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Har man enebolig, følger det med en del vedlikeholds-
oppgaver. Takrenner skal tømmes for løv, vinduer må
skrapes og males og plenen bør klippes med jevne

mellomrom. Vintersesongen står foran oss. Det innebærer
at oppkjørsel og inngangsparti snart må måkes fri for snø
og is. Og det holder neppe å gjøre det én gang. Med min-
dre vi velger å flytte til sydligere breddegrader må vi nok
frem med spade og skuffe både titt og ofte. 

De færreste av oss liker å måke snø. Vi vil heller nyte en
bedre middag eller kose oss foran peisen. Særlig dårlig liker
vi det når snøen er tung og uhåndterlig, eller den laver ned
i store mengder. Da skulle vi gjerne hatt en vaktmester
som kunne ta seg av det forefallende, eller elektriske kabler
i grunnen som kunne gjøre snø til vann. Å håpe på at de
kan gjøre snø til vin er kanskje vel mye forlangt?

Elektriske kabler kan forebygge lårhalsbrudd, og vil
nok enkelte steder være samfunnsøkonomisk, for eksempel
der det vanker mange mennesker. I et miljøperspektiv er
det likevel betenkelig å bruke eksklusiv energi på denne
måten, spesielt foran eneboligen eller på hytta. Kurt Odde-
kalv er særdeles lite begeistret for denne typen energibruk,
og bruker ord som sløsing, svineri og
kvalmende i en artikkel i dette num-
meret av Hus & Bolig.

Det mange av oss glemmer, er at
snømåking faktisk er sunt. 

—  Sett pris på litt snømåking.
Flytt fokus til alt det gode ved
fysisk arbeid, sa dr. med. Stein
Tyrdal i forrige utgave av Hus
& Bolig. — Vi er for opptatt
av å se på antall kink og hjerte-
infarkt snømåking gir i stedet
for hvor mange de forebygger.

Under halvparten av
befolkningen beveger seg i 30

minutter daglig med en intensitet som tilsvarer rask gange.
Vi kjører bil fra dør til dør, vi foretrekker heiser og rul-

letrapper, spaden er erstattet av snøfreser, gressklipperen er
selvgående og støvsugeren er blitt en helautomatisk robot.
Flere kanaler og stort utvalg gjør TV interessant flere og
flere av døgnets timer. Det meste kan styres fra sofakroken
med fjernkontroll. Internett sparer oss for turen til banken
og fotobutikken, og ringer telefonen, slipper vi å løpe for å
ta den. Vi har den lett tilgjengelig i lomma. Konsekvensen
er at stadig flere av oss blir overvektige.

Det er mye som tyder på at manglende aktivitet i hver-
dagen er årsaken til at gjennomsnittsvekten hos Ola og
Kari stiger. Derfor er det mer hverdagsaktivitet som må til
om vi vil snu utviklingen. Litt hver dag er dessuten bedre
enn mye en gang i året. Treningsstudioer er vel og bra.
Men for mange er det en uoverstigelig barriere å skulle ta
på seg treningstøy eller joggesko. Enda vanskeligere er det
å skulle besøke Elixia eller Friskis og Svettis.  

Vi har mer fritid enn noen gang, likevel klager og
sutrer vi over oppgaver som må gjøres. Makelighetsviruset
synes å være særdeles smittsomt. Vil vi bevare en god helse,
må vi passe oss for å bli for makelige. Da må vi rett og slett
slutte å dyrke makelighetskulturen. Og så må vi stoppe
sutringen. Vi må sammenligne timen bak snøskuffa med
en time på helsestudio, og fryde oss over muligheten det
gir til å svi av noen ekstra kalorier. Har man hus og hage,
har man en unik mulighet til å bli svett på ryggen. 

Gammeldags kroppsarbeid er sunt for både kropp og
sjel. Vi må hilse snøen velkommen, og tenke at snø-

måking er positivt for kroppen. Fokuserer vi på
den helsemessige gevinsten, blir oppgavene langt

morsommere. Bestemmer vi oss for at snø-
måking er gøy, blir det gøy.

Gled deg til snøen

h&b nr. 6-2005 s. 02-13  14-11-05  16:58  Side 5



6 • hus&bolig 6–2005

ros&ris fra Batta

RIS fortjener ordføreren og kommunestyre-
flertallet i Fredrikstad – atter en gang!
Fredrikstad er nå blitt et skjellsord, og

det politiske flertallet har fått pepper ved mange anled-
ninger. Til tross for dette buser de videre frem med
eiendomsskatt – også på steder hvor dette er lovstridig. 
I en by med vel 25 000 innbyggere har 16 000 skrevet
under på protestlister mot eiendomsskatt. 550 huseiere
møtte opp på folkemøte. Rett før påske gikk nærmere
10 000 huseiere i fakkoltog mot eiendomsskatt i byen.
Alt dette blir oversett på en arrogant måte.

Allerede nå er det alminnelig å bli avkrevet 10 000 til
15 000 kroner i eiendomsskatt til kommunen for en
vanlig bolig. I sommer vedtok flertallet i kommune-
styret at det skulle kreves inn eiendomsskatt fra absolutt
alle eiendommer i kommunen – holmer, skjær og
avsidesliggende gårdsbruk inkludert.

Partiene Høyre, Frp og Onsøy-Lista mente at dette var
lovstridig, og sendte lovlighetsklage til fylkesmannen.
Nå har svaret kommet: Kommunen gikk for langt i sin
tolkning av eiendomsskatteloven, og må nøye seg med å
kreve inn eiendomsskatt i de områdene som har vært
berørt til nå.

En burde forvente at selv skattehungrige kommune-
politikere kan norsk lov. Huseiernes Landsforbund er
klar til rettssak dersom Fredikstad forsøker å bryte loven
enda en gang!    

ROS fortjener byrådet i Bergen, som virke-
lig har snudd om, og som nå kjøper
de 16 boligene i Hatlestad terasse,

som ble utsatt for ras natt til 14. september i år. I forrige
utgave av Hus & Bolig ga vi RIS til nettopp Bergen
kommune for å være passive i forhold til det rasutsatte
boligområdet. Nå jubler beboerne for at kommunen
overtar boligene.

— Dette er en gledens dag for oss, sa beboerrepresentant
Malvin Holsen etter at byrådet i Bergen den 2. november
fattet det gledelige vedtaket. Nå trenger ingen barn flytte
tilbake til Hatlestad terasse og være redde for ras, sa
Holsen til NTB.

— Vi har lagt avgjørende vekt på hva beboerne ønsket,
og vi har prioritert denne saken for at beboerne skal
slippe å leve med usikkerhet lenger enn nødvendig, sa
byrådsleder Monica Mæland (H) da hun presenterte
byrådets beslutning.

Flere av boligene som kommunen kjøper ble ødelagt av
jordraset mens andre ikke ble direkte berørt. Men alle de
16 boligene ligger i det rasutsatt området, og beboerne
har vært evakuert.  
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Så er jubileumsåret 2005 i ferd med å ebbe
ut. Huseiernes Landsforbund (HL) og vår
forenings ”forfedre” (stiftet 1894) har vært
med på utviklingen i alle år siden 1905, og
det var naturlig for oss å delta med jubi-
leumsannonser i de publikasjoner som har
markert Norges frigjøring. På vårt arrange-
ment under Huseierdagen i Oslo den 20.
oktober ga forfatter Beate Muri en enga-
sjert beskrivelse av hvordan det var å leve i
Kristiania for 100 år siden. Det var en god
opplevelse å se den positive utviklingen vi
har hatt i levestandard og boforhold i løpet
av det forgangne hundreår. I dag har vi
rent drikkevann og moderne sanitær-
forhold, en helt annen romslighet og
kvalitativ standard på våre boliger. Dette
viser hvor viktig boligpolitikken er i
velferdssamfunnet vårt!

For HL har 2005 vært nok et godt år. Den
viktigste begivenhet var at skatten på for-
del av å bo i egen bolig ble avviklet fra og
med i år. Det er ikke vanlig å se at en skatt
blir avviklet, men årelang kamp fra HLs
side ble her kronet med seier! Vi har fått
en ny og modernisert lov for borettslag 
– i tråd med HLs ønsker. Og Erna Solberg
lyttet til HL og utviste handlekraft da
utbyggingsavtalene, som begynte å ta
virkelig overhånd i en del kommuner, 
ble begrenset.

Eiendomsskatten krever innsats
HL har brukt mye ressurser i løpet av
2005 for å begrense en del kommuners
iver etter å innføre eller øke eiendomsskat-
ten. Et fåtall kommuner, som Fredrikstad
og Moss, har vendt det døve øret til og
buser frem. Men i Holmestrand oppnådde

vi at Arbeiderpartiet gjorde helomvend-
ing, kun få dager før kommunestyremøtet
der det skulle vedtas å innføre eiendoms-
skatt. Dermed ble det ikke noe av. 
I Arendal gikk en del huseiere til sak mot
kommunen, med støtte fra HL. Etter lang
tautrekking aksepterte kommunen neder-
lag. Det ble nylig inngått rettsforlik med
det resultat at kommunen satte ned skatte-
takstene og dekket saksomkostningene for
huseierne. Uten HLs kontinuerlige over-
våking og innsats, ville mange, mange flere
enn 20 prosent av landets huseiere blitt
avkrevet eiendomsskatt på flere tusen
kroner i året.

Husleietvistutvalget berges
Vi ble noe skuffet over at den forrige regje-
ringen var i ferd med å legge ned Husleie-
tvistutvalget, som har vært en prøveord-
ning i Oslo og Akershus. Etter HLs erfa-
ring var utvalget et nyttig redskap for både
utleiere og leietakere som kom i konflikt.
Mange vegrer seg for å gå til retten med
”småsaker”, selv om de er viktige nok for
dem det gjelder. Her har Husleietvist-
utvalget vært nyttig, og med utstrakt
kreativitet funnet gode løsninger for både
utleiere og leietakere i de fleste saker.

I allianse med Leieboerforeningen og For-
brukerrådet tok vi initiativ for å beholde
denne meglingsinstansen i husleiesaker.
Det var derfor gledelig nytt å lese i felle-
serklæringen fra den nye regjeringen at
Husleietvistutvalget vil bli beholdt og fak-
tisk også utvidet til flere byer i Norge.
Dette kan allerede innkasseres som en liten
seier for HL etter regjeringsskiftet. Vi har
også oversendt en 10 punkts ønskeliste til

Boligskatten avviklet i jubileumsåret
den nye regjeringen – og vil naturligvis
arbeide for å oppnå best mulig resultater i
disse saker. Listen ser du på vår hjemme-
side www.huseierne.no.

Vi er stolte av at forbundet stadig vokser
og at de fleste medlemmene våre åpenbart
er fornøyd med den hjelp og de fordeler
medlemskapet innebærer. Vi vil ved års-
skiftet passere 110 000 betalende enkelt-
medlemmer. Rundt 40 000 har fått råd og
bistand av våre jurister i løpet av 2005, og
ut fra de meldinger vi mottar er det stadig
flere som finner medlemsbladet Hus &
Bolig nyttig og interessant. Etter den
andre vellykkede Huseierdagen, som vi
avholdt 20. oktober, vil dette bli en tradi-
sjon i oktober i årene fremover. Vi takker
også våre samarbeidspartnere for de gode
rabattene som HL-medlemmene kan nyte
godt av.

Med dette ønsker vi 
alle våre medlemmer 
en fredelig jul og et 
riktig godt nytt år!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta

h&b nr. 6-2005 s. 02-13  14-11-05  17:07  Side 7



Flere medier fattet interesse for forrige
utgaves fokus på håndverkeres boikott av
enkelte produsenter, og baderomsleveran-

dører som kun selger sine varer gjennom
spesielt utvalgte forhandlere.

I samråd med sin advokat har rørlegger-
mester Amundsen nå bestemt seg for å ikke
bare klage inn Dansani, men også andre pro-
dusenter han har lignende dårlige erfaringer
med. Det gjelder blant annet Gustavsberg og
Svedberg. Klagen vil bli oversendt Konkur-
ransetilsynet så fort forarbeidene er ferdige.

Det Amundsen reagerer på er at han
mener badeutstyrsprodusenter skaper mono-
pol på enkelte varer gjennom markedssamar-
beid. For eksempel selger badeutstyrsprodu-
senten Svedberg kun sine produkter
gjennom Bademiljøkjeden, og Dansani sel-
ger bare sine varer gjennom store grossister
og forretninger. 

Amundsen ønsker nå at tilsynet skal ta
stilling til om det tette samarbeidet mellom
produsentene og utsalgsstedene er lovlig. 

Juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet,
Rune Vordahl, var ikke i tvil om at kob-
lingen mellom produsenter og håndverker-
firmaer er tett. Han reagerte spesielt på at
enkelte produsenter nekter å selge utenom
visse håndverkere.

Interessen tyder på at sakene er viktige,
og Hus & Bolig vil fortsette å sette fokus på
disse temaene.

8 • hus&bolig 6–2005

Utvider klagen til 
konkurranse-

tilsynet
Medieinteressen har vært stor etter at 

Hus & Bolig omtalte de tette forbindelsene
mellom produsenter av baderomsutstyr og

baderomskjedene. Rørlegger Svein Amundsen 
vil nå utvide sin klage til Konkurransetilsynet. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

F A K T A

Dette er saken:
Tremannsbedriften til rørleggermester Svein
Amundsen ble plutselig nektet å kjøpe baderoms-
utstyr fra Dansani, som på sin side ønsket å
prioritere større grossister. Utestengelsen skjedde
over natten, etter at Amundsen hadde vært kunde
hos Dansani gjennom flere år.
Det gjorde at Amundsen fikk nok og kontaktet
advokat for å klage produsenten inn for Konkur-
ransetilsynet.
Dansani begrunner sitt tette samarbeid med store
grossister, med at de setter pris på grossistenes
rutiner for innkreving av penger, og deres effek-
tive distribusjonsapparat.
Svedberg forklarer sitt valg av distribusjonskanal
med at de får bedre kontroll med hvordan sel-
gerne møter kundene. De har et eget internt opp-
læringssystem for å forsikre seg om at selgernes
produktkunnskap er god nok.
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1 100 rom
Hus & Boligs nabo, Operahuset i Bjørvika, vokser dag for dag.

Ifølge Maleren er bygget 242 meter langt og 247 meter bredt,

og det inneholder 1 100 rom av ulik størrelse. Bruttoarealet

er på 38 500 kvadratmeter. Når huset står ferdig skal det

være plass til 1 350 mennesker i den store salen og 400 i

den lille. Totalbudsjettet er på 3,3 milliarder kroner.

Pass opp for
musepest

I år er det museår, og faren for å bli

smittet av musepest er større enn

på lenge. Musepest er en virus-

infeksjon som kan gi influensa-

lignende symptomer, kraftige rygg-

og magesmerter, og kanskje ny-

resvikt. Mennesker blir ofte smittet

etter kontakt med muselort, skriver

Dagbladet. Lege Arne Broch Brant-

sæter ved Nasjonalt folkehelseregis-

ter ber folk være varsomme når de

gjør reint etter de små smitte-

bærerne. Han anbefaler munnbind

og hansker når muselorten skal bort.

sett&hørt
“Lad kæphestene blive i stalden.”
Danmarks socialminister Eva Kjer Hansen til Huset 

Populære dukkestuer
Dukkestue i hagen blir stadig vanligere, skriver

Økonomisk Rapport. Nå bruker vi pengene våre på

dyre heller, fine utemøbler og annet til hagen. Dette

har blant annet byggevarekjeden Maxbo merket.

— Vi får mye drahjelp fra TV-serier og tids-

skrifter, som fokuserer mer og mer på oppussing,

sier markedssjef Tina Karp til bladet. Det er ingen

økning i salget av biler.

Detektiv skal spore opp 
falske håndverkere
Mesterbrevnemnda har opprettet en egen stilling

for å spore opp falske mestere, skriver Dagsavi-

sen. De liker dårlig at en rekke håndverksbedrifter

står oppført med mestertittelen i telefonkatalogene

uten tilstrekkelig kompetanse. Mesterbrevet skal

ifølge prosjektleder Erik Strand være et kvalitets-

stempel. Oppgaven hans blir derfor å luke ut svind-

lerne, og bare den siste måneden har han sendt

av gårde nærmere 30 brev hvor han krever

dokumentasjon. Falske mestere 

kan bli politianmeldt og bøtelagt.

Reklamerekord
Aldri før har vi mottatt mer reklame. I fjor fikk hver husstand

860 reklamebrosjyrer i postkassen, skriver VG. Av disse var

129 innstikk i aviser. Med ca. 300 leveringsdager i året får vi i

gjennomsnitt tre uadresserte sendinger i postkassen daglig.

Vil du reservere deg mot uadressert reklame, får du ”Nei

takk”-klistremerker til å sette på postkassen på postkontoret.

Adressert reklame unngår du ved å reservere deg mot slike

sendinger i Brønnøysundregistrene.

MEST PÅ BOLIG
Fortsatt bruker norske husholdninger mest penger på

bolig, viser tall fra SSBs siste forbrukerundersøkelse.

Bolig, lys og brensel utgjør 26,2 prosent av utgiftene for

gjennomsnittshusholdningen per år, eller i gjennomsnitt

80 850 kroner. Utgifter til transport kommer som

nummer to, mens kultur og fritidsopplevelser er den

tredje viktigste utgiften. Matvarer er på en fjerdeplass

for gjennomsnittshusholdningen.
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ENGANGSGRILLER 
FORURENSER LITE
Kjemikaliene fra engangsgriller utgjør ingen

vesentlig helse- eller miljøfare, melder SFT.

Svevestøvet kan likevel gjøre at følsomme

personer opplever forverring av sin helse-

tilstand, særlig hvis det er mange engangs-

griller i bruk på et lite område.

Spansk tre på gulvet
Denne høsten satte norske leverandører i gang med utstrakt hug-

ging av eik i håp om å få levere gulvmaterialer til den nye ope-

raen. Statsbygg valgte likevel å skrive kontrakt med det spanske

firmaet Frapont S.A, som skal levere tregulv for 35 millioner kro-

ner. Statsbygg mener det ikke er gitt at norske materialer er best

verken på pris eller kvalitet, skriver Dagsavisen. EØS-reglene for-

hindrer dem i å styre anbudene for å få norske materialer.

“Jeg mener 

fortsatt at et 

prestisjebygg

som operaen

burde bestå 

i hovedsak 

av norske 

materialer.”

Åslaug Haga, kommunal-
minister til Dagsavisen

Satser på seniorer
Selvaag Pluss er et urbant seniorprosjekt

for mennesker som ønsker å bo et sted

med høy servicegrad og lite vedlikehold.

Dette er leilighetskomplekser med egen

resepsjon, treningsstudio, bibliotek og

muligheter til å få utført husvask, skift av

sengetøy og håndklær samt vaktmestertje-

nester, skriver Dagens Næringsliv. De før-

ste leilighetene på Frogner i Oslo ble lagt

ut for salg i begynnelsen av oktober.

— Vi tror markedet for dette er vok-

sende, sier Olav Selvaag, og mener denne

type boliger vil bli særlig populære de

neste 10 til 20 årene.

Boplikt for presten
Norske prester kan ikke velge sitt eget hjem. De har både rett og

plikt til å bo i den tjenesteboligen som er tillagt stillingen, skriver

Dagbladet.

I dag finnes det ca. 1050 presteboliger i Norge. Presten betaler

en symbolsk leie på ca. 3 000 kroner pr. måned, enten han eller

hun får tildelt et herskapshus med 34 rom eller en ordinær leilighet.

