spyling av gulv og dunker i 

avfallsrom
• Rensing av sluk og nedløp
• Fjerning av papir og annet avfall

• Gressklipping, fjerning av løv, stell 
og klipping av planter

• Fjerning av ugress ved luking og
sprøyting

• Vanning av plener
• Stenging og åpning av utekraner
• Justering og smøring av dørpumper

og låser

• Kontroll og skift av lyspærer og -rør
• Praktisk hjelp i bolig
• Adm. av oppdragsgivers vaktmester
• Vikartjeneste
• Skadedyrkontroll
• Vedlikeholdsrapportering og

-planlegging
• 24 timers vaktordning
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Bli med Huseiernes Landsforbund og Peter Batta til Ungarn.
Turen går til Budapest, perlen ved Donau, og den vakre
barokkbyen Eger, også kjent for sin gode rødvin.

26. til 31. oktober 2005
Bli med og forleng sommeren i det tidligere østblokklandet. Huseiernes
direktør Peter Batta måtte rømme landet i 1956 på grunn av den 
sovjetiske invasjonen. Nå har du en unik anledning til å oppleve dette
spennende landet som også har blitt EU-medlem. Du vil også bli invitert
hjem til Battas nye ungarske hjem sammen med ham.

Turen starter i Budapest, hvor du blir guidet rundt og får se de mest
kjente severdighetene. I bydelen Pest  ligger Parlamentet og den 
imponerende Helteplassen, I Buda ligger blant annet Borgkvarteret.
Det blir tid til bad og massasje eller shopping om du ønsker det.
Vinsmaking inngår selvfølgelig også i programmet.

Turen vil også gå til Szentendre – en vakker middelalderby med bro-
steinsgater, koselige fortausrestauranter og kunstutstillinger.

MedlemsturMedlemstur
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ur  til Battas Ungarn

Eger er neste stopp. Her blir det foruten guiding og spabesøk blant annet 
vinsmaking i kjelleren til Tibor Gàl, hvor du kan lære om ulike vintyper fra
området. Vi får omvisning i byborgen hvor tyrkerne ble stoppet i 1552.Vi
skal oppleve en helt vidunderlig grotte i fjell som er to millioner år gammelt.
Vi skal på hesteshow og oppleve sigøynermusikk på sitt beste. Som de aller
først blir dere naturligvis invitert til en liten vinsmaking i Battas nyervervede
vikjeller i ”Vakre kvinners dal”.

Det blir også anledning til massasje og hudpleie for dem som ønsker litt
avveksling.

I tillegg til landets mange severdigheter og små idyller skal vi nyte god mat og
godt drikke under hele turen. Fullstendig program dag for dag finner du på
www.huseierne.no.

Prisen for denne opplevelsesrike reisen er:

kr 9 485,- pr. person. Tillegg for enkeltrom kr 1 300,-

Turen inkluderer: Fly Gardermoen – Budapest, fem netter i
dobbeltrom på gode hoteller, frokost, flere lunsjer og
middager, samt diverse utflukter.

K U P O N G
Ja! Jeg/vi vil gjerne være 

med på Huseiernes 
Landsforbunds 
medlemstur til 
Battas Ungarn.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Adresse .........................................................................................

Postnr./sted ..................................................................................

■■ Ønsker enkeltrom

■■ Ønsker dobbeltrom

Tlf. ...................................................................................................

Underskrift ...................................................................................

Vi har begrenset med plasser, så meld deg på tidlig.
Forbehold om små justeringer av programmet.

■■ Ønsker reiseforsikring for denne turen.

■■ Ønsker avbestillingsforsikring kr 200 pr. person.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere ved for få på-
meldinger i forhold til minimumsantall.Temareiser AS er
behjelpelig med reiseforsikring. Påmeldingen er først bindende
ved innbetaling av depositum. For ytterligere informasjon,
kontakt Temareiser AS tlf. 23 38 33 00.
Arrangør: Huseiernes Landsforbund og Temareiser AS.
Kupongen sendes: Temareiser AS, Nordstrandveien 5,
Nordstrand stasjon, 1170 OSLO.

Reis trygt med 

Huseiernes 

Landsforbund i 

samarbeid med

Temareiser AS.

Medlemsturer for

kvalitetsbevisste 

deltagere.

ur  til Battas Ungarn
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Større plass?

Vi hjelper deg å oppfylle boligdrømmen
• Er god økonomisk rådgivning viktig for deg?
• Ønsker du hjelp utover vanlige bankers åpningstider?

Våre økonomiske rådgivere hjelper deg med forberedelser til boligkjøpet!

Velkommen innom ditt nærmeste postkontor eller ring 810 00 710 for mer informasjon.
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Plantefargede tepper og kelimer
Madserud Allé 1, Oslo 24 11 88 99 
Kr.sund 71 67 84 48/ www.dobag.no

Vet du nok om orientalske tepper? Ring 
for gratis, skriftlig forbrukerveiledning!

Kelimer 
og tepper

til hjem, hytte 
og landsted

Kelim-løper, gar. nr. K04/001, 84 x 377 cm, kr 10.173,-

Knyttet teppe, gar. nr. 04/324, 136 x 203 cm, kr 15.276,-  

Kelim-løper, gar. nr. K04/086, 93 x 264 cm, kr 7.795,-

Rikt utvalg av farger, mønstre og 
størrelser som passer til alle interiører.

Bli kjent med et seriøst alternativ.
Se mer på www.dobag.no

Galleri
DOBAG®

Igår var jeg i Sverige og handlet.
Det skulle være så billig der borte,
og så stort. Det var begge deler.

Noe var veldig billig, slikt som øl og
sprit, brus og flesk og sjokolade og
hamburgere, kylling og – ikke minst
-  gulosten. Svensk edamer er god på
pizza og den koster bare femti kro-
ner kiloen. Og noe var veldig stort.
Særlig handlevognene. De var
enorme. Oppi dem kan du putte alt
du trenger samtidig som ungen din
kan sove trygt i samme vogn med
dyne over seg mens du surfer rundt
blant varehyllene. Veldig kjekt,
tenkte jeg. Nå som jeg først er her
kan jeg jo dra med meg litt av hvert.
Jeg får helt sikkert bruk for det. 
Utvalget var enormt og handlelysten
min vokste seg frodig og freidig
mens jeg gikk der og godtet meg
over lave priser og gunstig krone-
kurs for oss som bor på riktig side
av grensen. Etter hvert som jeg nær-
met meg kassa med mitt vareberg
fikk jeg likevel følelsen av at det var
trangt i denne sjappa. Hyllene stod
så tett, og foran meg gikk de andre
stakkars kundene med sine vareberg
og skubbet bort i hyllene på begge
sider. Det var da jeg så det: Kun-
dene var også enorme. Det var da

jeg forsto det: Det kommer jeg også
til å bli! Vi blir alle enorme!
Alt blir enormt. Dette er bare
begynnelsen. Foreløpig er bare
handlevognene blitt større. Klærne
er fremdeles for små. Det kan jeg se,
helt tydelig. Den stakkars mannen
foran meg klarer ikke å få buksa opp
der den skal sitte på grunn av alt
flesket som har forlatt handlekurven
og lagt seg utenpå ham. Snart kom-
mer noen til å tjene enorme sum-
mer på å lage klær tilpasset vår nye
tid, for ikke å snakke om de som
skal bli rike på megabiler og mega-
møbler. Standardmålene i bad og
kjøkken blir endret. De moderne
toalettene som er så nett festet til
veggen kommer til å ryke og må
byttes ut med solide kolosser som
skal tåle både oss og annet. Om ikke
dørene må gjøres høyere, må i hvert
fall alle porter gjøres videre. Hit!
Hit! Alle arkitekter og bygningsing-
eniører! Her er et kjempemarked! 
Men hva skjer den dagen bobla
sprekker? Hvem kan fortelle meg
det? Det er da ganske enkelt: Noen
kommer til å gjøre seg styrtrike på å
lappe oss sammen igjen. Det er…
Ja, riktig: Til å spy av!

husmusa

SP
 KE

RS
KÅRNER

Kurs om den nye borettslagsloven
Den nye loven om borettslag trådde i kraft 15. august i år. Loven innebærer store
endringer. Leieavtalene mellom borettslaget og andelseierne faller bort, og det inn-
føres i stedet en borett. Det åpnes også for en større adgang til å overlate bruken av
leilighetene til andre. HL inviterer derfor alle medlemmer som ønsker å lære mer om
loven til 

KURS OM NY BORETTSLAGSLOV

21. september kl 17 - 19 i HLs lokaler i Fred Olsensgate 5, Oslo
Prisen er kr 500 per deltaker.