450 av presteboligene eies av Opplysningsvesenets Fond. 150 av

dem er fredet. Boligene forvaltes av prestegårdsinspektører som

har ansvaret for alt som angår boligene og beboerne, og OFV

bruker årlig 60 millioner kroner på vedlikehold og drift.

sett&hørt
UTGÅTT PÅ DATO?
Fortsatt finnes lukkede bofelleskap, skriver Dagbladet.

For single, nordnorske, kristne, trearbeidere, lokomotiv-

fører, advokater eller kvinner. Den norske bolighistorien

er fylt av eksempler på at vi ønsker oss naboer som

likner oss selv. En rekke grupper har gjenom årenes løp

opprettet egne borettslag eller kollektiver under samme

tak. Kvindernes Boligselskap på Bislet ble stiftet i 1923

og skulle gi husvære til enslige, økonomisk uavhengige

kvinner. I dag huser bygningen 55 kvinner. Så sent som

i 1984 ble ELBO, Ensliges Landsforbunds Boligbyggelag

Oslo, stiftet. De har i dag 567 leiligheter.
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Når man fyrer innendørs skapes det
lett undertrykk i boligen, og radon
suges inn i huset, forteller Katrine

Ånestad, overingeniør i Statens stråle-
vern. Effekten er spesielt høy når det
fyres i peis eller vedovn, og vinterstid kan
konsentrasjonen av radon innendørs til
tider være dobbelt så høy som i sommer-
månedene.  

Utettheter i gulv og vegger gir den
usynlige, luktfrie gassen fri passasje inn i

stua, kjøkkenet eller soverommet. På
vinteren forsterkes problemet av at dører
og vinduer gjerne blir lukket for å holde
trekk og kulde ute. Ventilasjonen er på et
minimum, og gassen stenges inne. Sam-
tidig bidrar frost og tele i bakken til at
man lett får en opphoping av radon
under huset.

Vinteren er høysesong for radon, og
derfor anbefaler Statens strålevern
befolkningen å foreta radonmålinger på

14 • hus&bolig 6–2005
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Vinteren – høysesong for

RADON
På vinteren vil vi ha det lunt og godt i huset, men varmen bringer 

ikke bare kos. Økt temperaturforskjell mellom ute og inneluft 
kan også gi større eksponering for den kreftfarlige gassen radon. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

denne årstiden. I tidsrommet fra midten
av oktober til midten av april får man
både de største utslagene og de mest sta-
bile målingene, noe som gjør det enklere
å avgjøre om behovet for tiltak mot gas-
sen er tilstede. 

Kjellerne er utsatt 
Det er boliger med oppholdsrom mot
grunnen som vanligvis blir utsatt for de

største radonkonsentrasjonene. Er ikke
betongkonstruksjonen mot grunnen for-
skriftsmessig tettet, eller er radonkonsen-
trasjonen i grunnen spesielt høy, er man
særlig utsatt. En kald kjeller kan være en
buffer mot radonsuget, men den positive
virkningen blir reversert dersom den tas i
bruk som et oppholdsrom og blir innre-
det og oppvarmet. Da oppstår problemet
med undertrykk, og radon siver inn både

via vegger og gulv. 
— Kjelleren er en utsatt plass, og

sannsynligheten for at det kan være
utettheter i rom under grunnen er stor.
Innreder du kjelleren kan du få et alvor-
lig problem, sier Aleksandar Birovljev,
faglig leder i Radonlab.  Han advarer på
det sterkeste mot å ta i bruk kjelleren
som et oppholdsrom uten først å sørge
for at den er skikkelig tettet og at den har
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tilstrekkelig ventilasjon. Du bør også
vurdere å foreta en radonmåling. En
generell regel er at målinger bør foretas
dersom du bor lavere enn i tredje etasje.
Kontakt også kommunen for å finne ut
om det er forhold i grunnen som gjør at
det området du bor i er spesielt utsatt. 

Tiltak mot radon
I hovedsak kan tiltak mot radon deles i
tre: tetting av gulv og vegger mot grun-
nen, installasjon av ventilasjon, og for-
skjellige inngrep som sørger for en trykk-
endring innendørs. 

Når nye bygg settes opp, er det viktig
å sørge for at konstruksjonen mot grun-
nen er tett. Ofte legges en spesialmem-
bran, en såkalt radonsperre, dersom
området huset bygges i er spesielt utsatt.
Membranen forhindrer at gassen trenger
inn i huset. 

Dersom du har lettlinkerblokker som
leca i kjelleren, anbefaler Statens stråle-
vern å sørge for at disse blir tettet med
puss på begge sider. Dette er et tiltak du
fint kan gjøre selv. Du kan også sørge for
å tette synlige sprekker og spalter i gulv
og vegger. 

Skal du holde gassen på avstand bør
du i tillegg lufte jevnlig. Et åpent vindu
på soverommet om natten, kan hjelpe til
å holde radonnivået nede. For at ventila-
sjonen skal fungere optimalt, bør du
sørge for å rengjøre systemet jevnlig.

Men, selv om ventilasjon anbefales
for å kvitte seg med radongass, og hjelper
til å tynne den ut, er det ikke likegyldig

hvilken ventilasjon du velger. Snarere
enn å fjerne problemet med radon, kan
feil bruk av ventilasjonen gjøre det
større. 

— En del boliger som har avtrekks-
ventilasjon er spesielt utsatt, og mange
eldre har en tendens til å stenge igjen
ventiler i huset fordi de synes det er
kaldt. Da suges radon inn i boligen,  for-
teller Birovljev. Har du avtrekksventila-
sjon, som gjerne finnes i vifter over kom-
fyren, er det svært viktig å holde venti-
lene ellers i huset åpne. Blir det ikke nok
tilførsel av friskluft, kan radonnivået øke
fordi det dannes undertrykk når det
suges mer luft ut enn det tilføres. Hvis
det er nødvendig, bør du også vurdere å
sette inn flere ventiler i veggen, eller luf-
tespalter under vinduene.

Den beste typen lufting du kan få når
det gjelder radon er balansert ventila-
sjon, men dette kan være ganske kostbart
å installere. Som et alternativ anbefaler
Aleksandar Birovljev i Radonlab å vur-
dere miniventilasjon, en liten vifte som
er lett å installere på egen hånd.  Den
sørger for et bedre inneklima, senker
radonnivået, og inkluderer et varmegjen-
vinningssystem som gjør at kald luft var-
mes opp. Uansett, bør du alltid begynne
med de enkleste og billigste tiltakene
først. Hjelper ikke det, må det mer alvor-
lige og kostbare inngrep til som bør utfø-
res av spesialister. Det inkluderer instal-
lasjon av ulike former for radonsug og
radonbrønner, og spesialløsninger som
sørger for et endret trykk i huset. 

16 • hus&bolig 6–2005

F A K T A

om radon
• Ifølge Verdens Helseorganisasjon, er

radon den nest viktigste årsaken til

lungekreft. Bare røyking gir større risiko

for kreft.

• Geologiske forhold gjør at Norge er et av

landene i verden med høyest radonkon-

sentrasjon.

• Radon er en radioaktiv gass som utvik-

les når uran, som finnes i grunnen og i

jordsmonnet, brytes ned. Den er uten

farge, lukt eller smak.

• Radon måles i bequerell per kubikkme-

ter. Har boligen en radonkonsentrasjon

på mer enn 200 bq/m3, bør tiltak vur-

deres. Er konsentrasjonen over 400

bq/m3, anbefales det alltid å utføre til-

tak.

• Radonnivå kan måles på flere måter,

men bare sporfilm oppfyller kravene fra

Statens strålevern.

• Målinger bør tas i tidsrommet oktober til

april, og bør gå over minst to måneder.

• Prisen på en sporfilm ligger mellom 

250 kroner og 500 kroner. Det inklu-

derer analyse.

• Gassen kommer inn i boligen gjennom

utettheter i gulv, vegger og grunnmur.

Forekomstene inne er vanligvis høyere i

vintersesongen når vi fyrer. Da skapes

det undertrykk, som suger radonen inn i

huset.

• Boliger uten kjeller eller boliger som har

oppholdsrom i kjeller/sokkeletasje er

spesielt utsatt.

• Ønsker du å få utført radonmålinger bør

du ta kontakt med teknisk etat eller hel-

seetaten i din egen kommune. Du kan

også ta direkte kontakt med et privat

målefirma. En oversikt over noen sel-

skaper finnes på www.stralevernet.no

Kilde: Statens strålevern

HJEM KJÆRE HJEM: Radongass er både luktfri og usynlig, og å oppholde seg innenfor hjemmets fire
vegger kan være direkte helseskadelig dersom konstruksjonen mot grunnen ikke er skikkelig tett.
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Radonlandet Røyken
Høye radonforekomster har tvunget Brødholt borettslag i Røyken 
kommune til å iverksette drastiske tiltak. Flere av boligene i 
området har fått installert store rør innendørs og på taket, 
og enkelte leiligheter har også  fått egne avtrekksvifter.

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND
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— Mange reagerer på at det er stygt,
men jeg har ikke tenkt så mye på det.
Det er klart at det ikke er pent, men det
gjør ikke noe så lenge det virker, sier
Øystein Solberg, som bebor en av leilig-
hetene i en firemannsbolig på Holtet.
Inne i et av husets mindre rom ruver et
digert orange plastrør. Røret forsvinner
ned under betongdekket i gulvet, og
ender opp i veggen på motsatt side. Når
alt er på plass skal det sørge for at radon
suges opp fra grunnen og ledes ut i friluft
via et stort rør som går helt opp på taket.
Hos flere av naboene er anlegget allerede
på plass, men styreleder i borettslaget,
Petter Bay, innrømmer at installasjonen
ikke har foregått uten konflikter.

—Det var nok ikke alle som var like
glade for den estetiske løsningen, sier
han. 

Stort inngrep
Totalt har borettslaget, som strekker seg
over 84 leiligheter, investert nesten en
million kroner i radonforebyggende til-
tak. Tolv av byggene har fått radonsug
med rør inne og på taket, og flere andre
har fått installert spesielle vifter som skal
lede radonen ut. 

Fordi borettlaget hadde litt kapital fra
før, ble det ikke nødvendig å ta opp eks-
tra lån. Selv om kostnadene ble store, og
det er uenigheter om det estetiske, var
det ingen som var i tvil om at tiltak
måtte gjøres.

—Vi satt ut fire målere i underetasjer
for tre år siden, og fikk bakoversveis av
resultatet. Året etter ble det utvidet, og
styret ble enige om at noe måte gjøres.
Beboerne hadde heller ingen innsigelser,

forteller Petter Bay.
Resultatet har ifølge Aleksandar

Birovljev i firmaet Radonlab ikke latt
vente på seg. Nivåer på opptil 3500
bequerel per kubikkmeter er blitt redu-
sert ned til langt under tiltaksnivå på 200
etter at anleggene har kommet i drift. 

Visste lite fra før
Inne hos Øystein Solberg er det full akti-
vitet når Aleksandar Birovljev kommer
innom på inspeksjonsrunde. Rørene skal
i første omgang isoleres, og siden bokses
inne i et skap. Utvendig skal de også dek-
kes til. For Øystein er rørene et nødven-
dig onde, og selv om det er fire andre lei-
ligheter i huset som drar nytte av anleg-
get, er han ikke sur for at de har havnet i
boden hans.

— Det tar jo litt plass, men det er bra
at jeg får et ekstra skap. Det tar nok ikke
lang tid før det blir fylt.

Mens røret ligger hos Øystein, har en

av naboene fått kontrollpanelet som
skrur av og på vifta til anlegget. 

Kanskje noe som kan hjelpe til å
styrke nabosamholdet, foreslår Aleksan-
dar Birovljev i Radonlab spøkefullt. 

— Ja, det er jo bra at vi har et godt
forhold, ellers kunne de jo finne på å
skru av bryteren. Heldigvis har jeg ikke
noe problem med naboen verken over
eller på siden, flirer Øystein.

Selv hadde han liten kunnskap om
radon før han flyttet inn. Bevissthets-
nivået om radon har økt i takt med at
han har fått problemet inn i sitt eget
hjem. 

— Jeg var ikke så opptatt av dette
med radon før, men det er klart at når
det rammer en sjøl tenker en nok mer
over det. 

Likegyldig
Litt lenger nedi gata holder Helen Laur-
sen hus. Hun mener den slags bekym-
ringer hører ungdommen til, og selv om
hun kjøpte huset for bare få måneder
siden gjør det henne ikke noe at det har
vært et radonproblem der. Når Hus &
Bolig kommer på besøk med Aleksandar
fra Radonlab har hun alt stengt en av vif-
tene til miniventilasjonen som skal ta
bort deler av radonen.

— Det var litt kaldt på gulvet, så jeg
stengte den ene vifta, forteller hun. 

At det i utgangspunktet kansellerer
virkningen tar hun ikke så tungt, men
hun lover å holde den i drift fremover.

— Jeg tenker ikke over det med
radon, det er jo bra at det blir gjort noe.
Men egentlig er jeg ganske likegyldig. Jeg
er jo så gammel, sier hun og ler.

INGEN BEKYMRINGER:
Helen Laursen tar ikke
radonproblemet så tungt,
men er glad noe blir gjort. 

INN I SKAPET:
Aleksandar Birovljev

fra Radonlab forklarer
hvordan røret suger

radon opp fra grunnen.
Øystein Solberg er

glad noe blir gjort med
problemet, og selv om

han har fått hele
installasjonen inn i sin

leilighet tror han det
blir greit når røret

bokses inne i et skap. 
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— Radonnivået er et viktig element når
du skal kjøpe bolig, og et radonsertifikat
bør helt klart være obligatorisk, i hvert
fall i eneboliger og leiligheter med opp-
holdsrom i første og andre etasje, sier
Strand.

Han får støtte fra Anne Lise Ryel i
Kreftforeningen, som mener det er viktig
at boligkjøpere får så mye opplysninger
som mulig, både for å hindre at de lever i
frykt for farer som ikke er reelle, og for å
sikre at radonnivået i boliger blir hold på
et akseptabelt nivå. 

Til tross for at det i dag ikke finnes
noen klare regler for dette, anbefaler
Strand alle å forhøre seg om det forelig-

ger radonmålinger for boliger de vurde-
rer å investere i. 

— Jeg ville aldri kjøpt en bolig uten å
sjekke den for radon, sier han, og er
overrasket over i hvor liten grad folk tar
hensyn til dette. Han mener det også er
verdt å tenke gjennom de økonomiske
konsekvensene det kan få dersom man
senere finner ut at det er nødvendig å
gjøre utbedringer. 

Petter Bay, i Brødholt borettslag i
Røyken, har fått føle problemet på krop-
pen. Nylig gikk beboerne sammen i et
spleiselag som kostet dem nesten 1 mil-
lion kroner for å kvitte seg med høye
radonforekomster i boligene. Det har

Krever obligatorisk radonsertifikat
Radonsertifikat bør bli obligatorisk ved kjøp og salg av 

boliger, mener Per Strand i Statens Strålevern.  Selv ville 
han aldri kjøpt en bolig uten at radonnivået var sjekket.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

OPPLYSNINGSPLIKT: Noen av leilighetene i Brødholt borettslag ble solgt uten at de tidligere eierne opplyste om det høye radonnivået. 
Styreleder Peter Bay mener det burde være obligatorisk å gi slike opplysninger. 
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også vært tilfeller der tidligere beboere
har solgt leiligheter uten å oppgi at de
har et problem med radon.

— Vi mener absolutt det burde være
en opplysningsplikt, og har gitt beskjed
til alle om at de må si fra om dette ved
salg. Det berører tross alt alle her økono-

misk, og i områder som dette bør et
radonsertifikat helt klart være obligato-
risk, sier Bay. 

Tilstrekkelig med dagens lovverk
Strålevernet har allerede tatt problema-
tikken opp med Statens Byggtekniske

etat. I dagens lovverk står det at byg-
ningsmessige utførelser skal sikre at men-
nesker som oppholder seg i et byggverk
ikke eksponeres for radonkonsentrasjo-
ner i inneluften som kan gi forhøyet
risiko for helseskader, men det er ikke
lagt opp til noen rutiner for hvordan
dette skal sikres. Likevel har ikke Statens
Byggtekniske etat noen umiddelbare pla-
ner om å ta fatt i problemet, og ifølge
senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken,
dekker systemet problemet ganske godt i
dag. 

— Plan og bygningsloven har be-
stemmelser om radon, og det blir gjort
krav om at dette skal tas hensyn til i pro-
sjekteringen. Da må det tas stilling til om
det er sannsynlig at det vil være radon-
forekomster i området. Man kan ikke på
forhånd gå inn og gjøre noen presise
målinger. Det blir både dyrt, komplisert
og omfattende, sier Hoelsbrekken. Sam-
tidig mener han privatpersoner har en
god sak mot utbyggere dersom forekom-
stene skulle være langt over tiltaksgren-
sene. 

— Forutsatt at målingene er gjort
etter fastlagte rutiner tror jeg man skulle
ha en god sak, sier Hoelsbrekken

RADONSJEKK: Undersøk alltid om det forelig-
ger radonmålinger for boligen du vurderer å
investere i. Det er anbefalingen fra Per Strand i
Statens strålevern. Selv ville han aldri kjøpt
uten at radonnivået var sjekket. 
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Statens strålevern har i sam-
arbeid med 158 av landets
kommuner foretatt målinger

og kartlegging av radonfore-
komster i utvalgte områder.
Rapportene er nylig blitt til-
gjengelige på Strålevernets
hjemmesider, men informasjo-
nen er ikke tilstrekkelig til å si
om du er rammet. 

— Radonforekomster varierer mye
fra kommune til kommune og også
innad i kommunene er det store lokale
variasjoner, derfor er det vanskelig å
utvikle et norgeskart for radon, forteller
Katrine Ånestad i Statens strålevern. Selv
om en rapport viser at området du er
bosatt i er spesielt utsatt for radon,
trenger det ikke nødvendigvis å bety at
boligen din er rammet.

— To hus som ligger rett ved siden av
hverandre kan ha helt forskjellig konsen-
trasjon av radon, og det er avhengig av
både bygningen og grunnen, forteller
Ånestad. 

Ulike faktorer som byggestil og
hvilke materialer som er brukt mot grun-
nen kan spille inn. Lettklinkerblokker,
som leca i grunnmuren, kan føre til
større innstrømmning av radon dersom
de ikke tettes skikkelig. Samtidig kan
etterisolering og for tette konstruksjoner
som mangler skikkelig ventilering gi en
opphopning av radon. 

Faren for store radonforekomster er
også avhengig av grunnen, og radon fin-
nes i bergarter som alunskifer, uranrik
granitt og pergamitter. Består grunnen
av løsmasse eller pukk, øker dette ofte

transportmulighetene til gassen, og løs-
massene selv kan også inneholde radon.  

Fordi det er vanskelig å fastslå hvem
som er rammet, og fordi det er rimelig å
foreta en måling, anbefaler Ånestad dem
som er bekymret til å få det gjort.

— Vi anbefaler alle å ta målinger der-
som de er usikre på radonnivået i boligen
sin, sier hun, og forteller at det finnes en
rekke firmaer i Norge som tilbyr spor-
film til en billig penge. Statens strålevern
har en liste over noen av disse på nettsi-
den sin, men den enkelte kommune bør
også ha en oversikt over dette. Den gene-
relle anbefalingen er at dersom du bor i
utsatte områder og har oppholdsrom
under tredje etasje, bør du ta en sjekk. 

Slik utføres målingen
Målinger med sporfilm utføres enkelt
ved at den plasseres i et oppholdsrom i
en periode på rundt to måneder. Helst
bør du bruke to filmer, og plassere dem i
ulike rom. Det finnes både lukkede og
åpne sporfilmer, og de lukkede skal være
mer nøyaktige. Produktet plasseres helst
midt i rommet, hengende i taket eller
stående på et bord. Den skal ikke stå på
gulvet. Når måletiden er over, sendes

sporfilmen til analyse, og en
middelverdi blir regnet ut.
Det finnes i tillegg flere alter-
native målemetoder, men ikke
like nøyaktige.

— Vi anbefaler spor-
film fordi den har lang inte-
grasjonstid og måler over lang
tid. Da får du et gjennomsnitt
som blir regnet om til en års-

middelverdi som legges til grunn for om
det bør gjøres tiltak. Andre måleappara-
ter får ikke med seg variasjonene, men
kan være fine til for eksempel å måle
effekten av et tiltak, sier Ånestad. 

Har du dårlig tid er det også mulig å
foreta en sporfilmanalyse over kortere tid
enn to måneder, selv om denne ikke vil
bli like nøyaktig. Et annet alternativ er å
kjøpe eller leie et elektronisk måleappa-
rat. 

— Med en kortidsmåler kan du få et
bra resultat med målinger over tre døgn
med redusert ventilasjon. Da får du et
maksimumsnivå og ikke noe gjennom-
snitt. Noen har ikke tid til å vente i to til
tre måneder, sier Aleksandar Birovljev i
Radonlab. 

I tillegg til målere som brukes i for-
kant, finnes det også rimelige perma-
nente radonmålere, der man hele tiden
kan følge med på nivået av gass i boligen. 

— Dette brukes gjerne av folk som
har fått tiltak utført for å forsikre seg om
at det virker, og at alt er riktig innstilt,
sier Birovljev. 

Mål radonnivået selv
Mistenker du høyt radonnivå i boligen din, kan du enkelt og rimelig foreta 

målinger selv.  Sporfilm koster bare noen få hundrelapper, og gir deg 
en sikker indikasjon på gjennomsnittlig strålingsnivå. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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— Vi har valgt å fokusere på det mer klassiske pro-
blemet med kjellere, nemlig fukt, og viktigheten av
å sikre god drenering. Radon er ikke et så allment,
og veldig stedsavhengig, forklarer Skjelle. 

Likevel tar han poenget når han blir konfrontert
med at radon kan være et vel så stort problem som
fukt, selv om gassen verken er synlig eller avgir
noen form for lukt. 

— Jeg ser poenget, og er enig i at vi nok kunne
nevnt det på samme måte som vi har gjort med
fuktighet, og trukket fram at det er en risiko og at
det er viktig å ta forhåndsregler. 

Når det gjelder opplysningsplikt knyttet til

Ta forhåndsregler
— Det er viktig å ta forhåndsregler i forhold til både fukt og

radon når man bygger kjeller, sier Arne Skjelle i Kjeller-
forum. Likevel har opplysningskontoret valgt å utelate 

all informasjon om radon på nettsiden sin. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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radonforekomster i en bolig, mener Skjelle den
enkelte kommune bør ta mer ansvar. 

— Selv bor jeg i Lørenskog, og der har kom-
munen plassert ut målere, og ut fra geologiske
vurderinger tegnet et kart. Det bør helt klart
legges vekt på å få oppmerksomhet om dette i
områder der det er et problem. Er man klar over
radonforekomster der man bor bør det også
være en moralsk plikt å opplyse om det.

Selv om kjellere er spesielt utsatte for både
fukt og radonproblemer, mener Skjelle det er
feil å slutte av det at kjelleren er uegnet som
oppholdsrom. Det viktigste er å vurdere hvert
enkelt tilfelle for seg, mener han. 

— Kjeller er så mangt, ofte kan den ha en fri
frontvegg og kanskje også sidevegg. Når kjelle-
ren brukes som oppholdsrom er det viktig å ha
lys og  luft, og man må ta forhåndsregler i for-
hold til radon og fukt. Skal kjelleren tas i bruk
forutsetter det at alt det bygningstekniske er
utført på en ordentlig måte, sier Skjelle.

UTSATT: Fukt er et stort problem i kjelleretasjer,
men man bør også undersøke om det er radon.
Foto: Elin Enger Mollestad
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— Norge ligger på verdenstop-
pen når det gjelder radon i
boliger, men likevel er det et
tema få snakker om når de skal
kjøpe seg et hus. Bør vi ta pro-
blemet mer på alvor?

— Ja, problemet må tas på
alvor, men det er viktig ikke å
skape utrygghet blant folk.
Problemet må ikke oppleves
som større enn det er. Derfor
er det viktig å få ut nok infor-

masjon. Får folk bedre infor-
masjon hindrer det også at de
blir unødig redde.

— Hvem har ansvaret for å
informerer om radon?

— Kommunene må bli mer
involverte, og sørge for å ha
nok kunnskap. Det bør ikke
bygges nye hus før et område
er blitt kartlagt. Det er også
viktig at folk som bor på

Tema: Boligen 
som kreftfelle
Ikke la frykten ta overhånd. Selvsagt bør du ta
hensyn til radon og annen radioaktiv stråling,
og det kan heller ikke utelukkes at både
høyspentledninger, ulike kjemikalier, klokke-
radioer og annet elektrisk utstyr kan ha en
effekt på helsen din. Rådet fra Anne Lise 
Ryel i Kreftforeningen er likevel: Unngå
panikk, og gjøre noe med livsstilen 
din før du fjerner vekkerklokken 
fra nattbordet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Hus & Bolig spør 
Kreftforeningen svarer

➤
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steder som er utsatte for radon
får vite at det er mulig å gjøre
radonmålinger selv, og at det
ikke koster all verden å få
gjort det. Jeg tror det varierer
veldig hvor mye folk vet om
radon. Hvis det allerede har
vært problemer i nærområdet
der de bor, blir de nok mer
bevisste. 

— Bør vi få obligatoriske
radonsertifikat som fremvises
ved kjøp og salg?

— Det har jeg i grunnen ikke
tenkt så mye på , men vil nok
støtte et slikt forslag. Hvis
kommunene foretar målinger
og informasjonen alt forelig-
ger er det viktig at folk får vite
om det. 

— Mange er redde for å bo i
nærheten av høyspentledninger.
Er frykten overdrevet?

— Vi vet for lite om dette, og
det finnes forskning som går
både i den ene og den andre
retningen. Frykten er nok
større enn problemet. I mot-
setning til radon, som er både
usynlig og luktfri, kan vi både
se og av og til høre høyspent-
ledninger. Det skaper frykt, og
fra tid til annen dukker det
opp historier om folk som har
fått kreft. Ofte er det vanske-
lig å påvise hva som er årsaken
til kreft, og på dette området
mangler det saklig informa-

sjon som setter ting i perspek-
tiv. Samtidig er det viktig å
være var på at det kan være en
sammenheng, og derfor
unngå å lage nybygg  i slike
områder og være spesielt var-
somme med boliger, skoler og
barnehager. 

— Hva med elektriske appara-
ter som mobiltelefoner, klokke-
radioer og datamaskiner?

— Det vi vet minst om er lav-
spenning, svakere spenninger
som kommer fra ledningsnet-
tet og alle elektriske apparater
vi omgir oss med. Man har
ikke klart å finne noen direkte
sammenheng med kreft. Like-
vel kan det være at lavspen-
ning gjør noe med kroppen.
Kanskje det gjør oss mindre
motstandsdyktige og reduserer
evnen til å bekjempe kreft. 

— Inneklima er blitt et stadig
mer omtalt tema.  Vi omgir oss
med gasser fra møbler, lim
maling og andre produkter i
hjemmet. Er boligene våre
tikkende kreftbomber? 

— Det er mange ting som er
helseskadelige, og vi må se på
summen av det som er rundt
oss. Vi har forurensning fra
motorveier og industrianlegg
også. Det er mange faktorer
som spiller inn, og vi må se på
dem totalt sett. 

— Hva utsetter man dem man
bor sammen med for dersom
man tar seg en røyk innendørs?

— Røyking er det største pro-
blemet totalt sett, og det er
ikke noe som bare angår deg
selv. Passiv røyking er også
helseskadelig. Røyker du er
det rart hvis du går rundt og
bekymrer deg for elektrisiteten
eller vekkerklokken på natt-
bordet. Den største kreftårsa-
ken er knyttet til livsstilsfakto-
rer. 

— Bør vi forby røyking inne?

— Lover fikser ikke alt, og jeg
er ikke for lovregulering om
dette innen husets fire vegger.
Her tror jeg det hjelper med
informasjon. Det har vært en
stor holdningsendring de siste
årene. De færreste røyker sam-
men med spedbarn, og det
står ikke lenger askebeger
fremme i alle hjem. De som
røyker må spørre.  

— Vi tilbringer mer og mer tid
innendørs. Hva betyr det for
helsa vår?

— Vi er for inaktiv og stille-
sittende – det har mye å si.
Kosthold er også viktig.  Velg
heller frukt og grønt enn søt-
saker og potetgull. Det er også
viktig å røre seg. Gå i trappen,
og kanskje gå på ergometer-
sykkelen når du ser på tv. 

— Er vi for opptatt av design
og beliggenhet, men glemmer
det helsemessige når vi kjøper
hus? 

— Det er klart det er viktig at
det bygges hus som er gode og
sunne. Jeg oppfatter at det er
blitt en trend. Folk etterspør
det som er miljø- og helsemes-
sig bra.

— Er Kreftforeningen godt nok
engasjert i spørsmål knyttet til
radon og andre kreftfarer i
hjemmet? 

— For oss er røyking nummer
en. Det er den viktigste årsa-
ken til kreft. Deretter jobber
vi for økt fysisk aktivitet og et
bedre kosthold. Det er med på
å forebygge kreft. Vi snakker
om individnivået, og mulighe-
ten den enkelte har til å redu-
sere sjansen for å få kreft. Det
betyr ikke at vi ikke følger
med på andre områder. Vi
jobber med å være oppdatert
og med å gi ut nødvendig
informasjon. I tillegg vil vi
være en kanal for spørsmål om
kreft — en førsteinstans der
folk kan henvende seg. Så kan
vi eventuelt sette dem i kon-
takt med Statens Strålevern
eller andre for mer informa-
sjon. 
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Ragnar Langslet er en sindig pensjonist
som hjelper småfuglene gjennom
vinteren med trofaste påfyll på fugle-

brettet. Der kommer flaggspetten også
på besøk, men den holder seg ikke bare i
matfatet. De siste seks årene har fuglene
også angrepet ytterveggene på familiens
enebolig. De hakker seg gjennom kled-
ningen, og får tak i isolasjon som strøs
utover plenen.

Langslet vet at synderen er fredet, og
er i utgangspunktet innstilt på fredelig
sameksistens med krabaten.

— Det er ikke verre forhold mellom
oss enn at jeg legger ut mat om vinteren.
Men jeg synes ikke det er noe stas at de
hakker hull i huset mitt, klager han. Når
bankingen i veggen blir for ille, pleier
han derfor å dunke tilbake i veggen
innenfra, eller å åpne vinduet og hutsje
fuglen av gårde. 

Fargefavoritt
Fagkonsulent i Norsk Ornitologisk For-
ening, Ingar Jostein Øien, er kjent med
fenomenet. Hvert år får foreningen flere
titalls henvendelser fra familier som pla-
ges av hakking på husene sine, og det er
både flaggspett og svartspett som er på
ferde. Ornitologene setter stor pris på at
folk forsøker å finne løsninger i stedet for
å gripe til våpen. Men i ekstreme skade-
tilfeller kan man søke kommunen om
fellingstillatelse på artene grønnspett,
svartspett og flaggspett.

I fugleforeningen har man med
undring registrert at rammede ofte bor i
rødmalte hus.

— Vi vet ikke hvorfor, men mange
spetter har rødt i fjærdrakten sin så det
kan hende det har noe med at de tiltrek-
kes av rødt å gjøre. Vi har også erfaring
med at de skyr blått. Derfor pleier vi å
anbefale å henge opp blå fargebånd i

liker rødt
Flaggspetten har lagt sin elsk på trehuset til familien
Langslet på Kolbotn utenfor Oslo. Trommingen mot
husveggen høres godt innendørs, og resultatet er syn-

lige hull på veggen. Men ifølge fugleeksperter kan mye
gjøres for å lokke fjærkledde mot nye favorittsteder.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Flaggspetten

UGAGNSKRÅKE: Flaggspetten tiltrekkes av
røde hus. Hakking i veggen er fuglens måte
å synge på. Den trommer med nebbet for å
skape resonans. Reir bygger den andre
steder. Foto: Jarl Fr. Erichsen, Scanpix.

➤
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SYNLIGE HULL:
Flaggspetten lager

godt synlige hull i veg-
gen, og det har hendt
at den har plukket ut

isolasjon og strødd den
utover plenen. 
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området der spetten er mest aktiv. Det
kan også hjelpe å skjære ut en silhuett av
en rovfugl eller en stor ugle. Det er sær-
lig virkningsfullt om hodet har store
gule øyne med svarte pupiller, forklarer
Øien. En silhuett av en stor spett, kan
også virke fryktinggytende på mindre
eksemplarer av arten. 

Familien Langslets hus er brunt, og
fuglene er særlig tiltrukket av et av hus-
hjørnene og sidene i umiddelbar tilknyt-
ning til favoritthjørnet. Langslet har for-
søkt å dekke det utvalgte området med
aluminiumsplater, men det eneste resul-
tatet var at trommingen ble flyttet lenger
bort på husveggen. Heller ikke smaken
av nybeiset tre virket avskrekkende. Nå
har den angrepne familien vurdert å
sette opp en uglekasse for å avlede hak-
kerne, noe som får støtte fra ornitolo-
genes fagkonsulent.

— Hakkingen som spettene bedri-
ver, er deres måte å synge på. De trom-
mer nebbet mot noe, for å skape en reso-
nans. For å hevde territoriet forsøker
hakkespetten å finne plasser med høy
lyd og god klang. En fuglekasse gir hul
og høy lyd når den hakkes på, slik at
fuglene kan foretrekke å hakke her i ste-
det. For dette formålet anbefales såkalte

STYRER UNNA: Familien Langslets brune hus
på Kolbotn har tiltrukket seg flaggspett, mens
naboens blåmalte vegg har sluppet unna.
Fuglen har sine klare fargefavoritter. 
Foto: Elin Enger Mollestad
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AIRBAG I HODET: Hakkespetten
unngår å få hodepine selv om den

lager trommevirvel ved å dundre
hodet med voldsomt kraft. Hjernen

er nemlig bundet til skallen med
elastiske bånd som sørger for

dempingen. Foto: Heribert 
Proepper, Scanpix
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stærkasser som er 30 cm høye, 15 cm
brede og med et innflygingshull på fem
centimeter, forklarer Øien. For å lokke
fuglene til å hevde territoriet sitt et annet
sted enn på husveggen, kan det hjelpe å
sette opp en avbarket trestamme i utkan-
ten av eiendommen. Telefonstolper skal
visstnok være spesielt populære, og er
det metall på toppen av dem, synes
fuglene de er attraktive instrumenter.

Ifølge Øien er det to andre årsaker til
at spettene hakker, i tillegg til det å
hevde territoriet sitt. Den første er at de
leter etter næring, som insekter og maur
inne i treverket, og det kan de godt lete
etter i husveggene. Når det gjelder deres
jakt etter næring, skjer den i naturen
helst i råtnende trær hvor forekomsten
av treborende insekter er størst. Men om
husvegger angripes, trenger ikke det bety
at de er råtnende. 

Den andre årsaken er at de ønsker å
lage et reirhull hvor de kan hekke. Slike
hull lager de både i friske og gamle trær,
men aldri på bebyggelse.

Husk kikkerten
Øien mener at huseieren kan fortsette
sin matevirksomhet på fuglebrettet, uten
frykt for at problemet blir verre av den
grunn.

— Å forsyne fuglebrettet vitner om
stor forståelse for skapningene, det er
flott at han har et så positivt og bevisst
forhold til det at vi har ville fugler rundt
oss. Selv har jeg glede av å underholdes
av fuglene på brettet utenfor stuevinduet
mitt, selv om jeg forsker på fuglene på
profesjonelt nivå. Det er en naturopple-
velse på nært hold i hverdagen. Spettene
liker både talg, fett og brødmat, og det er
ingen grunn til å tro at man øker sjan-
sene til å lede en hakkevillig spett til hus-
veggen om man legger ut mat til dem,
beroliger Øien. Han vil gjerne minne
om å huske å bruke kikkerten i tillegg til
skremselsforsøkene,
for spettene er noen
spesielle fugler som
skaper liv i naturen,
og har vakre fjær.

Fagkonsulent i Norsk 
Ornitologisk Forening,

Ingar Jostein Øien
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— Intensjonen med fjordbyvedtaket var
å legge til rette for mer kontakt mellom
by og sjø, sier sivilarkitekt og daglig leder
for Oslo Bys Vel, Jan Sigurd Østberg.
Han er lite begeistret for at hovedstadens
innbyggere ikke kan bevege seg langs sjø-
siden. Østberg vil ha en åpen løsning fra
øst til vest.

Vellet vil verken fergetrafikken eller
cruisetrafikken til livs, men de er opptatt

av at Oslo skal være en trivelig by å bo i
og en hyggelig by å komme til. Det blir
den ikke når nasjonalklenodiet Akershus
festning er ringet inn av et område som
er definert som terrormål, mener Øst-
berg. Hvorfor parkerer vi terrormålene
så tett inntil kulturarven, undrer han.
Byborgernes ve og vel må også legges i
vektskålen.

— Flytt cruiseskipene til Filpstad!

Vil ha åpne havner
En følge av terrorangrepet i New York 11. september 2001 er økt
sikkerhet ved norske havner. I Oslo innebærer det for eksempel
at hele Akershusneset er blitt gjerdet inn. Bare passasjerer på
cruiseskipene har adgang til denne delen av hovedstaden. 
Byens borgere er stengt ute. Det liker Oslo Bys Vel dårlig.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

STENGT FOR ALLMENNHETEN:
Området nedenfor Akershus festning
er bare åpent for  cruisepassasjerer.
Foto: Erlend Aas, Scanpix.

➤
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Lag en elegant havn som samler ferger
og cruiseskip ett sted foreslår Østberg.
Det kan gjøres med relativt enkle grep
hvis containerhavna flyttes. Han har
allerede skissene klare. Og i stedet for å
skille sikkerhetsområdet fra allmennhe-
ten med et trist gjerde, foreslår han at
terminalområdet avgrenses med en
kanal. 

— Ved å flytte terminalanlegget vil
byens innbyggere igjen få tilgang til
området nedenfor festningen. Det vil bli
en vinn-vinn-situasjon. Se til Danmark
og den kommunale strandparken som
ble åpnet i København i sommer, sier
sivilarkitekten. Oslos politikere utfor-
dres  til å vise at de også har vilje og øko-
nomisk handlekraft til å vedta en plan
hvor målet ikke er profitt, men trivsel. 

SAMLENDE: — Lag en elegant havn som samler ferger og cruiseskip ett sted, foreslår Oslo Bys Vel, og har utarbeidet egne tegninger for området på Filipstad.

DELT ELLER SAMLET: Den øverste skissen viser
dagens situasjon. De røde områdene på Filipstad

og rundt Akershusneset er ikke tilgjengelig for
publikum. Den nederste skissen viser hvordan det

kan bli, hvis all fergetrafikk samles ett sted.
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Spesialtilbud
til alle medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Vi passer på det du er glad i.