Påmelding skjer til post@huseierne.no eller på telefon til 
22 47 75 00 eller telefaks 22 41 19 90. Vi må vite navn,
medlemsnummer og hvor mange personer som kommer.
Er interessen stor, holder vi flere kurs. Påmelding må skje
innen 19. september.
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15% rabatt til HL’s medlemmer. 2 års garanti!
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Kjære dr. humor
Før fyrte vi ofte på peisen.
Men nå trekker pipa dårlig, 
og det blir røykfullt i rommet.
Problemet startet i romjula.
Hva bør vi gjøre før neste 
fyringssesong?

Tett

Kjære Tett
Dårlig trekk i pipa er et økende
problem. Problemløsningens
første grunnregel er å spørre seg
om det skjedde noe spesielt rett 
i forkant. Hvem var på besøk?
Løse fugler kan falle ned og del-
vis tette et moderne pipeløp.
Reinsdyr vil tette pipa helt. 
Om selveste Nissefar skulle ha
satt seg fast, er du ille ute. 
Ta kontakt med Huseiernes
pipeadvokat. I mellomtiden
kan du lytte etter skjulte lyder.

Kjære dr. humor
Min gamle far stoler ikke på
banken. Han foretrekker der-
for å legge sparepengene sine i
madrassen. Kan dette være
skadelig?

Engstelig

Kjære Engstelig
Det er flere fordeler ved å ha
penger i madrassen. Din far
slipper en rekke gebyrer, samt
skatt på renteinntekter. Barn
vil lett få ut farsarven, men
erfaringsmessig er det vanskelig
å få ut forskudd, da gamle fedre
med pengemadrasser ofte er liv-
redde for å bli liggende på bar
bakke. Men det er også en del
ulemper. Bekymringene kan
øke. Hvor har han pengene om
dagen når han ikke ligger og
passer på dem selv? Tør han
ikke lufte madrassen, vil mynt-
midden kunne gi allergiske
pengereaksjoner. En vanlig
kjent hjerterytmeforstyrrelse er
pengegaloppen. Klingende mynt
kan gi søvnløshet på grunn av
harde lyder. Ekstra hardt blir
det hvis han ligger i blanke
messingen. Å rulle søvnløs
rundt i sengen, såkalt kronerul-
ling, kan ødelegge neste dag.
Hard valuta kan også gjøre
madrassen ubekvem. Men han
behøver ikke skifte valuta selv
om han skifter på sengen.

Kjære dr. humor
Noen ganger føler jeg sterkt
behov for å gå på veggen. Det
kan for eksempel være når jeg
kjeder meg eller blir veldig
frustrert. Hvordan kan denne
lidelsen forebygges?

Gange-Rolv

Kjære Gange-Rolv
Den mest effektive måte å fore-
bygge tilstanden på, er å kvitte
seg med veggene. Da vil du også
slippe å bekymre deg for trekk
mellom ørene. Velger du å
beholde veggene, er det et gene-
relt prinsipp at man er trent for
turen man legger ut på. Legg
derfor ut på kortere treningstu-
rer til du får tak på det. Du
kan begynne å liste deg opp på
dørkarmen. Derfra er det plan-
kekjøring utenom rutetabellen.
Se opp for åpne glassruter så du
ikke blir tatt av trekken. Ned-
turen er rene karmøretappen,
men unngå å stikke fingrene i
stikkontakten. Det kan gi deg
sjokkartede opplevelser du sent
vil karamelle.

Kjære dr. humor
De fleste ulykker skjer i hjem-
met, heter det. Hva bør et
vanlig medisinskap inneholde? 