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

Du treffer oss på tlf. 07010 eller se 
www.securitas-aroundio.no
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Morten Hosen, Anna Nilsson og
Emelie Tornberg fra Arkitekthøg-
skolen i Oslo vant nylig student-

konkurransen Boligen om 100 år, som
ble arrangert i forbindelse med bygge-
bransjens markering av jubileet for uni-
onsoppløsningen i 1905. Under tittelen
Lev vel,  beskriver de hvordan hjemmet
også i fremtiden kan være et sted  man
har et sterkt eie- og ansvarsforhold til, og
har mulighet til å sette sitt personlige
preg på.  Hjemmet skal underbygge de
ønskene man har, ikke jobbe mot dem,
sier studentene selv i prosjektbeskri-
velsen.

— Forskjellen mellom vårt bidrag og
flere av de andre var vel at vi så for oss
hvordan vi ville bo. Boligen skal være et
sted å komme hjem til. Et sted der man
kan kose seg, og ikke noe som kunne
vært hentet ut av 2001: En romodyssé,
forklarer Emelie Tornberg. I første om-
gang diskuterte gruppen blant annet å
plassere huset på Mars, men fant til slutt
ut at de ganske enkelt skulle  plassere
fremtidsboligen i Oslo.

Til tross for det tilsynelatende jord-
nære utgangspunktet, har det likevel
blitt plass til litt science fiction. Vi snak-
ker tross alt om 100 år frem i tid. Grup-
pen har nemlig funnet opp ett nytt
materiale. 

— Vi tok oss friheten til å ta
utgangspunkt i en helt ny type materi-
ale, og bruker et veggsystem som er 100
prosent fleksibelt, forklarer Morten
Hosen. 

Veggene skal være flyttbare, og pro-
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Lev vel – også i fremtiden
En bolig kan følge en familie gjennom generasjoner, men ofte 
kreves det store strukturelle forandringer for å tilpasse den til 
nye livssituasjoner. I fremtiden kan dette bli enklere, i hvert 
fall hvis visjonene til tre arkitetkstudenter går i oppfyllelse.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

grammerbare som en harddisk. De kan
lades med informasjon og vise bilder, tv,
eller rett og slett være helt transparente.
Poenget er det samme som utgangs-
punktet for prosjektet: Boligen er noe
som skal følge deg gjennom livet, og der-
for skal det være enkelt å forandre både
utseende og planløsning. 

— Man skal fortsatt kunne ha elg i
solnedgang på veggen, eller velge å ha
furupanel. Men det blir også enkelt å
endre. Du kan forandre leilighetens
utseende før mor kommer på besøk, sier
Tornberg. Veggsystemet har magneter i
bunn og topp som holdes på plass av
magnetbrikker i gulv og tak. De er i til-
legg både isolerende og pustende. 
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Selve huset ser studentene for seg
som et tårn der de enkelte boligene snir-
kler seg oppover i en spiralform. Man
kjøper seg ganske enkelt en tomt i dette
tårnet, og avpasser selv vegger etter
behov. Med på kjøpet kommer også en
egen hageflekk, der grønnsaker kan dyr-
kes ved hjelp av kompostering fra egen
husholdning. Studentene ser også for seg
systemer for filtrering av regnvann og
overflodsvann for husholdningene.
Visjonen for fremtiden er nemlig ikke
like rosenrød som ideen om eieforhold
til boligen. Ozonlaget har forsvunnet,
vannreservoarene er lave, og myndighe-
tene har pålagt rasjonering av vann og
energi. 
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Husleietvistutvalget ble opprettet som
en prøveordning i 2001, og fikk i
2003 perioden forlenget frem til

2005. Mens Bondevik-regjeringen i sitt
siste budsjettforslag valgte å la være å
sette av penger til videre drift av utval-
get, har den nye regjeringen lovet  å
videreføre ordningen i nok en treårsperi-
ode, og satt av 4,9 millioner til formålet.
Det er også blitt foreslått at bruken av
utvalget skal koste én gang rettsgebyret,
eller halvparten av det prisen er i dag.
Regjeringen vurderer i tillegg å utvide
ordningen fra å gjelde kun i Oslo og
Akershus, til å inkludere ”alle større byer
og pressregioner”. 

I dag behandler utvalget alle tvister
som gjelder leie av bolig. Leie av forret-
ningslokaler og fritidsboliger faller ikke
inn under ordningen. 

— Husleietvistutvalget behandler alt
fra mislighold av leiekontrakter til pro-
blemer med utleiere som ikke driver som
de skal. Det kan være problemer forbun-
det med ulovlig fremleie, husbråk, eller
konflikter i forbindelse med rydding,
snømåking eller plenklipping. Det kan
også være saker som kommer opp på
grunn av ulovligheter i forbindelse med
depositumet. Utvalget tar for seg både
store og små konflikter, men har nok en
særlig misjon der tvisten ikke er verdt en
rettssak, forklarer Einar Frigland, advo-
kat i Huseiernes Landsforbund. 

Saker i utvalget starter med at enten
leier eller utleier tar opp et problem. Kla-
gen sendes til motparten, som får en frist
på rundt to uker til å uttale seg. Deretter
går saken til mekling hvis begge parter
ønsker det. Dersom meklingen ikke fører
frem, tar sakslederen fra meklingen, sam-
men med to representanter oppnevnt av
Kommunal- og regionaldepartementet
etter forslag fra Huseiernes Landsfor-
bund og Norges Leieboerforbund, en
avgjørelse. 

Press for å beholde ordningen
Både Leieboerforeningen i Oslo, Husei-
ernes Landsforbund og Forbrukerrådet
har stått aktivt på for å beholde ord-
ningen, og har den siste tiden gått ut
med felles front. Frigland i Huseiernes
Landsforbund er svært fornøyd med at
presset ser ut til å ha nådd frem. 

— Når vi først har et organ med spe-
sialkompetanse på dette området ville
det vært synd om det ble fjernet. I Hus-
leietvistutvalget sitter det jurister med
spesiell kjennskap til husleierett. Proble-
met i dag er at ikke nok saker har kom-
met inn, og at det derfor har blitt dyrt i
drift. 

Rundt en tredjedel av tvistene knyt-
tet til utleie har til nå havnet i Forliksrå-
det, der kompetansen på denne typen
saker er mindre. Frigland mener en av
grunnene til at tvister som naturlig hører
inn under Husleietvistutvalget likevel
har havnet hos Forliksrådet, er at ord-
ningen har vært for lite kjent. Samtidig
har det vært et problem at det har vært
billigere å ta opp en sak i Forliksrådet. I
regjeringserklæringen ble det argumen-
tert for at behandling i Husleietvistutval-
get skulle være kostnadsfritt, men i bud-
sjettforslaget har regjeringen foreslått at
kostnaden skal bli satt til én gang rettsge-

byret. I tillegg har regjeringen foreslått å
gjøre Husleietvistutvalget til obligatorisk
førsteinstans.

— I dag koster en sak i Husleietvist-
utvalget dobbelt så mye som i Forliksrå-
det, og det har vi klaget på lenge. Samti-
dig ønsker vi ikke at det skal bli helt gra-
tis. Da kan vi ende opp med en masse
småsaker og at fornuftige folk blir stå-
ende i kø bak kverulantene. Hvis det
koster en tusenlapp er det nok flere av
disse som vil ha seg frabedt å betale det,
og utvalget slipper å behandle fullsten-
dige bagateller, sier Frigland. 

Huseiernes Landsforbund, Leieboer-
foreningen og Forbrukerrådet har samti-
dig foreslått at saksområdet Husleietvist-
utvalget behandler skal bli bredere, og
mener det er naturlig å inkludere både
husleiereguleringsloven og borettslovene
fordi de som sitter i utvalget gjerne har
kompetanse på disse områdene. 

Geografisk har Husleietvistutvalget
til nå utelukkende tatt for seg saker i
området Oslo og Akershus, og Frigland
ønsker regjeringens forslag om å utvide
ordningen velkommen. 

— Jeg ser for meg at dette kan bli
særlig aktuelt i universitetsbyene der det
er mange utleieboliger, sier han. 

Når det gjelder ordningen som aller-
ede i dag eksisterer i Oslo og Akershus,
mener Huseiernes Landsforbund, For-
brukerrådet og Leieboerforeningen også
at ansvarsområdet kan utvides til å gjelde
Østfold, Vestfold og deler av Buskerud
og Hedmark. 

— Vi kunne tenke oss å sette en pas-
serspiss i HTUs lokaler og gå ut rundt en
og en halv times kjøring derfra, sier Frig-
land. 

Husleietvistutvalget reddet
Den nye regjeringen har bestemt seg for å beholde Husleietvistutvalget. Det betyr at både 

utleiere og leiere fortsatt får mulighet til å løse tvister i et organ med sterk fagkompetanse. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Ienkelte festeforhold er ikke tomtens
størrelse oppgitt. Kontrakten angir i
stedet et punkt i terrenget hvor huset

skal oppføres. Dette kalles punktfeste.
Punktfesteren har de samme rettighetene
som andre festere, men det kan være noe
uklart hvor stort område han eller hun
rår over.

— Hvis størrelsen på tomta ikke er
oppgitt, er det vanlig å regne ett mål, sier
advokatfullmektig Merete Haug i Husei-
ernes Landsforbund. – Selv om loven
ikke har en generell regel om hvor stort
areal en punktfester kan råde over, frem-
går det av rettspraksis at ett mål er vanlig
med mindre noe annet er avtalt mellom
partene. I juridisk teori er det lagt til
grunn at en punktfester har eksklusiv
rådighet over det areal som huset legger
beslag på, samt det areal som støter
umiddelbart til, tilføyer hun. 

Rett til å felle trær
Fri faktisk råderett betyr at fester kan
felle de trærne han eller hun ønsker.

— Tomtefesteloven har en egen
bestemmelse som gir fester rett til å
avgjøre hvorvidt trær på tomta skal fjer-
nes eller ei, opplyser Merete Haug.
Denne retten har man enten man er van-
lig fester eller punktfester.

Fester og bortfester kan gjøre avtale
om at den fysiske råderetten begrenses,
men festeren kan likevel kreve at trær
fjernes hvis de hindrer utsikt eller er til
sjenanse, eventuelt motsette seg at trær

hugges hvis de skaper trivsel.
— Hvem har eiendomsretten til

veden?
— Hvis det ikke er avtalt spesielt at

bortfester skal ha veden, er det fester som
råder over det som er hugget ned. Loven
sier ikke noe bestemt om dette, men i
forarbeidene til loven står det at den som
leier tomt skal råde over den på samme
måte som den som eier, påpeker advo-
katfullmektigen.

Grunneieren kan ikke nekte deg å hugge trær på eiendommen,
selv om du bare har såkalt punktfestet tomt. Også punktfeste
gir fysisk råderett over området du leier.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Punktfeste gir 
også råderett

juss
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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

SØ
R-

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
BARFOD ADVOKAT & EIENDOM AS 

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

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

LE
M

AR
K

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

Fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte, 
generell kontraktsrett. 

Kirkegt. 2 Skien. 
Pb. 339 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 77. Fax: 35 58 77 78
E-post: adv.ssh@online.no TE

LE
M

AR
K

ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setaas

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

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

ST
FO

LD

ADVOKATFIRMAET GULLAKER ANS 
v/Adv. Bjørn Gullaker

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

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

ST
FO

LD

ADVOKATENE CRAMER & CO

Fast eiendoms rettsforhold og de fleste øvrige 
rettsområder.

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

ST
FO

LD

ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes 
3001 Drammen. Tlf.: 32 25 55 00
Fax: 32 25 55 01. drammen@eurojuris.no

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

Storgt. 86, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
E-post: post@stavrum.as OP

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 SØ

R-
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 NO

RD
-T

RØ
ND

EL
AG

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

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL
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For litt over et år siden, satte familien
Frank i gang arbeidet med å få bygget
en ekstra etasje på huset sitt på Byg-

døy. Utbyggingen var godkjent av kom-
munen, men Plan- og bygningsetaten
iversatte byggestopp da det viste seg at
bygget ble 25 cm høyere enn planlagt da
de nye takstolene ble heist på plass. Byg-
gestoppen varte fra september i fjor til ut
året, en periode med fuktig og kaldt vær.
Da arbeidene var ferdige, oppdaget
Frank at gulvplatene bulte. Det viste seg
å komme av fuktskader. Ved nærmere
undersøkelser ble det konstatert at det
var muggsopp i gulvet, og soppkonsu-
lentfirmaet Mycoteam anbefalte at gul-
vet ble fjernet.

Risikabelt inneklima
Da familien oppdaget skaden, meldte de

den med en gang til forsikringsselskapet,
og trodde de ville ta ansvar for utbe-
dringen. Men saken ble fort avvist, også
etter en anke. Samtidig ga Mycoteam
skriftlig beskjed om at det ikke var
akseptabelt å leve med muggsoppskader
innendørs.

— Selv om muggsopp vanligvis ikke
forårsaker råte i materialene de vokser
på, kan de gi helsemessige plager for dis-
ponerte personer, skriver Mycoteams
Johan Mattsson i skadestedsrapporten. 

— Det var en fortvilet situasjon. Vi
tenkte på risikoen for å utvikle astma og
allergi, og var redd for at muggsoppen
skulle spre seg til resten av huset og gjøre
det ubeboelig. Derfor hadde vi ikke noe
annet valg enn å starte reparasjonsarbei-
dene med en gang, selv om forsikrings-
selskapet ikke tok på seg ansvaret umid-

Superforsikring holdt ikke:
Muggsoppen kostet 400 000

Loftsetasjen har gitt familien
Paul Frank utsikt over Oslo-

fjorden. Men tilbygget har
også ført til muggsopp i huset,

tvist med byggmesteren, 
og 400 000 i uforutsette

kostnader som forsikrings-
selskapet ikke vil dekke.

TEKST OG FOTO: 
ELIN ENGER MOLLESTAD

UHELDIG: I løpet av byggeperioden har Paul
Frank opplevd byggestopp, muggsopp, avslag

fra forsikringsselskapet og tvist med byggher-
ren. Det hadde vært lettere og billigere å kjøpe

et nytt hus, sier han i ettertid. 

➤
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delbart. Det var ikke et alternativ å hente
fram saga og hive ut platene selv, for da
kunne partiklene spre seg. I stedet måtte
hele etasjen tettes, så et muggsoppsane-
ringsfirma kunne arbeide med under-
trykk i rommet, slik at soppartiklene
ikke skulle kunne spre seg til resten av
huset. Gulvet ble revet opp, trebjelkene
ble pusset og rengjort, og isolasjonen ble
byttet ut. 

– Skjedde i byggeperioden
Mycoteam mente skadene trolig skjedde
fordi fuktighet ble bygget inn i treverk
og luften i bjelkelaget under byggeperio-
den. De plasserer ansvaret hos byggmes-
teren, som tok den faglige avgjørelsen
om å legge gulvet under de forholdene
som var. De rapporterer at gulvbjelkene
var fuktige da sponplatene på gulvet ble
lagt på. Da temperaturen sank utover
vinteren, oppsto det kondens under
gulvplatene og bjelkene. 

Frank mener byggmesteren er ansvar-
lig for fuktskaden i og med at han satte
opp gulvplatene, og er i tvist med ham
om det. Saken skal opp i retten til våren. 
Til sammen, har regningen fra Myco-
team, byggmester og ekstra isolasjon
kommet opp i 401 000 kroner.

— Det er store ekstraomkostninger
som jeg har dekket ved å ta opp mer lån
på huset. Det kommer jeg jo til å merke i
mange år, forklarer Frank.

Ikke nok med ”superforsikring”
Før Paul Frank startet byggingen av en

ekstra etasje på huset på Bygdøy i Oslo,
tegnet han både byggeforsikring og en
utvidet forsikring hos If.

— Jeg valgte den dyreste og mest
omfattende forsikringen fordi jeg ønsket
å dekke meg så godt som mulig, og følte
meg trygg og godt forsikret. Men vilkå-
rene skal jeg innrømme at jeg ikke leste
så nøye. Da jeg meldte skaden fikk jeg
avslag umiddelbart. Forsikringsselskapet
brukte ikke tid på å gå gjennom saken en
gang, det er for dårlig, mener Frank.

Fagsjef i Ifs avdeling for skadeopp-
gjør, Arne Lycke, kan ikke kommentere
den konkrete saken på Bygdøy, men er
krystallklar når det gjelder at selskapet
under ingen omstendigheter forsikrer
hus mot muggsopp.

— Vi forsikrer bare mot treødeleg-
gende sopper som gjør fysiske skader på
bygninger. Andre sopper kan gi dårlig
inneklima og vondt lukt, men det er
bygningene vi har forsikret, ikke men-
neskene som bor der, forklarer Lycke.
Han minner om at også forsikring mot
treødeleggende sopper er spesielt i forsik-
ringssammenheng. 

— Vi dekker vanligvis de plutselige,
uforutsette skadene, i motsetning til
soppskader som utvikles over tid. Vi har
likevel sett et forsikringsbehov, og valgt å
tilby forsikring mot råtesoppene. Men
når det gjelder muggutvikling må hus-
eier selv ta hånd om problemet, sier
Lycke.F A K T A

om omfanget av fuktige
boliger og muggsopp: 
Ifølge Byggforsk skjer det ca. 200
vannskader per dag. I løpet av et år
rammes fire prosent av boligmassen.
Statistisk sett vil alle boliger få en
vannskade i løpet av 25 til 30 år.

Dersom en vannskade ikke tørkes ut i
tide, vil det oppstå vekst av muggsopp
på fuktige overflater.

Det er en markert trend at fukt- og
muggsoppskadene har blitt gjenstand
for svært mange tvister for domsto-
lene i forbindelse med omsetning av
eiendom.

LESTE IKKE NØYE: Paul Frank tegnet dyreste
forsikring, men leste ikke vilkårene nøye nok. 
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Fagsjef ved Norges Astma- og Allergifor-
bunds inneklimakontor, Ellen R. O.

Strand, er ikke i tvil om at forekomst av
muggsopp har betydning for husets inne-
klima.

—  Vi mener at et inneklima med
muggsopp har negative konsekvenser for
beboernes helse. Muggsopp må rett og
slett ikke forekomme inne i hus.Allergi-
kere kan bli veldig syke. Små barn, eldre og
syke med redusert immunforsvar er særlig
utsatt. Det kan både skape og forverre pla-
ger med astma og allergi, sier Strand.

—  Hva bygger dere dette på?
—  Det har blitt forsket på dette i

årtier.Vi er overbevist om at det er en
sammenheng mellom dårlig inneklima og
helseplager. Det er mange ulike faktorer
som spiller inn når det gjelder hvilke pla-
ger folk får, men vi mener at hvis det er
muggsopp inne i boligen, så må det fjernes
uansett, forklarer Strand.

Hun får støtte fra Byggforsk. I deres
siste rapport om muggsopp i bygninger
slår de fast at mye tyder på at økningen i
forekomsten av astma blant befolkningen i

Norge, blant annet er et resultat av
endringer i inneklimaet. Flere studier viser
en sammenheng mellom fukt og muggsopp
i bygninger og forekomst av luftveissymp-
tomer og inneklimarelaterte plager som
hodepine og unormal trøtthet. Muggsopp-
sporer inneholder allergener. Muggsopp
har derfor et potensial til å forårsake
allergi hos følsomme individer. Som en
generell holdning, anbefaler Byggforsk der-
for at fukt og muggsopp vurderes som risi-
kofaktorer for helseplager, og at tiltak bør
iverksettes for å utbedre forholdene. Hvis
det ikke gjøres, kan sporer, luktstoffer,
allergener og giftstoffer påvirke innekli-
maet negativt.

STRIDES: Soppeksperter anbefalte familien å rive og gjenoppbygge gulvet i den nye loftsetasjen på
grunn av risiko for astma og allergi. Men forsikringsselskapet vil ikke ta ansvar for soppangrepet.