Hypokonder 

Kjære Hypokonder 
Det er allment kjent fra sosial
læringsteori at du blir hva du
gjør. Kjøp derfor ikke inn noe
apotek. Da får du bruk for det.
Tenker du på ulykker, skjer det
ulykker. Du klarer deg lenge
med det du har. Et lommetørke
kan stoppe blødninger, et skaut
kan brukes som fatle, et skjerf
og noen treplanker kan brukes
for å spjelke benbrudd. Angst
øker adrenalinnivået og demper
allergiske reaksjoner. Kjøp der-
for ikke kunstig trygghet. Det
meste av sikkerhetsutstyr øker
risikoatferden. Ta livet med ro,
le masse og nyt friheten fra
fremtidig sykdom og ulykke. 
Ta for all del ikke kontakt om
ulykken er ute. Det vil bare
gjøre andre ulykkelige. Tegn
heller en livsgledeforsikring. 

huslegen
Hus & Bolig hjelper deg. Har du et spørsmål 
som gjelder din bolig, dens helse, problemer 

med innbo og løsere ører, kan du sende det til
dr.humor@huseierne.no.  Svar gis i tråd med

Humorologisk Institutts filosofi: Alvorlig stilte
spørsmål besvares best med humor, mens humo-

ristiske spørsmål besvares med et snev av alvor. 
Dr. med. humor Stein Tyrdal er Hus & Boligs

helseekspert. Spørsmålene sendes inn med navn
og adresse, men publiseres anonymt. Rett til 

å redigere forbeholdes. Kun henvendelser 
som besvares i spalten besvares.  
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➤

taletrengt?

Noen har lest om vannbåren varme slik fanden leser Bibelen. 
I artikler og leserinnlegg har det kommet frem påstander og
oppfatninger som er egnet til å skape misforståelser hos hus-
eierne.

Det har også kommet frem påstander om tendensiøs
markedsføring fra VVS-bransjen. La det være helt klart: vann-
båren varme i seg selv er ikke ment å være energibesparende
for huseieren. Det er i de vannbårne systemenes muligheter
for å utnytte andre energikilder enn strøm, at det ligger et
potensial for besparelse. Disse energikildene kan være:
olje/parafin, gass, varmepumpe basert på jordvarme eller ute-
luft, biobrensel, fjernvarme, solvarme og strøm, enten alene
eller kombinasjon med de ovennevnte.

Vannbåren varme må i denne sammenheng deles opp i to
forskjellige systemer, nemlig radiatorvarme og gulvvarme.
Dagens radiatorer har et mer diskret design og inneholder
mindre vann enn de gamle. På denne måten er de sammen-
lignbare med dagens elektriske panelovner. Dette også når det
gjelder rask temperaturregulering i forhold til rommets behov.

Vannbåren gulvvarme er den form som er mest brukt i
eneboliger, og det er først og fremst ut fra den udiskutable
følelse av komfort som disse systemene gir. Vannbåren gulv-
varme benytter hele gulvflaten som varmeavgivende flate og
kan derved operere med lave temperaturer i forhold til tradi-
sjonelle radiatorsystemer. De er derfor spesielt gunstige å kom-
binere med varmepumper og kondenserende gasskjeler, som
gir best virkningsgrad og funksjon ved lave temperaturer.

Strøm som varmekilde for disse velges ofte som en
”basispakke” for å få ned anleggskostnadene. Det viktigste er
at huseieren investerer i det vannbårne systemet i bygge-
perioden når det lett kan implementeres, varmekilden kan når
som helst i ettertid endres så lenge det er planlagt for det fra
begynnelsen. Dette er nettopp den store fordelen ved vann-
båren varme.

Slik fanden 
leser bibelen

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
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Når det gjelder referanser til dårlige erfaringer med 
vannbåren varme er det selvfølgelig mulig å finne slike. 
Spesielt i Sverige som var tidlig ute og derved måtte gjøre alle
de mulige feilene før oss. Det som i denne sammenheng skiller
det svenske markedet fra vårt er at det i Sverige er mer vanlig å
bygge hus uten kjeller og med såkalt ”plate på mark” Dette har
vært gjort med liten isolasjonstykkelse mot underlaget og
dårlig kantisolasjon. Man har til overmål anbefalt å legge en
ringledning med varme i ytterkant av platen for å hindre inn-
slag av kulde! Slikt gir selvfølgelig grønne blomsterbed året
rundt, men også dårlige erfaringer hva gjelder energibehov.
Norske byggeforskrifter krever imidlertid isolasjonstykkelse
mot grunn i størrelsesorden 150 til 200 mm uavhengig om
man benytter gulvvarme eller ikke. Også hos oss har det blitt
gjort mye rart som man forhåpentligvis vil lære av, men det
gjelder ikke bare vannbåren varme.

Et riktig lagt vannbåret gulvvarmeanlegg skal være styrt slik
at vanntemperaturen begrenser effekten til det reelle behovet,
mens romtermostater fanger opp forskjeller i varmebehov
rommene imellom. Husk at et gulv med vannbåren varme ikke
kan bli varmere enn vannet! 

Når det gjelder risikoen for vannlekkasje, synes problem-
stillingen å være basert på at man likestiller et varmeanlegg
med tappevannsystemer, hvor man kan få hele vannkilden inn
i huset ved lekkasje. Et vannbåret varmeanlegg er et lukket sys-
tem hvor et lite overtrykk opprettholdes av et ekspansjonskar.
Hvis det lekker ut ca seks liter av et typisk villavarmeanlegg, 
vil anlegget bli trykkløst!

Jomar Kjos-Hansen til minne
Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om Jomar
Kjos-Hansens bortgang på morgenen mandag den
20.juni. Han døde brått natten før. Budskapet var
nærmest ubegripelig for alle ansatte og styremedlemmer i
HL. Jomar hadde vært sammen med oss bare noen timer
tidligere. Vi var sammen med ham på mottakelse i Oslo
Rådhus fredagen før, og på bankettmiddag i forbindelse
med huseierkongressen i Oslo lørdag.

Jomar har hatt ulike tillitsverv i HL i nærmere 20 år. 
Da han gikk bort var han utvalgsmedlem i HLs avdeling
for sameier og borettslag.

Jomar var en stillferdig person, men for oss som
kjente ham var han en hjelpsom og tilgjengelig mann.
Han var der alltid når vi søkte hans råd eller trengte hans
hjelp. Mange hundre medlemmer i HL har i årenes løp
fått gode skatteråd av Jomar på kurs, eller før selvangiv-
elsen skulle fylles ut. Han var både faglig og menneskelig
aktet, og likt av alle i HL. Jomar etterlater seg et uer-
stattelig hull i organisasjonens tillitsmannsapparat. Vi
kommer også til å savne ham som en nær og god venn.

Vi vil lyse fred over Jomar Kjos-Hansens minne.
Peter Batta

➤
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Dette bekreftes av at vannbårne
varmesystemer forårsaker så lite vann-
skader at det ikke finnes egen statistikk
for dette hos forsikringsselskapene.
Risikoen for å bore hull i, eller spikre i
et vannrør i et vannbåret system er vel
ikke større enn å gjøre det samme i
varmekabler (disse ligger jo faktisk
tettere enn vannrør)?

Når det gjelder energiforbruket, er
det elektriske varmekabler og vannbåren
som må sammenlignes. Disse kan stort
sett likestilles hva gjelder komfort og er
avhengige av en viss form for styring for
å gi riktig funksjon.

Den største utfordringen for å få til
et lavest mulig energiforbruk er å få til
et gulv med rask reaksjonstid på sving-
ninger i varmebehov. Innstøping av
varmerør eller varmekabler i tykke
betongdekker er således like lite heldige
for begge. Imidlertid er det i dag flere
løsninger på markedet hvor man
benytter tynne lag av påstøp i form av
selvavrettende fiberarmerte mørteltyper

som er gunstige for begge alternativer
når det er snakk om å oppnå bedre
temperaturregulering. Disse legges på et
lag isolasjon mot evt. bærende underlag
og kan samtidig dekke eventuelle krav
om trinnlydsdempning i henhold til
Plan- og bygningsloven.

For gulvkonstruksjoner uten støping,
f.eks trebjelkelag, finnes det mange sys-
temer for vannbåren gulvvarme som gir
svært rask reaksjonstid. Disse tillater at
varmen fordeles høyt opp i gulvkon-
struksjonen. Ved å benytte slike løs-
ninger oppnås rask reaksjon på varia-
sjoner i varmebehov, og muligheter for å
benytte natt – eller dagsenkning av visse
rom. Påstander om at vannbåren varme
ikke kan sonereguleres, er således feil
både for gulvvarme og for radiatorsys-
temer.