– Muggsopp må fjernes

➤

h&b nr. 6-2005 s. 38-53  15-11-05  00:07  Side 45



46 • hus&bolig 6–2005

Imotsetning til annen forsikring, som
dekker det som skjer plutselig og ufor-
utsett, dekker forsikring mot sopp og

råte skader som utvikler seg over tid. Det
er en kjensgjerning at de aller fleste nor-
ske hus før eller senere vil få en vann-
eller fuktskade, som med tiden kan føre
til utvikling av mugg og sopp. Men van-
lige norske husforsikringer dekker ikke
slike skader. Bare om lag 20 prosent av
norske huseiere har tatt konsekvensen av
det og tegnet en tilleggsforsikring, og
heller ikke den dekker alle typer sopp. 

Forbehold
Norsk Hussopp Forsikring har spesiali-
sert seg på forsikring mot sopp og råte.
Men selskapet har gjort et utvalg, og til-
byr å dekke reparasjonsutgifter i forbin-
delse med skader forårsaket av råtesopp

og treødeleggende insekter. I vilkårene
bemerkes det spesielt at selskapets ansvar
ikke under noen omstendigheter gjelder
utvikling av blåved, svertesopp, mugg-
sopp eller andre sopparter som er skjem-
mende for utseende.

— Sopp og insekter hører til natu-
rens egne renovatører. De finnes overalt
og er naturlig tilstede i huset ditt aller-
ede, forteller markedssjef i Norsk Hus-
sopp Forsikring, Alf Ivar Berglund. Sel-
skapet mener muggsopp ikke gjør reell
skade på bygningskonstruksjonen, og
holder dem derfor utenom.

— Men hva med muggsopp som
beskyldes for å forårsake astma og allergi?

— Det strides de lærde om. Mugg-
sopp er en generell betegnelse på en stor
gruppe sopper. Vi må huske at mugg-
soppsporer alltid er til stede i luften vi

Mange unntak
i soppforsikringen

En forsikring mot råtesopp og insektskader skal
være husets livsforsikring. Og det kan behøves, for

sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn
for at huset ditt skal brenne.  Men unntakene er

mange når det gjelder forsikring mot sopp og
skadedyr. Det er heller ikke sikkert at selskapene 

er villige til å forsikre boligen din.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

SIER NEI: Alf Ivar Berglund i
Norsk Hussopp Forsikring

avviser mange soppskader.
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puster i. At høye konsentrasjoner av
muggsoppsporer kan føre til dårlig inne-
klima og helseproblemer, er et problem
som huseiere selv må ta tak i. Det finnes
i dag ingen som tilbyr forsikring mot
dårlig eller helseskadelig inneklima og de
eventuelle helseproblemer som følger av
dette, sier Berglund.

Kan bli avvist
Men det er heller ikke alle hus som får
komme inn i varmen. Selskapet vurderer
risikoen ved alle boliger for å avgjøre om
de skal befare eiendommen. Det avgjøres
blant annet av husets alder og om det har
kryperom. Huseiere kan risikere å bli
nektet forsikring, eller å få beskjed om å
gjøre utbedringer.

— Generelt besiktiges alle hus som er
bygget før 1950 og alle med kryperom.
Vi har rett til å besiktige alle bygninger vi

forsikrer til enhver tid. Hvis det er noe å
sette fingeren på av feil og mangler, opp-
fordrer vi kunden til å gjøre noe med det.
Vi kan også gi tidsfrister for når utbe-
dring av mangler skal være avsluttet. Vi
forbeholder oss også retten til ikke å for-
sikre objekter, som for eksempel allerede
har store skader, feil eller mangler. Jeg vil
anslå at vi avslår mellom 8 til 10 hus i
året, sier Berglund.

Hvis man først har blitt godkjent, er
prisen for eneboliger den samme uansett
om man forsikrer en liten stue, eller en
gigantisk villa. Selskapet betrakter ska-
dene som partielle, det spiller derfor
ingen rolle hvor stort og fint huset er. 
Det er egne satser og vilkår for leiligheter
og fritidsboliger.

DEKKES IKKE: Ikke forvent at forsikringen
dekker mugg- og soppskader. Selv ikke til-
leggsforsikring dekker utvikling av blåved,
svertesopp, muggsopp eller andre sopper
som skjemmer utseendet. Foto: Mycoteam.

F A K T A

Norsk Hussopp Forsikring
Forsikringen dekker reparasjonsutgif-
ter forårsaket av råtesopp, stokkmaur,
husbukk og stripet borebille.Vilkårs-
messig omfattes råtesopp- og insekt-
skader på innvendige konstruksjoner.
Forsikringen tegnes som en tilleggsfor-
sikring gjennom kundenes boligforsi-
kringsselskap, og prisen ligger på om
lag 400 kroner per år for en bolig defi-
nert som: eneboliger, selveiet halvpart
av vertikaldelt tomannsbolig og hori-
sontaldelt tomannsbolig. Hvis man har
boligforsikringen gjennom et selskap
som ikke har avtale med NHF, som If
for eksempel, kan man tegne forsik-
ringen direkte.
Les mer på selskapets hjemmeside:
www.hussoppen.no

F A K T A

om mugg- og råtesopp
Muggsopper er hurtigvoksende sopper
som kan produsere store mengder
soppsporer samt ulike organiske for-
bindelser og giftstoffer. Råtesopp
utvikler seg til sammenligning vanligvis
ikke så raskt som muggsopp, men bry-
ter til gjengjeld ned treverket og kan gi
alvorlige skader som svekket bære-
evne. For å vokse trenger sopp næring,
vann/fukt, gunstig temperatur og tid.
Vannskader innendørs gir umiddelbart
gunstige vekstforhold for muggsopp,
og soppangrep kan oppstå etter noen
få dager.

Kilde: Byggforsks rapport: “Muggsopp i

bygninger. Forekomst og konsekvenser for

inneklimaet. 2005”
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Allerede for flere tusen år siden hadde
man erfaring med at muggsopp
kunne føre til skader innendørs. I

Bibelen er det nemlig beskrevet, både i
13. og 14. kapittel av 3. Mosebok. Sopp-
konsulentfirmaet Mycoteam mener
Bibelens beskrivelse fremdeles både er
aktuell og korrekt. 

— Dessuten er dagens problemstil-
linger ikke spesielt annerledes enn hva de
var den gang. Har du fuktskader, får du
alltid muggsopp. Det er bare et spørsmål
om tid, hevder daglig leder i soppkonsu-
lentfirmaet Mycoteam, Kolbjørn Mohn
Jenssen.

Men forskjellige bygge-
metoder og –materialer gir
ulike typer skader. Derfor har
blokker og bygårder forskjel-
lige problemer når det gjelder
mugg og sopp, avhengig av
hvilke metoder ble brukt på
da de ble satt opp. 

Som eksempel trekker
Mohn Jenssen fram bygår-
dene som ble bygget på slut-
ten av 1800-tallet. Da tok det

ofte et og et halvt år å bygge gården fer-
dig, og det regnet på den tiden også.
Dessuten ble leire gravd opp på bygge-
plassen, stampet våt og lagt tilbake i eta-
sjeskillene. Det må det ha blitt mugg av.
Rundt 1930 ble det bygget murblokker
med dårlig isolasjon, på 60-tallet er det
ofte mugg bak isolasjonen og så videre,
forklarer Mohn Jenssen. Han hevder han
kan finne muggsopp i de fleste bygår-
dene i enhver norsk by, for organisk
materiale som er egnet næring for mugg-
sopp finnes det rikelig av i alle byg-
ninger.

Nytt mugger fortere
Mycoteams laboratorieforsøk og felterfa-
ring tilsier at man kan forvente mugg-
vekst på maling, plast, fugemasse og iso-
lasjon om temperaturen og fuktigheten
er riktig. Og er det høy fuktighet fester
muggsoppen seg også på betong, glass og
stål.

I tillegg er nye konstruksjoner, kort
byggetid og økt bruk av våtrommene
faktorer som gjør at også nybygg er
utsatt for skader. Hvor fort det går

avhenger av faktorer som
tempertur og hva slags
materialer det er snakk om.
Der man før bygget av gran,
furu, linolje, mur og tegl-
stein, brukes i dag en uende-
lig mengde av gips, sparkel,
lim, lakk, silikoner og fuges-
kum som det fort kan
dampe av og vokse på. Og
det er klart at sopp fortere
bryter ned moderne materi-
aler.

… og jeg skal si deg hva slags sopp som 
finnes i blokka di. Det sier daglig leder i sopp-

konsulentfirmaet Mycoteam, Kolbjørn Mohn
Jenssen. Han mener bygårder har helt spesielle
sopp- og muggproblemer, som henger sammen

med byggemetodene og materialene som 
ble brukt da gårdene ble satt opp.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

TIDSSPØRSMÅL: Etter en
vannskade er det bare et
spørsmål om tid før det
oppstår vekst av mugg-
sopp på de fuktige over-
flatene, hvis vannskade
ikke tørkes ut i tide, adva-
rer soppkonsulentfirmaet
Mycoteam.Thereses gate
51, Oslo. Foto: Liv Hegna /
Scanpix.

– Gi meg 
byggeåret...

➤

Kolbjørn Mohn Jenssen,
daglig leder i soppkon-

sulentfirmaet Mycoteam.
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— For eksempel mugger en våt spon-
plate mye fortere enn en gran eller furu-
planke, advarer Mohn Jenssen. Han
mener imidlertid ikke at gamle skader
uansett må repareres nå.

— Den våte leiren som ble brukt på
slutten av 1800-tallet har jo tørket for
lenge siden. Om det mugget rett etter at
bygget ble satt opp har sporene ligget i
bjelkelagene i over hundre år, og det er vi
ærlig talt mindre bekymret over nå. Men

det finnes mer aktuelle grensetilfeller,
hvor det kan være vanskeligere å legge
lista for hva vi skal reparere.

Offentlige anbefalinger om mugg-
sopp fra Folkehelseinstituttet, sier at
fukt, synlig mugg og mugglukt ikke skal
forekomme. Med dagens kunnskap kan
det ikke settes en tallfestet norm, men
folkehelseinstituttet tolker sine anbefa-
linger slik at alle skader med muggsopp-
vekst innendørs bør renoveres.

ÅLESUND: Bygårder fra begynnelsen av
forrige århundre har mest sannsynlig
mugg- og soppsporer liggende i bjelke-
laget. Foto: Nina Granlund Sæther.
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F A K T A

om omfanget av fuktige boliger og muggsopp: 
Ifølge Byggforsk skjer det ca 200 vannskader per dag. I løpet av et år rammes
fire prosent av boligmassen. Statistisk sett vil alle boliger få en vannskade i
løpet av 25 til 30 år. Det er en markert trend at fukt- og muggsoppskadene
har blitt gjenstand for svært mange tvister for domstolene i forbindelse med
omsetning av eiendom.
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Før var tørris noe som holdt
rekene kalde til kvelds. Nå

brukes isen til å fjerne mugg
og sopp fra både mur, betong,

treverk og metall. Helt uten
vann, sand eller kjemikalier.

Det kan bety både penger og
tid spart i forhold til tradisjo-

nelle metoder. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
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Både fett, sjokolade, olje, støv, sot,
trykksverte og mugg er eksempler på
hva Arctic Miljø-Prosess AS har ren-

gjort i norsk industri de siste 10 årene.
Nå retter firmaet søkelyset mot fjerning
av sopp og mugg i norske privatboliger. 

— Vi var sikre på at norske forsik-
ringsselskaper dekket muggsoppsane-
ring. Derfor hadde vi ikke forsøkt oss på
det markedet ennå. Men da vi ved en til-
feldighet fikk vite at husforsikring ikke
dekker sopp, ville vi gjerne inn på mar-
kedet. For vi mener at vi kan gjøre sane-
ringen på 60 prosent av tiden som tradi-
sjonell soppfjerning bruker, med halv-
parten av mannskapsmengden, skryter
Jan E. Edwardsen. Han er driftssjef i fir-

maet Arctic Miljø-Prosess, som under-
streker at man også må fjerne årsaken til
at soppangrepet startet i utgangspunktet.
Liknende firmaer har gjennomført
muggfjerning i USA, men dette er den
første etableringen i Norden. 

Erstatter sliping og pussing
Mugg har tidligere blitt fjernet med
blant annet skrubbing og vasking med
klor, støvsuging, sliping, pussing og
sandblåsing. Den nye metoden innebæ-
rer at kuler av tørris blåses mot området
som skal rengjøres. Lufttrykket kulene
blåses ut med, virker sammen med kul-
den. Tørrisen holder minus 78 grader, og
den lave temperaturen både reduserer og

Ny metode:
Fjerner mugg og sopp med is
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drepe bakterier, i tillegg til at det blir let-
tere å fjerne soppen. Pelletsen blåses ut i
opptil tre ganger lysets hastighet, men
Edwardsen hevder likevel systemet kan
brukes på områder som krever skånsom
behandling.

— Glass, porselen, gummi og plast
klarer vi ikke å ødelegge. Derfor kan vi
for eksempel rengjøre et sikringsskap
uten at ledningene der inne tar skade.
Prosessen kan også brukes på kompli-
serte maskiner med mye hydraulikk,
elektronikk og drivverk, for vi kan jus-
tere både trykket, mengden pellets, stør-
relsen på dysen og typen slange slik at vi
bruker alt fra fin snø til større partikler.
Det gjør at vi kan arbeide med alt fra å
fjerne maling på bevaringsverdig mur, til
å rengjøre datamaskiner innvendig. Det
eneste vi må holde oss unna er myke
materialer, som for eksempel gipsplater,
forteller Edwardsen. Prosessen kan heller
ikke brukes hvis underlaget er gjennom-
råttent. Om soppangrepet har kommet
for langt, må materialene fjernes i stedet.

Kan spre seg
For å unngå spredning av soppsporer,
jobber firmaet med undertrykk i rom-
met. Det er også nødvendig å støvsuge
grundig etterpå, og å ta luftprøver både
før og etter for å forsikre seg om resulta-
tet. Både rommet og mannskapet må
beskyttes som ved asbestsanering. 

En fordel er at blåseoperasjonen kan
gjennomføres selv om det er kuldegrader,

fordi den ikke inneholder vann som fry-
ser til is.  En annen forskjell, er at det
bare er de fjernede materialene og skitten
som skal deponeres etterpå, og ikke vas-
kemiddelet. Tørrisen fordamper og blir
til luft. Når det gjelder sandblåsing kan
det dreie seg om mange kilo sand som
skal fraktes og deponeres mot avgift etter
rengjøringen.

Rengjorde fly
Metoden stammer fra USA, der den ble
utviklet fordi man hadde behov for et
alternativ da fremgangsmåten for å fjerne
maling på fly ble forbudt. Malings-
fjerningsproduktene inneholdt klor og
ble forbudt av miljøhensyn.

I 1983 ble tørrisrengjøringen lansert i
USA og metoden har senere blitt kom-
mersialisert. I 1994 tok Edwardsen
metoden til Norge. Når han nå retter
fokuset mot mugg og sopp, er han kjent
med at det ikke finnes fasitsvar når det
gjelder sammenhengen mellom mugg-
sopp og helseplager for beboerne i
muggsoppbefengte hus. Men han deler
ikke forsikringsselskapenes syn på skillet
mellom treødeleggende sopper og sopp
som kun er skjemmende for utseendet. 

— Muggsopp er ikke bra for trever-
ket. Med tiden vil også muggsopp kunne
ødelegge huset fysisk. Ser du sopp er det
noe som er galt og må gjøres noe med,
uansett hva slags sopp det er, mener
Edwardsen.
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F A K T A

om tørris:
Tørris er is av CO2-gass.Arctic Miljø-
Prosess kjøper karbondioksyd som er
et avfallsprodukt fra Borregaard
fabrikker i Sarpsborg.Til rengjøringen
bruker firmaet kuler av tørris som
holder minus 78 grader. Firmaet kan
justere både størrelsen på dysen og
trykket, i forhold til flaten som skal
bearbeides.

Prisen ligger på mellom 13 000 og 
20 000 kroner for en åtte timers
arbeidsdag for to personer, inkludert
maskinvare og materiell. Ettersanering
og transport kommer i tillegg.

AVFALLSPRODUKT:
Arctic Miljø-Prosess
henter karbondioksyd
til å lage tørris fra
Borregård fabrikker. 
Der er CO2 et avfalls-
produkt etter tresprit-
produksjon. Det er
samme type co2 som
lages når trær råtner i
skogen.
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Den ene orkanen verre enn den andre
har herjet Mellom-Amerika og USA
det siste året. Men også her hos oss, i

vårt fredelige hjørne av verden, har det
vært mer uvær enn vanlig. Danmark,
Sørlandet, Syd-Sverige og de baltiske
landene fikk virkelig føle Gudruns kref-
ter da hun feide inn over Skagerak 7.
januar. På Jylland ble det målt vindstyr-
ker på mer enn 45 meter pr. sekund, og

vannstanden steg med over to meter. 17
mennesker omkom i stormen, og ytterli-
gere 10 døde i opprydningsarbeidet som
fulgte. I Danmark ble 60 000 mennesker
strømløse, i Sverige 400 000. I Litauen
var 60 prosent av landet uten strøm. Fly-
plasser ble stengt, jernbanetrafikken
stoppet opp, mobiltelefoner og fasttele-
foner sluttet å fungere. Samlet gjorde
Gudrun skade for ca. en milliard Euro.

Mer vind, mer regn
Ernst Rauch er sjef for avdelingen som
arbeider med vind-, vær- og klimarisiko i
Munich Re, verdens største reassuranse-
firma. Han forteller at temperaturen på
verdensnivå har steget med 0,5 grader de
siste 140 årene. Men det betyr ifølge
værforskeren at det er blitt 1 grad var- ➤

Mer uvær i vente
Stormene Gudrun, Hårek og Inga har dette året forårsaket ska-

der for 145 millioner kroner her i Norge. Men vi har sluppet
billig sammenlignet med våre nordiske venner. Da Gudrun feide
inn over Sør-Sverige i januar kom regningen på 4 200 millioner

svenske kroner. Ifølge Ernst Rauch, som forsker på værstatis-
tikk, har vi mer uvær i vente.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

VÅTT: Rekordnedbør på Vestlandet i
september forårsaket flom. Forsikrings-
selskapene forventer enda mer regn og

vind. Foto: Heiko Junge, Scanpix.
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mere her hos oss. Temperaturen stiger
mer nærmere polene.

— Min spådom er at temperaturen
vil stige med enda 3 grader i løpet av de
neste 70 årene, eller 4 til 5 grader her i
Norden, sier Rauch. Havet vil stige, og vi
vil få mer ekstremt vær.

Statistikken viser allerede stor økning
i antallet stormer. 

— Det blåser mer enn før! Vi får flere
og flere intense stormer. Det har vi sett
med all tydelighet dette året. Catherina
og Rita er bare to av orkanene som har
herjet Karibia, sier Rauch. — Mer vind
merker vi også i Skandinavia. De store

stormene beveger seg nå også østover,
mot Europa. Vi kan se av statistikken at
det er økt vindaktivitet i Europa de siste
10 – 20 årene.

Munich Re forventer også mer regn.
— Det vil bli mer tørke andre steder,

men i Skandinavia forventer vi mer og
kraftigere regnvær, sier Ernst Rauch.

— Hva er årsakene til disse klimaen-
dringene?

— Det er indikasjoner på at det er
menneskelig aktivitet som påvirker
utviklingen, svarer Ernst Rauch. – Og
som en følge av disse endringene vil
utbetalingene til forsikringskunder bli

dramatisk endret, legger han til. – For-
sikringsbransjen kan dessverre ikke gjøre
mye for å forhindre utviklingen. Kyoto-
avtalen er ikke engang nok. Vi må ha
enda sterkere utslippsregler om vi skal
redusere drivhuseffekten.