Når det gjelder påstander om at det
er store tap ”underveis” i vannbårne sys-
temer er dette en sannhet med modi-
fikasjoner. Hvis vi snakker om en ene-
bolig er det i dag svært få rom som skal

være kalde. Eventuelle tap i rørtilførsel
til det enkelte rom er derfor tap som
skjer innenfor husets fire vegger, og som
vil komme huset til gode. 

Innlegget er forkortet, red.anm.

Arne Vold-Johansen, 
Direktør/VVS Ingeniør, 
Høiax AS, Heating
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“Jeg liker å skrive 

når jeg føler meg

ondskapsfull; det er

som et godt nys.”

T.H Lawrence
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RESTAURERING OG 
KREATIV BRUK AV MØBLER
Oversettelse: Kjell M. Paulssen

Landbruksforlaget 

Kr 348,-

Bruk, men ikke kast. Det er hovedbudskapet i

denne boken, som viser hvordan du kan ta vare

på eller fornye de gamle møblene dine. Første

del av boken gjennomgår materialer og verktøy

som kan brukes til restaurering eller renovering.

Deretter får leseren en beskrivelse av ulike

metoder og problemer som kan oppstå. Boken

inneholder også flere konkrete eksempler med

en trinn for trinn gjennomgang av hvordan et

møbel kan bli som nytt.

DYRK KRYDDERURTER
Håkan og Christina Pettersson 

Damm 

Kr 249,-

Sliter du med at urtene du kjøper i potter på super-

markedet etter få dager visner og faller sammen til en

grønn masse, er ikke det så rart. Plantene er nemlig dyrket

for å brukes med en gang. Ved å potte dem om, kan du

forlenge livet en stund. Urter er ifølge boken lette å dyrke,

og trives både ute og inne.

Dyrker du i potter utendørs

om sommeren, kan du flytte

de som ikke tåler frost inn 

når vinteren kommer.

fra
bokfronten
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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

advokatbistand

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. c i t y t a k t e k k i n g . n o

Uforbindtlige tilbud.

Faste priser.

Gratis rådgivning.
Servicebiler for små oppdrag

106 • h us&b o l ig 4–2005

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,-
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

PROBLEMFRITT TA K
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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
w w w. d i n b y g g m e s t e r. n o

• BORETTSLAG  • PRIVATE 
• BOLIGSAMEIER

containere

bygg- og tømrermestere

elektroinstallatører

Din  nærmeste  Sikr ingen-elek t r iker

f inne r  du på  www.sikr ingen.com 

e l ler  ved  å r i nge  t l f . 0 20 60

107h us&b o l ig 4–2005 •

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

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

w w w. h a a k o n - b j o rn s t a d . n o

gulvbearbeiding

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

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
S y k ke l s t a t i ver og strekkmetalltra p p e r

fuktproblemer

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
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malertjenester

malertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A . S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

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

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

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyr

Aut. rørleggermester

Alle typer rørlegger-
arbeid utføres raskt 
og fagmessig
www.knutlarsen.no
Tlf. 22 13 18 20
Sørkedalsveien 238, 0754 Oslo

rør og rørleggerutstyr

Vi utfører alt av rørleggerarbeid
R a s ke rørleggere til riktige priser, med kunden alltid i fo k u s

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

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

skorsteinsarbeid

tømrermester murmester

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

kjøkken

renovasjon

S L A M S U G I N G / H Ø Y T RY K K S S P Y L I N G / S U P E R S U G E R E

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  

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

isolering        av boliger

glassarbeid / Akershus

malertjenester
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teknisk rådgivning vannanalyse

vaktmestertjenester

Snøbrøyting-Strøing

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 - m a i l : h a u s m a n n @ s t i l l a s e r. n o

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

TRENGER DU

NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her
under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører står
mer enn gjerne 

til tjeneste.

tankarbeider

sopp (skadesopp)