Ikke høyere premie
Konsernsjef Torbjörn Magnusson i If
Skadeforsikring, iler til med å si at det
ikke er planlagt økninger i forsikrings-
premiene.

— På kort sikt vil dette ikke påvirke
forsikringspremiene. Det er riktig at vi
forventer flere og kraftigere stormer her i

KOSTBAR DAME: Orkanen Gudrun traff Danmark og Syd-Sverige med hard styrke i årets 
første måned. Illustrasjon: Munich Re.

LYVER IKKE: If forventer flere og kraftigere stormer her i Norden. Statistikken viser antallet
og styrken på stormene mellom 1966 og 1988. Illustrasjon: Munich Re.
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Norden, men ikke en like stor økning som i
USA. Det er også stor risiko for enda flere over-
svømmelser.

For If er det viktig å forebygge skader som
kan følge av mer uvær, understreker han. 

— Når det skal bygges nytt bør man ta hen-
syn til lokale værforhold. Det er ikke nødvendig
å bygge der det først blir flom. Vi bør også se på
måten vi bygger på. Kanskje vi trenger flere spi-
ker og flere skruer for å holde takene på plass.
Vi må rett og slett bygge hus som tåler mer eks-
tremt vær. Et hus bør ha en levetid på 100 år. I
et slikt tidsperspektiv er det en klar risiko for
kraftigere og flere stormer, påpeker Torbjörn
Magnusson. 

F A K T A

uvær målt i kroner:
1992: Storm Nord-Norge og Vestlandet 1 300 mill kr
1994: Storm Vestlandet og Midt-Norge 174 mill kr
1995: Flom Østlandet 940 mill kr
1996: Stormen Frode 178 mill kr
2000: Stormen Tora, Nord-Vestlandet og Nord-Norge 256 mill kr
2005: Stormene Gudrun, Hårek og Inga 145 mill kr

ØDLEGGENDE Tak blåste av bygninger, naust ble knust og drev til havs, og trær veltet og skapte problemer både for biltrafikk og strømforsyning da
uværet Inga herjet  på Sør- og Vestlandskysten. På Sotra ble båter og naust knust til pinneved. Foto: Camilla Smistad Tofterå / SCANPIX .
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Flere og fl ere 
boligeiere har opplevd 
fordelene ved å selge 
gjennom Estate...

Som medlem 

av Huseiernes Landsforbund 

får du en avtalt

på vår meglerprovisjon!

Mer informasjon hos din 

lokale Estate megler.

RABATT
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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, 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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KAN BY PÅ OVERRASKELSER: Fuktskader som
oppstår over tid dekkes sjelden av vanlig for-
sikring. Foto: Per Magnus Persson, Scanpix.
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Langsomt 
vann 

forsikres 
sjelden

Mens vannskader plutselig fosser frem, kan fuktskader
oppstå over måneder og år. Men de gradvise fukt-
problemene dekkes vanligvis ikke av en ordinær

boligforsikring. Dermed kan du ende opp med hele
ansvaret, hvis det for eksempel oppstår råteskader 

etter år med dusjing rett på et utett flisegulv.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Det er store begrensninger på hvilke
typer vann- og fuktskader som dek-
kes av en vanlig boligforsikring.  
Fagsjef i Ifs avdeling for skadeopp-

gjør, Arne Lycke, forteller at de i ut-
gangspunktet bare vil dekke de plutse-
lige, uforutsette skadene. Når det gjelder
vann- og fuktskader vil det si brudd på
vannrørene, lekkasje fra akvarium eller
vannseng eller oversvømmelse av kjel-
leren. 

— Generelt dekker vi skader som
oppstår når rør plutselig går i stykker og
vannet som er i røret strømmer ut. Vi
dekker også skader som følge av at vann
strømmer inn i huset på bakkenivå. Men
vi krever at man ser vannet etter skaden
inne i bygningen.

— Så det betyr at fuktskader som
oppstår over tid, ikke dekkes?

— Nettopp. Vi dekker det som skjer
brått og uventet, som lyn fra klar him-
mel. Vi utelater skader som man egentlig
kan påvirke selv, altså de som skjer på ➤
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grunn av feil montering, dårlig vedlike-
hold eller feil bruk, eller som uansett vil
oppstå over tid. Vi vil forsikre de rørene
som i utgangspunktet er tette og fine!
forklarer Lycke.

Det betyr at om vann kommer inn i
huset gjennom naturlige utettheter i
bygningen, som ventiler, tak, pipe,
beslag, vinduer og dører, så må kunden
ordne opp i problemene selv. 

Intensiv dusjing i et rom uten effek-
tiv ventilasjon er et eksempel på en akti-
vitet som over tid kan skape et fuktpro-
blem, som i utgangspunktet ikke er dek-
ket av en vanlig boligforsikring. 

— Tror du at dine kunder er kjent
med at det er mange typer vann- og fukt-
skader de ikke er forsikret mot?

— Jeg har inntrykk av at de fleste er
lite opptatt av det før det skjer noe. Den
jevne kunden får ofte først kunnskap om
dette når de får et problem. Men forsik-
ringens vesen er at vi skal dekke det upå-
regnelige, og hvis man har et gammelt
hus, vet man jo at vedlikeholdsbehovet
kommer før eller senere uten at det er en
forsikringssak, mener Lycke. 

Bedre mot tillegg
Hvis kundene likevel ønsker å forsikre
seg mot fuktskader som oppstår over tid,
er det mulig ved å tegne tilleggsforsik-
ring. Hos If koster den om lag 25 pro-
sent mer enn standardforsikringen, og
20 prosent av villaene som If betjener,
har valgt denne løsning. Tilleggsforsik-
ringen dekker også sopp og råteskader,
men bare følgeskadene. Det vil si at hvis
en råteskade oppstår som følge av feil i
konstruksjonen, så er det kunden som
må betale for å rette feilen i konstruksjo-
nen, mens forsikringen dekker skaden
som råten forårsaket.  

Men man er ikke garantert å få kjøpe
tilleggsforsikringen. Selskapet er blant
annet skeptiske til å forsikre hus med
krypkjellere, blindkjellere, eller innen-
dørs svømmebasseng. Men andelen av
kundene som tegner ekstraforsikringen
er økende.       

Følgene dekkes 
Gjensidiges har delt opp sin boligforsik-
ring i tre varianter, mini, flexi og pluss.
Standardvarianten, dekker i utgangs-

punktet de plutselige vannskadene. Men
hvis det oppstår en fuktskade etter år
men dusjing rett på gulv og vegger, dek-
ker selskapet utgiftene med følgeskader i
etasjen under eller naborommene. Sel-
skapet utviser også skjønn med vannska-
der som oppstår over tid, hvis det ikke
har vært mulig å oppdage før.

— Etter flere år hvor vi ikke dekket
slike skader, valgte vi i fjor å ta det inn
igjen i vilkårene våre, forteller soussjef i
Gjensidiges boligavdeling, Oddvar
Stensrød. 

Trygg-Hansa tilbyr kun én forsik-
ringspakke når det gjelder bolig. Den
dekker de plutselige skadene, og gir
ingen mulighet til å forsikre seg mot
fuktskader som oppstår over tid.

— Vi må se an den konkrete saken,
men i utgangspunktet dekker vi ikke
langsom inntrenging av vann eller skader
som oppstår på grunn av dårlig vedlike-
hold eller vanlig bruk, forteller adminis-
trerende direktør, Anne Ombye.

Både Gjensidige og Trygg-Hansa til-
byr sopp- og råteforsikring gjennom
Norsk Hussopp Forsikring.

KOM SNIKENDE: Muggsoppen har inntatt badet.
Denne type problemer må du selv ta hånd om,
for forsikringen dekker bare vannskader som

kommer som lyn fra klar himmel. Foto: Mycoteam

h&b nr. 6-2005 s. 54-77  15-11-05  00:22  Side 62



Den behageligste måten å kutte 
strømregningen på, er å velge riktig 
kraftleverandør og riktig avtale!

Hvorfor betale mer enn nødvendig for strømmen?
I dag har de fleste kraftkunder strøm til variabel eller flytende pris. Dette er som regel den dyreste måten å 
kjøpe strøm på. Ved å velge Fortum Aktiv, kan du med et enkelt, aktivt grep spare penger på neste regning.
Fortum Aktiv er en fleksibel prisløsning hvor du kan utnytte prisnedganger og samtidig sikre deg mot høye 
strømpriser. Den har allerede gitt flere tusen kunder gleden av lavere priser. Mange av våre kunder, med et 
vanlig årsforbruk på 20.000 kWh, har spart over kr 400 på å bytte til Fortum Aktiv.

Fortum er en av Nordens ledende strømleverandører. Våre 1,1 millioner kunder verdsetter Fortums 
nyskapende, enkle og pålitelige måte å betjene kundene på. Hvis du er interessert i å senke kostnader 
fremfor innetemperaturen i vinter, er det bare å fylle ut kupongen nedenfor, klikke deg inn på Fortum.no 
eller ringe oss på 815 44 499. Les avtalevilkårene på neste side.

Bestillingskupong Fortum Aktiv

Navn:

Adresse:

Postnr.:   Sted:

Telefon:   Fødselsdato:

Målepunkt ID (8 siste siffer – se siste regning):

Dato:   Signatur:

        Ja, jeg har lest gjennom vilkårene ovenfor og ønsker å inngå avtale om 
Fortum Aktiv i 12 mnd. Jeg gir Fortum Markets fullmakt til å si opp avtalen med 
min nåværende kraftleverandør, om nødvendig.

Fortum Markets AS
Manuell svarsending 4506
0093 OSLO

Klipp ut og send inn
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SKREDDERSØM
Lei av modulhyller og garderobeskap som verken passer i høyden

eller bredden? Det finnes andre muligheter. Skreddersøm kan kjø-

pes. Spesielt hovedstaden har mange møbelsnekkere som snekrer

på oppdrag. Bestem hvor skapet skal stå, kom med ideer, og du

får bokhyllen, sengen eller skapet som du vil skriver Aftenposten.

“Egentlig burde det ligge en bok der, men
jeg vil ha interiøret så rent som mulig.”

Kim Cecilie Djupvik til På nattbordet, Dagens Næringsliv

FRIKSJON PÅ BOKS
Ice-Crust er et nytt strømiddel for blant annet isete og glatte trapper, inngangspartier, innkjørsler og

gårdsplasser. Produsenten lover langt større friksjon enn grus, sand og andre knuste materialer. I til-

legg skal produktet være meget drøyt i bruk og lett å håndtere. Et område på 20 til 40 kvadratmeter

strøs enkelt med en liten litersboks. Siden strømiddelet er friksjonsbasert, inneholder det verken salter

eller andre kjemikalier. Det blir derfor ingen issørpe av det.

Helt ned til 70 – 80 kuldegrader har is en mikroskopisk vannhinne, og det er denne som gjør at

isen er glatt. Ice-Crust er porøs og absorberer delvis denne vannhinnen. Det er denne egenskapen som

gjør at Ice-Crust fryser fast til underlaget og danner ”sandpapir”. Dusjer man vann på, oppnås effekten

meget raskt. Ice-Crust inneholder naturlige mineraler og kan derfor feies ut i plenen til jordforbedring

når våren kommer. Produktet forhandles blant annet av Jernia-kjeden.

Gratis boligannonser
Findexa-eide Gule Sider tilbyr nå gratis boligannonsering på nettet.

I motsetning til på Finn.no, der kun meglere kan annonsere, kan

privatpersoner selv annonsere boligen sin på Gule Sider.

— Jeg synes det er en rar konstellasjon at en privatperson 

kan legge ut alt annet, men ikke sin egen bolig for salg. Det synes

jeg er horribelt, sier direktør for database Einar Storsul til digi.no.

Heretter kan potensielle annonsører vise frem boligen sin gratis til

800 000 ukentlige brukere på den nye tjenesten.

Gulv og grønne skoger
Norske Arkitekters Landsforbund, Senter for bærekraftig arkitektur og stedsutvikling og Regn-

skogfondet har laget et lite hefte som heter Gulv og grønne skoger. Det handler om tropisk

tømmer i norsk byggebransje. Det er rettet mot alle som har ansvar for anbefaling, bestilling og

bruk av trematerialer til bygg, anlegg, interiør og design – spesielt prosjekterende aktører som

arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og bygningsingeniører.

Heftet skal gi svar på spørsmål om tropisk tømmer, regnskog, bærekraftig design og arkitek-

tur, lover og regler, samt ulike sertifiseringsordninger. Videre tar heftet mål av seg til å være en

praktisk guide til gode alternativer til regnskogtømmer.

Trevirke fra regnskogen er vakkert og har en rekke gode tekniske kvaliteter, heter det i for-

ordet. Men pr. i dag finnes det ingen sertifiseringsordninger som garanterer både lovlig og bære-

kraftig hogst. Inntil slike ordninger er på plass, anbefales det at man unngår tropisk trevirke.

Spar penger med nye lysarmaturer
Gamle lysarmaturer som inneholder PCB bør byttes ut, mener informa-

sjonsrådgiver Anne Sofie Gjestrum i Statens forurensingstilsyn. Nye lys-

armaturer gir både lavere strømregning og et tryggere miljø. Moderne

utstyr bruker inntil 70 prosent mindre energi enn kondensatorer fra før

1980. Man vil derfor raskt kunne spare inn det utskiftingen koster.

PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Miljøvernmyndighe-

tene har forbudt bruken av kondensatorer med PCB fra 1. januar 2005,

og innen 1. januar 2008 skal alle som inneholder PCB være faset ut.

SFT krever bare at kondensatorene byttes, men energigevinsten blir

størst om hele armaturet skiftes ut.

sett&hørt
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Inngåelse av avtale
Fortum Aktiv avtalen trer i kraft den 1. i måneden etter registrering og gjelder for 12 måneder. 

Inngåelse av avtale ved leverandørbytte
Fortum Aktiv avtale ved leverandørbytte gjelder for oppstartsmåned pluss 12 måneder. 
Ordinært vil avtalen starte to uker etter at melding om leverandørbyttet er mottatt. Fortum 
Aktiv avtalen gir Fortum Markets fullmakt til å melde oppsigelse, etter NVEs retningslinjer, 
av kundens avtale med nåværende kraftleverandør. Fullmakten lar også Fortum Markets 
innhente nødvendig informasjon fra netteier og nåværende kraftleverandør for å fullføre
og kvalitetssikre leverandørbyttet.

Betingelser
Fortum Aktiv er et avtaletilbud til husholdningskunder basert på en eller tomånedlig 
måleravlesning. Fortum Aktiv avtalen er knyttet til kunde, men kan overføres til ektefelle 
eller samboer. Vi tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Fakturering
Fortum Aktiv faktureres tomånedlig etter avlesning.

Skatter, avgifter og nettleie
Endringer i eksisterende eller nye avgifter eller skatter vil gi tilsvarende endringer i kraftpris, 
fastbeløp eller forvaltingsgebyr. Nettleie (inklusiv forbruksavgift) faktureres av netteieren.

Fortum Aktiv
Fortum Aktiv prisen settes hver måned. Prisen består av tre elementer; den månedlige volum-
veide gjennomsnittsprisen på kraft i ditt leveringsområde fra Nordpool Elspot market, pluss 

eller minus det månedlige resultatet av krafthandelen foretatt av Fortum Markets portefølje-
forvaltere, mva. og et forvaltningsgebyr som er på 2,25 øre/KWh inkl. mva.

Fastbeløp
Årlig fastbeløp er kr 375 inkl. mva. (31,25 kr pr. mnd.). Ved et årlig  forbruk på 10 000 / 20 000 
/ 30 000 kWh utgjør fastbeløpet hhv. 3,75 / 1,88 / 1,25 øre/kWh.

Fornyelse
Fortum Aktiv kunder vil få tilsendt tilbud om fornyelse i avtalens siste måned. Uten signert 
fornyelse opphører avtalen automatisk og erstattes av Fortum Markets standard produkt.

Flytting
Fortum Markets tilbyr videreføring av Fortum Aktiv avtalen til ny adresse hvor netteier har 
tomånedlig måleravlesning.

Avtalebrudd
Ved brudd på avtalen må kunden betale et gebyr på kr 625 inkl. mva. til dekning av 
administrative kostnader. 

Standard vilkår
Vilkår utarbeidet av Energibedriftenes Landsforening (EBL) i samarbeid med Forbrukerombudet, 
“Standard kraftleveringsavtale”, gjøres gjeldende med de 
tillegg som framgår av denne avtalen, samt med 
Fortum Markets særskilte avtalevilkår. Avtalen 
er publisert på våre internettsider og kan fås tilsendt.

Avtalevilkår Fortum Aktiv
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Husarbeid på krangletoppen
Ifølge en stor europeisk undersøkelse krangler 67 prosent av oss nordmenn om husarbeid.

Hadde det ikke vært for finske kranglefanter, hadde vi vært på europatoppen.

— I land der arbeid hjemme og ute deles likt, er det naturlig at krangling vil oppstå,

sier Helene Aarseth til VG. Hun er stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved

Universitetet i Oslo.

Aarseth mener høy kranglefrekvens kan tolkes som noe positivt. Krangling kan føre til

av par endrer mønstre som tidligere ble tatt for gitt.

LETT Å LÅNE 100 000
Mangler du penger? I dagens situasjon er det lett å få tak i

det du mangler til oppussing av kjøkkenet eller nytt TV- og

stereoanlegg. Anita Melsom fortalte nylig Aftenpostens lesere

at hun satt full på pub og trengte penger. En telefon var alt

som skulle til for å fikse et lån på 100 000 kroner.

Hvis du har behov for å ta opp et mindre hurtiglån bør du

vite følgende: Effektiv rente er som regel over 20 prosent.

Det er bare tre hovedfirmaer. Resten er agenter for disse. Det

kan svare seg å gå direkte til hovedfirmaene, fordi agentene

også skal ha et honorar. De tre hovedtilbyderne er GE Money-

bank, Citibank/ACC Bank og DnB NOR ASA.

Flatt salg til værs
Salget av flatskjermer skyter i været. Og på landsbasis topper Asker og Bærum salgsstatistikken,

skriver Budstikka.

— I fjor utgjorde de tradisjonelle billedrørsapparatene 65 prosent av vårt totale TV-salg.

Nå utgjør flatskjerm 80 prosent, opplyser avdelingsleder for lyd- og bilde hos Elkjøp Stormarked

Sandvika, Jan Arild Svendsen til avisen.

TV på veggen ble lansert for ti år siden. Fem år senere ble flatskjerm-TV kommersielt til-

gjengelig, men var da ekstremt kostbart. Prisen på flatskjermer er mer enn halvert siste året.

Dette er hovedårsaken til at salget har skutt i været, mener Svendsen.

— For et drøyt år siden kostet en 42-tommer flatskjerm-TV drøyt 100 000 kroner. I dag får

du samme apparatet til under 15 000 kroner, i tillegg til at apparatet er blitt ytterligere teknisk

utviklet, forteller Svendsen.

Mangel på bygnings-
arbeidere i Polen
Polske byggeprosjekter stanser opp fordi

landets bygningsarbeidere har søkt bedre

betalt arbeid i land som Norge, Nederland

og Storbritannia, skriver Byggeindustrien.

Polske entreprenører fortviler over

mangelen på kvalifisert arbeidskraft, og

anslår at mellom 15 000 og 20 000 stil-

linger i bygningssektoren er ubesatt. Sam-

tidig har landet 2,8 millioner arbeidsledige.

ANNONSE – se side 63
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Støvet stoppes i pipa
En norsk nyvinning som monteres på pipa stanser 95 prosent av svevestøvet, skriver 

det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire. En ny rensemodul kan forhindre at

svevestøvet legger seg som et lokk over norske byer på kalde dager.

Renseenheten monteres som en forlengelse av endestykket på pipa. Piperøyken

renses i det den passerer et elektrisk felt. Støvpartiklene blir flytende og dreneres ut i en

beholder, som tømmes av feieren etter et par vintre. Nyheten har fått navnet Clean Air og

er testet ut både hos Teknologisk Institutt og ved Sveriges Provnings- og Forsningsinstitut.

Applied Plasma Phusics i Sandnes står bak teknologien. Clean Air blir likevel neppe til-

gjengelig uten at det kommer et krav fra det offentlige om at piperøyk skal renses.

“Hvis du legger ut for å finne det

typiske 2005-huset, tror jeg rett 

og slett du får litt problemer.”

Professor i arkitektur, Einar Dahle, til Dagbladet

sett&hørt
KLAGER LEGGES 
PÅ NETTET
Alle klagesaker som går til Reklamasjons-

nemnda for eiendomsmeglertjenester blir nå

offentliggjort på nett, skriver Dagsavisen. Fullt

navn på eiendomsmeglerfirmaene som er

klaget inn, og hva saken gjelder, legges ut.

Norges Eiendomsmeglerforbunds formann,

Øivind Tandberg, tror meglerne vil anstrenge

seg hardere for å løse tvistesaker, i frykt for å

få navnet sitt på klagelisten. Samtidig tror han

meglerne kanskje vil føyer seg i saker de ikke

burde. Offentliggjøring kan føre til at man

mister oversikten over den reelle situasjonen i

bransjen, sier han.

Mattere maling
Nye EU-direktiver reduserer drastisk bruken av

løsemidler i lakk og maling. Det betyr mattere

overflate, skriver nyhetsbyrået Newswire. Målet

er bedret luftkvalitet. Endringene vil bli særlig

store for høyglanset interiørmaling, som i dag

har et høyt innhold av løsemidler.

— Overgangen til mer vannbaserte

malingstyper vil gjøre det mye vanskeligere å få

glansede overflater på lister, tak og dører, sier

Morten Berntsen i Teknologisk Institutt.

Bruken av løsemidler skal reduseres grad-

vis. EU-direktivet vil være helt innført i 2010,

men dette innebærer store endringer i malings-

bransjen allerede nå. Teknologisk institutt er i

ferd med å utarbeide en oversikt over hvilke

malinger som vil måtte forsvinne. De nye

reglene vil for eksempel gå hardt ut over Lady-

serien til Jotun.

– For enkelt for ildspåsettere
I løpet av de siste fem årene har det vært mer enn 1200

påsatte branner i Norge. Minst 26 menneskeliv gikk tapt i

disse brannene, og verdier for 700 millioner gikk opp i røyk.

— Vi gjør det for enkelt for ildspåsettere å starte branner,

sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brann-

vernforening. Han mener at mange påsatte branner kan unn-

gås ved hjelp av enkle forebyggende tiltak. Mye ville vært

gjort om søppelcontainere ble plassert i trygg avstand fra

vinduer, takhimlinger og brennbare bygningsfasader.
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JUSS PÅ NETTET
Tidligere domsavgjørelser er en viktig rettskilde ved norske

domstoler og for alle som behandler juridiske spørsmål.

Relevant rettspraksis er nødvendig for å få oversikt over

rettstilstanden og for å foreta de riktige beslutningene. Frem

til nå har det kunnet ta timer, dager eller uker for å finne

frem til hva som er relevant for en sak. Med den elektronisk

domssamlingen www.rettspraksis.no , er situasjonen en helt

annen. Ifølge en pressemelding skal det nå ta brukeren tre

minutter å finne alle relevante avgjørelser for en sak hvis

man abonnerer på ordningen.

Folkets hus?
De siste fem årene har en lang rekke funkisinspirerte hustyper poppet

opp i typehuskatalogene. Leverandørene håper at en ny tid er på vei, men

de aller fleste nyhetene har én ting felles: Folk vil ikke ha dem. Hele 85

prosent av dem som vil flytte til enebolig de nærmeste årene ønsker seg

et koselig, tradisjonelt hus med skråtak og smårutete vinduer, skriver

Dagbladet. Bare seks prosent foretrekker funkisstilen, viser en fersk

undersøkelse fra Prognoseseteret.

Refererte dom i megafon
En svært aggressiv og innbitt nabokrangel tilspisset seg da den ene naboen

stilte seg opp i gaten og ropte ut i megafon detaljer fra en dom mot den

andre naboens sønn. Krangelen mellom de to, som bor vegg i vegg på Fan-

toft, har pågått i årevis skriver TV2 Nettavisen. Den skal ha startet som en

vanlig nabokrangel om hekk, gjerde og tomtegrenser. For to år siden gikk

den ene naboen, hennes fetter og hennes da 14 år gamle sønn til angrep

mot den mannlige naboen med snøskuffe. Siden den gang har voldsepiso-

dene vært mange, og besøksforbudene har haglet begge veier.
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For å få en isfri oppkjørsel uten fysisk
arbeid, finnes det to alternative meto-
der.
— Det mest vanlige er å legge varme-

kabler. Den andre muligheten er et
vannbårent anlegg, forteller faglig leder
hos Delta energi AS, Tom-Viggo Ris-
holm.

Anlegget legges i sløyfer der man
ønsker å kunne fjerne is og snø. Det er
også mulig å legge varmekabel i bilspo-
rene opp til garasjen, men da kan det
oppstå isvuller i overgangene. De kan
være ubehagelige å kjøre over, og veldig
glatte å gå over. Derfor er det viktig å
salte eller strø i overgangen fra det opp-
varmede området, oppfordrer Risholm. 

Ønsker man en isfri trapp, er alterna-

tivene de samme som for oppkjørselen:
varmekabler eller vannbåren varme.
Kablene kan slisses ned i en eksisterende
trapp, eller legges under heller eller fliser.
Akkurat som for oppkjørselen, er det
enklest å legge det når man bygger nytt.

Automatisk 
Risholm mener det er viktig å sørge for
at oppvarmingen bare står på når det er
nødvendig, for å spare energi. Og når bar
og tørr overflate er oppnådd, finnes det
flere metoder for å skru av varmekilden
automatisk. 

— Vi mener det beste alternativet er
å montere en sensor som fanger opp når
det snør eller oppstår is. Denne støpes
ned i overflaten, synlig og plant med

Varme
utekabler

Oppvarming i oppkjørselen og på 
steintrapper kan tine is og redusere strøing 
og måking og brukne lårhalser. Men å bruke 
varmekabler ute er energikrevende, og stiller store 
krav til styring om du skal unngå å fyre for kråkene.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
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underlaget. Sensoren tåler at man går
eller kjører bil over den. Den har en
innebygd temperaturføler, i tillegg til at
den føler hvorvidt det er is og snø, og
kobler ut anlegget om det ikke trenger å
stå på. Kommer det annen fuktighet på
sensoren, som regnvann for eksempel, så
vil den også slå av varmen.

Et alternativ er å sette opp en utven-
dig temperaturføler på veggen, som for
eksempel slår seg av når temperaturen er
høyere enn null. Investeringskostnaden
vil da bli lavere, mens driftskostnaden er
høyere for en temperaturføler enn for
sensoren, forteller Risholm. 

— Men kablene har vel mindre
effekt ved lave temperaturer. Er det
mulig å bruke to termostater, slik at man

F A K T A

om monteringskostnader:
Faglig leder hos Delta energi as, Tom-Viggo Risholm, har

laget følgende regnestykker for montering av varme-

kabler utendørs. Regnestykkene gir estimerte kostnader

etter store talls lov. Det betyr at det kan være lokale

variasjoner på priser siden hver enkelt elektroentrepre-

nør vil kunne ta forskjellige priser og påslag, og fordi

monteringstiden og tilleggsmateriell som kabler, sikringer, rør, festemateriell,

jordfeilbrytere osv. vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt. Alle prisene er

inkludert moms.

Varmekabel i bakken (oppkjørsel etc):
Del 1. Selve varmekabelen i bakken: I eksempelet tenker vi oss et opp-

varmet areal på ti kvadratmeter. Effekt per kvadratmeter = 274 W

2 stk TKXP varmekabel a’ 1370 W = kr 5 700,- 

Elektrikerkostnad estimert til seks timer x kr 550,- = kr 3 300,- 

Det forutsettes at grunnarbeidet er gjort av huseier.

Del 2. Styringssystem for varmekabel

Løsning 2a: Microbasert snømelder for veggmontasje og små anlegg

Utstyr Isfri50 snømelder komplett kr 8 700,-

Elektrikerkostnad estimert til fem timer x kr 550,- = kr 2 750,-

Tillegg for kabler, sikring, jordfeilbryter etc rund sum kr 3 000,- 

Løsning 2b: Microbasert snømelder for nedgraving i bakkeplan 

Ustyr Snøsensor med 10 meter tilkoblingskabel kr 7 260,- 

Elektrikerkostnad estimert til fem timer x kr 550,- = kr 2 750,-

Tillegg for kabler, sikring, jordfeilbryter etc rund sum kr 3 000,-

Varmekabel i takrenne med takrennetermostat:
Utgangspunkt: 10 meter varmekabel med takrennetermostat. 10 meter

varmekabel rekker til åtte meter takrenne, og ett takrennenedløp på 

2,5 meter. Pris for varmekabel og takrennetermostat ca. kr 2 060,- 

I tillegg kommer montasjekostnader, estimert til fem timer x kr 550,- 

= kr 2 750,-

I tillegg vil det også komme diverse kabler, festemateriell, kanskje sikring og

jordfeilbryter (vanskelig å si hva kunden har fra før i sikringsskapet) med en

rund sum på ca. kr 3 000,-

F A K T A

om oppvarmingskostnad:
Deltaenergi AS anbefaler en effekt på 250 watt per kvadratmeter, for å
kunne tine is. Hvis vi tenker oss en oppkjørsel på 10 kvadratmeter og en
samlet energipris på 90 øre per kilowatttime inkludert nettleie og elavgift,
så vil det bli 2,25 kroner per time. Per døgn blir det 54 kroner når anlegget
står på fullt hele døgnet. Det blir altså fort penger av slikt, i tillegg til miljø-
belastningen det medfører. Styringsautomatikk gjør at man kan slå av
anlegget når det ikke er behov for det.

OVERGANG: I overgangen fra isfri til snødekket flate
kan det oppstå issvuller som blir glatte om det ikke
strøs eller saltes. Foto: Nina Granlund Sæther

➤
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kan stille inn både minimums- og maksi-
mumstemperatur?

— Vel, slik gjorde vi det i riktig
gamle dager. Den ene termostaten ble
satt på minus tre grader, og den andre på
null grader. Varmekablene er da kun på
når temperaturen er mellom de innstilte
verdiene. Det vil nok være litt billigere å
installere enn en sensor i bakken. Men
hellene kan være helt tørre, slik at det
egentlig ikke er behov for at kablene står
på selv om det er minus fire. Og det vil
ikke termostatene greie å fange opp, og
da sender man fort energi ut i ingenting,
advarer Risholm.

I tillegg anbefaler han å isolere under
varmekablene. Det øker effekten av
kabelen, selv om det fjerner effekten av
den naturlige jordvarmen så området vil
fryse tidligere. Husk også at det er
påbudt med jordfeilbryter, og at anlegget
må jordes i begge ender hvis oppkjørse-
len er mer enn 20 meter lang. Anlegget
må uansett monteres av autorisert instal-
latør. 

– Unik sløsing
Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt
Oddekalv, er ikke begeistret for bruk av
varmekabler utendørs.

— Det er noe svineri! I dette landet
flotter vi oss med sløsing av strøm, det er
helt unikt i verdenssammenheng. Det er
faktisk skremmende hvordan vi stadig
sprenger grenser, bygger større hus og
bruker mer av alt, det er rett og slett
kvalmende oppførsel, tordner miljøver-
neren.

— Hva hvis anleggene monteres for å
øke framkommeligheten, for eksempel
ved et gamlehjem?

— Jeg kan for så vidt forstå at et gam-
lehjem kan fristes til å legge en kabel for
at det skal bli lettere å gå, men synes de
burde ansette en vaktmester som kan
måke og strø i stedet. Men det er ikke
her det store problemet ligger, men når
privatpersoner ikke gidder å måke opp-
kjørselen sin. Jeg mener det burde være
straffeskatt på slikt overforbruk. 

— Hvorfor synes du mennesker
trenger å styres på den måten?

— Fordi enhver art som har ubegren-
set tilgang til ressurser ikke klarer å
begrense seg, men sørger for sin egen
undergang. Det kan ikke være fritt fram
for galskapen.

— Hva med tekniske styringredska-
per, som automatisk kobler ut anlegget

når det ikke er behov for det?
— De må jo også produseres, med

den energibruken og avfallet det fører
med seg. Dessuten må elektroniske pro-
dukter vedlikeholdes og repareres. Slike
produkter fører til at flere og flere arbei-
der med å lage og vedlikeholde dippe-
dutter som vi egentlig ikke trenger. Det
skjer i stedet for at mennesker skal
arbeide med å gjøre normale ting som
mennesker har gjort i tusenvis av år, som
å måke snø for eksempel. Vi trenger ikke
å gå tilbake til steinalderen selv om vi har
ryggrad til å tørre å styre folk! For at
svære oppkjørsler på høyfjellet skal bli
snøfrie ved hjelp av strøm, nei det har jeg
ingen sympati for. Det er ikke verre enn
at folk får komme seg ut og måke og strø!

OPPRØRT: Varmekabler
ute er noe svineri og
sløsing med strøm,
mener leder i Norges
Miljøvernforbund,
Kurt Oddekalv.

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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Cecilie Garmann Gill er fornøyd med
de oppvarmede kvadratmeterne
under den elektriske porten i opp-

kjørselen til gården.
— Nå er vi helt avhengige av den. Vi

slipper bekymringen for snøfall og
måking, og vet at porten alltid går opp.
For porten har sensorer som gjør at den
stopper om den støter på noe, så det er
kritisk at den ikke hindres av snøen, for-
klarer Gill. Resten av oppkjørselen blir
måket av en vaktmester på traktor, men
han kommer ikke inntil porten med
traktoren.

— Hva med hensynet til miljøet?

— Vi bruker så mye strøm på gården,
at det tenker jeg ikke så mye på. Dessu-
ten er anlegget utstyrt med en sensor
som måler fuktighet og temperatur, og
slår av anlegget når snø og is er smeltet.
Men det er klart det er et kostnadsspørs-
mål, for når anlegget står på så trekker
det jo en del strøm. Og med de strøm-
prisene vi har nå, så blir det jo dyrt. Men
vi er så fornøyde med dette, at vi også
har lagt varmekabel under 20 kvadrat-
meter skifer på terrassen på hytta. Så har
vi i hvert fall muligheten til å få bort is
og snø på den måten, forklarer Gill. 

Varmt under porten
Da familien Gill overtok Øvre Båstad Gård i Asker for syv år siden, ble det lagt ned varmekabler

under porten i oppkjørselen. Det reduserer bekymringen for uventede snøfall.

LETTVINT: Varmekabler holder bakken under porten på Øvre Båstad
gård i Asker snøfri vinteren gjennom. Foto: Nina Granlund Sæther

➤
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Varme nedløp 
sikrer barnehagen

I Regnbuen barnehage i Mosjøen, var det lenge en våt fornøyelse å
komme seg ut eller inn. Issvuller gjorde at takrennene over inngangs-

partiet jevnlig fløt over og dusjet både foreldre, barn og ansatte som 
gikk inn og ut av bygget. Men det var før de fikk varmekabler.
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Mosjøen tilbyr skiftende vintervær.
Regn og null grader den ene dagen
står ikke i veien for 20 kuldegrader

neste dag. 
— Før frøs vannet fort i takrennene,

de klarte ikke å ta unna, forteller styrer i
Regnbuen barnehage, Bente H. Eriksen.
Hun forsøkte å montere nye takrenner,
uten at problemet forsvant. Da ble hun
anbefalt å ettermontere varmekabler i
takrennene på den siden av huset hvor
inngangspartiet er. Resultatet er hun for-
nøyd med, nå er det slutt på frosne
takrenner over inngangsdøra.
Det var Delta energi som anbefalte løs-
ningen. De har foreløpig kun montert
slikt utstyr på offentlige bygninger.

— Private som har problemer med at
takrennene fryser igjen, bør først under-
søke om det er mulig å gjøre noe for å
sørge for at takras ikke kommer ned i
rennene, og at rennene har tilstrekkelig
fall, mener faglig leder hos Delta energi
AS, Tom-Viggo Risholm. Han får støtte
fra Byggforsk. Sivilingeniør i avdelingen
for materialer og konstruksjoner, Johan
Gåsbak, mener det er mye som bør gjø-

res før varmekabler er å foretrekke.
— Varmekabler er nødhjelp. Det skal

ikke være nødvendig med varme i
takrennene hvis taket fungerer som det
skal, hevder Gåsbak. Han mener årsaken
til mange takrenneproblemer, er at
takenes temperatur ikke svinger sammen
med utetemperaturen, men blir varmet
opp av innelufta på grunn av feilkon-
struksjoner og for dårlig isolasjon. 

— Det får snøen til å smelte selv om
det er minusgrader i lufta. Smeltevannet
vil lett fryse igjen når det renner ut fra
taket og kommer i kontakt med kalde
renner og nedløp, forklarer Gåsbak. 
Han mener derfor det er lurt å få byg-
ningskyndige til å vurdere om noe kan
gjøres med årsaken til problemet, før
man vurderer varmekabler. Da må man
både se på om nedløpenes kapasitet er
tilstrekkelig, om man bør etterisolere
mot taket, og om fasongen på taket er
riktig. Han tror også at mange kan bli
flinkere til å rengjøre takrennene jevnlig,
og minner om at også takrennekabler
trenger vedlikehold.

— Det blir enda en ting å følge med,

for kablene har begrenset levetid og må
skiftes ut med jevne mellomrom. I tillegg
må man forsikre seg om at termostaten
virker, vi har sett tilfeller hvor varmen
står på hele sommeren, advarer Gåsbak.  
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TRYGGERE: Varme i takrennene gjorde inn-
gangspartiet tryggere for både barnehage-
barna og de voksne. Illustrasjonsfoto: Nina
Granlund Sæther.
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— Jeg har selv hytte, og for min del
måtte jeg tidligere fyre i omtrent ett
døgn før det var mulig å sette seg ned i
møblene, forteller Lars Soldal i SoLa-Co.
Som så mange andre hytteeiere slet han
med innestengt luft fordi feriestedet sto
tomt over lengre tid uten tilstrekkelig
ventilasjon. Nylig satte han i gang
import av produktet Solarwall her i
Norge, og hevder å ha sett gode resulta-
ter på sin egen hytte etter at han fikk
installert løsningen der. 

— Nå får jeg raskere varmen opp, og
lukten av innestengt luft har forsvunnet,
sier han.

Selve produktet ser ut som et ekstra
vindu, men bak fasaden skjuler det seg et
lite ventilasjonssystem. Fronten består av
en sort perforert plate, med et lite solcel-
lepanel på toppen. Platen sørger for at
luften blir oppvarmet når sola skinner på
den, og solcellepanelet driver en 12 volts
ventilator som sørger for å blåse den
varme, tørre luften inn i hytta. Det er
også mulig å bruke produktet til å holde
luften i boden i bevegelse, eller sørge for
at en fuktig kjeller får jevnlig tilførsel av
frisk luft. 

— Det blir lett stillestående luft i
kjelleren eller boden, og når den ikke sir-
kulerer blir det fuktig og innestengt lukt.
Har du møbler eller puter i boden, kan
disse begynne å lukte, og i værste fall bli
angrepet av sopp, sier Soldal. 