RING 

UNNI 
T. J O H A N S E N

T L F. 6 4 9 0 8 6 6 6

ELLER E-POST

u n n i . t . j o h a n s e n

@ c 2 i . n e t

rammeverksted

oppvarming

løp & kjøp

• Sa lg av a l le  typer  i ldsteder
• Pa r a f i n a n l e gg
• Au t o r i s e r t  mo nter ing
• Stor  utst il l in g

22 65 40 88
B robekkveien 115, 0598 Oslo

Avdl. Østfold: Henriksen Bre n s e l
Tlf: 69 94 95 50

Åpent: Tir.-søn. 12-17 (man. stengt)

KONGENSGT. 5, tlf.: 22 42 51 10

www.kunsttreff.no

-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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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b

 4
-2

00
5

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 15. oktober 2005.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hvert sitt eksemplar av Den store huseierboka.

Løsningen på kryssordoppgaven i

nr. 3 var: Tomtefesteloven byr fort-

satt på store utfordringer. Karl Fred-

riksen, Vestfossen, Unni Henriksen,

Klavestadhaugen og Leif Thore

Larssen, Saupstad, får tilsendt hver

sitt eksemplar av Den store hus-

eierboka.

Kr
ys

so
ro

pp
ga

ve
n 

er
 la

ge
t a

v 
Ak

se
l-J

oh
an

 H
eg

re
m

.

kr
ys

so
rd

RING OM
MÅNEN

TIL 
VÆRS
EPOKE

FISK

TRISTE
SAMMEN-
KOMSTE

R

BYTTE
MYNT-
ENHET

MIDT-
VEIS
FASE

NORRØN
GUD

HUS-
GERÅD LEIE MAN

A.-J.
HEGREM

2005

SLIT

GÅ

FORUTSE

PINE

BYTTE

SMILER

HAST

HUS

PLANTE

SIGNAL

PARTIK-
LER

ANELSE

DRIKK

TREG

KOM-
MUNE

FRUKT-
BART
STED

STED I
LUNNER

ÅPNING

TITTE

BOLIG
BE-

UNDRING
TILLATER

SPARKE

TEGNER
TANKE

KOM-
MUNE
KRATT

LÆREN
OM MÅL
OG VEKT

VOND
VERD-

ENSDEL
ILLSINT

ILDSTED
LANGE

UT

KOM-
MUNE LEVEN

MYSOST

KNA

PLAGG ORDNER
REGN
FLATE-

MÅL
PLUSS

PASSE
KONJUN-
KSJON

SKON-
ROK

PÅLEGGE
T

BRÅ

GÅEN

ANTALL
AV TJUE
RENNER

LAWREN-
CIUM FINE TØRR

(OM VIN)

DUNSTE
N

INVITTEN

SVOVEL

JOD

GARN
MOT-

TAKER
BUE

BOK-
STAVREK

KE

MOT
KOM-
MUNE

SKJUL
SURHET-
SENHET

RADON
DYR

SELSKAP

TRE

FRISK

INN-
SKRIFT SLU URO

TENKT
LYKK-

ETILVÆR-
ELSE

ØRSTED SLADDER FYRSTE-
DØMME

SKØY
STED I

STANGE

ORGAN-
ISASJON

HÆR-
SETTE REKKE

LEVER
FORE-

SKRIVE
FISK SLAG STA

YRKE

ØNSKE

BESLÅ

LYST

SØLV

ARVE
SFÆRE VRØVL

PAVE
LEGGE
STEIN

TYVERI SLEKT-
NING

PARTIET
TIL HAGA PLANTE

GARN

BLÅS

NEI
INNE-
VÆR-

FUGLER
BETAL-
INGEN

FØDE

PRESSE
PÅPEKE VILLIG SJAU

STØL
GÅ PÅ

GRUNN

ØVE

SPISE

FABEL-
VESEN
FØLE

GRUPPE

HA
FUGL
PRO-

NOMEN

LEDDYR
CIRKA
MARK

OG
FLOSK-
LENE

RED-
SKAP

SKJÆRE SVIK
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

4 •
2005

4 • 2 0 0 5 k r 4 5 , -

Valg: JA eller NEI
til eiendomsskatt

Full styring med 
det elektriske

Laftet lavenergi

Design viktigere 
enn effekt når 

vi kjøper ny ovn

Juss: 
Svart arbeid
kan bli dyrt
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