Avhengig av godvær
Er fuktproblemet av alvorlig grad, er for
øvrig ikke Solarwall den beste løsningen.
Da vil det trolig være behov for større
investeringer. I gråvær står nemlig anleg-
get stille, og for å få best mulig effekt,
bør Solarwall plasseres i solveggen.

— Den bør helst stå på sørveggen, og
kjører bare når det er sol. Det er ikke
interessant å dra inn fuktig luft, men så
snart solen kommer fram, starter den

opp og skifter ut gammel luft, forteller
Soldal.

Avhengig av mengden sol, kan tem-
peraturen i den luften som kommer inn i
systemet øke med mellom fem og 30
grader. 

Kjører radig
Det er imidlertid ingen god idé å instal-
lere systemet på steder der du ønsker ro
og fred. Solarwall er nemlig ikke det
mest avansert og stillegående ventila-
sjonssystemet på markedet. Da må du
langt høyere opp i pris enn de snaue
5000 kroner som du må ut med for å få
et komplett soldrevet anlegg. 

— Den kjører ganske radig når den
er i gang ja, innrømmer Soldal, men
understreker at ideen er at produktet skal
brukes på steder du ikke oppholder deg
mye, som i boden eller kjelleren, eller
slås av når du er på hytta og har mulighet
til å lufte selv. 

Enkelt å montere
Når det gjelder montering er dette ifølge
Soldal svært enkelt, og hele systemet
leveres som et selvmonteringssett. Den
største jobben som må gjøres er å lage et
lite hull i veggen  Vedlikehold skal heller
ikke være noe problem. 

— Dette er en engangsinvestering,
og koster ingenting å bruke. Vifta kan
kanskje ryke, men er lett å skifte, sier
Soldal.

SoLa-Co fører foreløpig kun syste-
met beregnet på hytter, kjellere og boder,
men  det finnes også tilsvarende løs-
ninger for industrielt bruk og til bruk i
boliger. Disse selges foreløpig kun på det
internasjonale markedet. 

— Vi ligger nok litt etter på det
området her i landet, men i Danmark,
Tyskland og i Sverige er dette mer vanlig.
Her i landet er vi vant med billig strøm,
sier Soldal.

Tørkes i solveggen
Fuktig, innestengt luft er et tilbakevendende problem i kjellere, boder og på hytta.

Selskapet SoLa-Co har tatt solveggen til hjelp for å få bukt med problemet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Brevet som nylig gikk ut til en halv
million Shell kunder opplyste at jo
mer du fyller, jo høyrer bonus vil du

få; fra 10 øre bonus per liter og oppover
til 30 øre. Dette er en langt dårligere
avtale enn den som allerede eksisterer
mellom HL og Shell, der medlemmer får
25 øre bonus fra første fylte liter.

Heldigvis beror alt seg på en liten
glipp i postforsendelsene. HL-avtalen
består nemlig slik den er i dag, og i til-
legg kan medlemmer oppnå en rabatt på
30 øre literen dersom de fyller mer enn
600 liter i kvartalet. 

— Vi har lagt om bonussystemet for
alle i Norge, og sendte ut en halv million
brev. I den forbindelse glemte vi å trekke
ut HL medlemmene som ikke skulle
hatt brevet, og det beklager vi, sier Gjert
Bang Olsen. Som et plaster på såret har
Shell bestemt seg for å gi alle HL med-
lemmer som er knyttet eller knytter seg
opp mot avtalen en rabatt på hele 50 øre
literen frem til 18.12.2005. 

Ifølge Bang Olsen får HLs medlem-
mer den beste rabatten i markedet, og er
en av de få gruppene i landet som har en
egen spesialavtale med Shell. 

— Vi har sagt opp nesten 2700 avta-
ler med alt fra syklubber til idrettslag, og
valgt å stå igjen med fem avtaler. Avtalen
med HL er en av disse. Vi ønsker at
dette skal være eksklusive avtaler. På den
måten vil HL-kunder bli gjenkjent når
de besøker en av våre stasjoner, og tatt
bedre vare på. 

For at bonusen skal være gjeldende er
det viktig at medlemmer knytter seg opp
mot Trumf. Avtalen kan aktiviserers
direkte via nettsiden til HL (www.hus-
eierne.no). Det finnes også et eget
skjema som er tilgjengelig på Shellstasjo-
ner over hele landet. Husk å spørre etter
Trumf avtalen, og ikke glem å fylle inn
på skjemaet at du er HL medlem. Alter-
nativt kan du ringe Trumf kundeservice
på 815 33 023.

Flere HL medlemmer har ved en feil-
takelse mottatt et brev fra Shell med

beskjed om endringer i bonusprogram-
met på drivstoff.  Nå gir Shell alle 

medlemmer 50 øre i bonus per liter 
i en kort periode som plaster på 

såret for feilinformasjon.

50 øre bonus per liter

Gjert Bang Olsen
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Gaven til alle med egen bolig:

Ett års abonnement 
på Hus & Bolig

Bestiller du gaveabonnement før 10.desember sender
vi deg et hyggelig gavekort og en lommeradio 
med skrittteller som du kan legge under treet.

Kun kr 198,- for seks utgaver.
Du sparer kr 96,- i forhold til løssalgsprisen.

Ja, jeg vil gjerne gi 
et gaveabonnement til:

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

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

Adr ........................................................

Postnr ................ -sted ...........................

Telefon ...................................................

Regningen sendes til: 

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

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

Adr ........................................................

Postnr ................. -sted .........................

Telefon ..................................................

...............................................................
Underskrift    Personen må være over 18 år

Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.
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Vi feirer 10 år, 
det nyter du godt av!

HVERT FEMTE HL-MEDLEM KJØPER 
STRØM FRA HALLINGKRAFT!

Hallingkraft Trygghetsforsikring, vårt nye produkt,
finner du sammen med bestillingsskjema, gunstige avtaler, 
og gode tilbud på www.hallingkraft.no.

Hallingkraft Trygghetsforsikring gir bedre økonomisk 
trygghet, og er allerede blitt godt mottatt blant våre kunder.

Kombi Avtale, nyhet for strømkjøp. 50 % av forbruket til 
fast pris og 50 % til spotpris. Avtalen sikrer deg mot 
prisøkning og gir fordel ved prisfall. En vinner uansett!

Kontakt oss via e-post hallingkraft@hallingkraft.no, 
på telefon 815 68044 eller på fax 32 08 66 01. 

Hallingkraft AS, pb 223, 3571 Ål.
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Flisespikkeri
Nå kan du skryte på deg et talent

som flislegger, selv om du aldri

har rørt keramikk. Et nytt høy-

trykkslaminat fra Fibo-Trespo med

tredimensjonal overflate skal nem-

lig være så virkelighetstro at de

færreste vil se forskjell. Produktet

kan festes rett på baderomsveg-

gen uten bruk av membran, og er

godkjent av Fagrådet for våtrom.

Produktet blir tilgjengelig i butik-

kene på nyåret.

www.fibo-trespo.no

Et vindu å regne med
Å holde styr på hvilken fjernkontroll som hører til TVen kan være

et svare strev, og det nye takvinduet Integra fra Velux gjøre ikke

saken bedre. Nå kan du nemlig risikere å sette deg ned i godsto-

len, legge beina på bordet, strekke deg frem etter fjernkontrollen

og ende opp med å åpne vinduet. Det forutsetter selvsagt at du

har husket å plugge det inn. Det elektriske vinduet er enkelt å

betjene, og har du behov for flere enn ett, kan fjernkontrollen

styre opp til 30 stykker. En advarsel til slutt: Ikke stikk hodet ut

dersom det ser utrygt ut for regn. Vinduet har nemlig en automa-

tisk regnsensor som lukker det dersom det blir ruskevær.

www.velux.no

nytt på markedet
STEINHARD

Moderne, kul, tøff og røff. Nei, det er ikke snakk om drømme-

mannen denne gangen, men ganske enkelt en ny kjøkkenbenk.

Ifølge Årdal Plast, som distribuerer kjøkkenplaten Silestone, har

den alle de ovennevnte egenskapene. I tillegg skal den være en

av århundrets teknologiske nyvinninger. Hva som gjør den så

spesiell? Vel, du kan få den i den fargen du ønsker, skjære rett

på platen uten at den riper, og søle balsamicoeddik, olivenolje,

rødvin, sitronsaft og kaffe på den uten at det setter merker.

www.aardal-as.no
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Totalt tildekket
Vil du kvitte deg med gammel glass-

fiberstrie, er standardløsningen et

godt lag med sparkel, og timers

arbeid med sandpapir. Med veggbek-

ledningen Cover Up, er dette visstnok

helt unødvendig. Påfør vevlim på

veggen, og rull ut produktet som

består av en fiberfilt med akrylskum

på baksiden. De avskårne lengdene

skjæres av i over- og underkant, og

akrylskummet fyller igjen ujevnheter

i veggen. Når veggen er kledd, kan

du male eller tapetsere over.

www.day-system.com

PÅ DRUEN
Ved hjelp av to små magneter som festes på hver sin side av røret til parafin-eller oljebrenneren,

skal du nå kunne få mer effekt ut av varmekilden din, hevder forhandleren av HeatMax.

Magnetene gjør nemlig at forbrenningen blir mer fullstendig, og du skal slippe 

mye sot og avgasser i maskinen. Den tekniske forklaringen er som følger:

fossilt brennstoff består av hydrokarbon-molekyler, som har en tendens til å 

klumpe seg sammen og danne noe som minner om drueklaser. Det gjør at for-

brenningen blir dårligere. Passerer de derimot et magnetisk felt, rives klasene fra 

hverandre, og forbrenningen blir mer fullstendig fordi hvert molekyl får mer oksygen.

Tittei leverpostei
Har du noen gang følt behovet for å

ha de tørre, gamle middagsrestene

eller melken som for lengst er gått ut

på dato på utstilling, har et nytt kjøle-

skap fra Gorenje endelig gitt deg

sjansen til det. Skapet, som er en del

av en ny kjøkkenserie utviklet av Fer-

raridesigner Pininfarina, har nemlig et

vindu på døren. Heldigvis er det ikke

gjennomsiktig dagen lang, men vil du

se inn uten å åpne døren, er det bare

å berøre et lite kontrollpanel, lyset

tennes, og du har full sikt rett inn til

leverposteien.

www.gorenje.no
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Advent. Av latin: ad – ”til” og venir –
”komme”. Jeg venter på hva som skal
komme. Ikke bare på grunn av jul,

men i år vel så mye på grunn av fugl!
Siden mattilsynet ringte seint i oktober
og ba meg sette inn alt fjørkre i frykt for fugleinfluensa,
har det smelt fem skudd her i gården. De tre hønene som
har trippet fritt omkring på tun og jorde, måtte møte livs-
kvelden sammen med andeparet som kom flyttende hit i
våres. I vår naive tro på det gode liv, la vi i fjor bekken til-
bake i sitt gamle leie, tvers over jordet. I samme slengen
gravde vi ut en stor dam for biologisk mangfold i kultur-
landskapet. Midt i dammen lot vi det være en liten øy. 
På den bygget vi et hus - et lite andehus - med ordentlig
takstein. Andemor og andefar har levd sine lykkelige
dager der, med besøk av gjess, trane, hegre og andre
trekkfugler som liker seg best i - eller i nærheten av -
vann. Som vi har frydet oss over denne dammen og livet 
i og rundt den! Guttungen og kameratene hans har padlet
rundt øya i en oppblåsbar gummibåt, og småbarna til
naboene har kommet med brødsmuler og spurt så pent
om de kunne få mate endene. Bestemor har ruslet bort til
benken ved vannet for å nyte morgenkaffen og en røyk,
samtidig som hun har kunnet studere alt som rørte seg 
i dammen og - ikke minst - i luften over den. Der har
svalene stupt akrobatisk etter fluer til ungene sine som
har ventet trygt på maten i tretten møysommelig bygde
reir oppunder taket i huset mitt. I mens har jeg gått til
hønsehuset og plukket inn nylagte frokostegg med knall-
gule plommer fra mine stolte frittgående høns. Idyllen
har i det hele tatt vært upåklagelig.

Advent. Nå ligger isen over dammen. I hønsehuset
mitt er det kaldt og stille. Svalereirene er like tomme som
andehuset på øya. De tamme fuglene våre tok vi livet av.
Trekkfuglene har reist for lengst. Gås og villand, hegre,
trane og svale ferierer på sydligere breddegrader, mens jeg
venter på min hvite jul her i nord. I trygg tradisjon ser-
verer jeg mager kost i mørketiden, før det store etegildet
som nærmer seg. Jeg tygger derfor min hønsefrikassé
mens jeg tenker på dammen min, på de tomme svale-
reirene oppunder taket mitt og på trekkfuglene som vil
finne veien tilbake sammen med våren. Men frikasseen
får en lei bismak ved tanken på hva de kan komme til å
bringe med seg til vårt lille paradis. En kilde til biologisk
mangfold var jo nettopp det vi
ville ha! Men med hvilket inn-
hold? Det er vi altså ikke herre
over. God Jul!   

husmusa

SP KERS

KÅRNER

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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taletrengt?

Kjære venner! 
Sitter og slapper av med siste utgave av Hus &
Bolig, men blir litt skuffet. Leser at redaktøren
selv skryter Våtromsnormen(BVN) opp i sky-
ene, men likevel står det en reportasje side 
65-67 om våtrom (med FFV som kilde!?). 

Jeg siterer fra reportasjen: VENTILASJON: ...Har du
ventil uten vifte, KAN det være en fordel å ha en spalte under
døren for ekstra utlufting... 

Jobber selv i faget, som utførende flislegger, men er til en
hver tid opptatt av at ALLE fag gjør sitt ytterste for et bra
resultat!! Viser til BVN 44.110, pkt 24+34: 
Det MÅ sørges for lufttilførsel inn i våtrommet ved hjelp av
ventiler/rister mot tilgrensende rom. Ventilene kan utføres
som spalter i vegg eller over/under dør. 

Altså: Det er ikke lovfestet med luft til ventilasjon, men
dette skulle være en "huskeliste som hjelper deg å opprett-
holde en god standard". Bør ikke da BVNs egne anbefalinger
gjelde? Særlig når FFV er en av kildene til "huskelisten"?

Ellers er jeg meget fornøyd med "Hus & Bolig". Mye bra
lesestoff! 

Øyvind Hop, murer med våtromssertifikat, Kolnes 

Se opp for feilinformasjon
For en tid siden ble det i et forbrukerprogram på TV vist til
en produsent av parkett som anbefalte bruk av grønnsåpe på
gulvene sine. Undersøkelser viste at parkettprodusenten
hadde fått betalt av grønnsåpeprodusenten for å reklamere for
produktet.

Jeg har en sterk mistanke om at dette er tilfelle med Bade-
miljø også, ref. artikkel i Hus & Bolig nr. 5 2005. Grønnsåpe
har aldri vært brukt på bad, heller ikke min for født i 1906
brukte det. Når informasjonsansvarlig i Bademiljø sier at man
brukte grønnsåpe før i tiden, prøver man å snakke seg ut av
det. Og spesialvaskemidler har vi hatt i 50 – 60 år!

En ting er sikkert: man kan ikke regne med at rengjørings-
anbefalinger blir gitt med tanke på riktig bruk. Her gjelder
det hvem som betaler for reklame.

Grønnsåpe er bare egnet til å fjerne sot fra lampeglass og
kaffekjeler som har vært brukt på bål. Ellers er det mat for
bakterier.

Bergljot Holm Årstad, Oslo 

Ikke kan. Må!

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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Tur til Ungarn med Peter Batta
Onsdag morgen 26. oktober dro 21 spente huseiere
fra Skjervøy i nord til Vågsbygd i sør, sammen med
Peter Batta til Budapest.

På flyplassen ble vi møtt av vår svensktalende guide. Etter lunsj
kjørte vi til kjente severdigheter som Parlamentet, Helteplas-
sen, Andrássy avenue, over Margritbroen opp til Slottshøyden
med fantastisk utsikt fra Fiskerbastionen. Vi beundret de vakre
bygningene, som er pietetsfullt restaurert etter krigens ødeleg-
gelser. Kveldens måltid ble inntatt på restaurant Bel Canto,
hvor kelnerne stilte opp og sang mellom rettene.  

Neste morgen orienterte guiden ivrig om det vi kjørte forbi.
Heldigvis tok hun det med en latter da noen ba om en pause. I
den gamle byen Szentendre, som ligger idyllisk ved Donau litt
nord for Budapest, var det anledning til å shoppe. Da vi skulle
spise lunsj, fikk vi utdelt forklær med oppskriften på ungarsk
gulyás, og beskjed om at vi skulle være med å lage maten. Mens
suppen kokte ble vi sendt på museumsbesøk, og etterpå smakte
maten godt ved langbord i hagen. 

Neste dag hadde Peter ordnet med massasje til dem som
ønsket det.  Andre var mer opptatt av krystall, og lot til å
glemme at krystall er tungt som bly når det skal fraktes med
hjem. En vandring gjennom Egers gater ga oss et innblikk i
byens rike historie.  Innbyggerne er stolte over at det var der
tyrkerne ble slått tilbake.  Så var tiden kommet til et besøk i
Tibor Gals vinkjeller, hvor Peter ga et lynkurs i de forskjellige
druetyper, vinkvaliteter etc. Etterpå inviterte han oss hjem på
champagne, noe alle satte stor pris på. Dagen ble avsluttet  på
restaurant Kulacs, en munter aften for oss og en innbringende
aften for sigøynermusikerne.

Lørdag reiste vi til Szilasvarad og grottene i Aggtelek. Grot-
tene er enestående i sitt slag og står på UNESCOs verdensarv-
liste.  Vår hulevandring varte i 1 time, men det var kun nok til
å bese en liten del av grottene.  

På hjemveien fikk vi en flott oppvisning av ungarske csikós
(cowboys) på et hestesenter. Vår reise falt sammen i tid med
deler av ungarernes opprør i 1956 og besøket ved Corvin kino
og  minnetavlen over Peters far og andre frihetskjempere ble en
høytidsstund.  Oppholdet i Ungarn ble avsluttet med en båttur
på Donau.  Budapest viste seg i sin fineste stas med flombelys-
ning av de viktigste byggverkene.  Da båten snudde ved det
nye nasjonalteateret, var reisen på en måte over.  

Viszontlátásra! – På gjensyn Ungarn!

Sommeropplevelser 
hele året

Både profesjonelle og private brukere har oppdaget fordelene
ved spontan kvartsvarme.
Med denne teknologien kan man retningsstyre varme
umiddelbart etter at man slår på kvartsvarmeren, og dermed
punktvarme et område lenge etter at solen har tatt kvelden.

Utsikten din er like avslappende. Lydene er like harmoniske.
Luktene er like friske.

Varmen og kosen ordner du selv!
Trenger du å vite mer om kvartsvarme og hvilke varmere
som er best egnet for ditt behov?

Vi kan punktvarme ditt produksjonslokale også, verkstedet
ditt, eller tribunen på stadion...
Utetemperaturen bryr vi oss ikke om! Lær om hvordan du
kan punktvarme der hvor behovene er, samtidig som du kan
spare både penger og miljø! La kråka klare seg selv.

Les mer på våre 
hjemmesider: 
http://www.blue-sky.no,

Eller ring oss på 
23 38 31 90.

Produktene kan du få
teste ved å besøke vårt
showrom på Skullerud. 

Vi høres!

Olaf Helsets vei 8 .
0694 Oslo
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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!
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JEG ØNSKER Å BESTILLE  

............ stk. Farer og feller på badet à kr 109,- / kr 69,- (medlemspris)

............ stk. Farer og feller ved utleie à kr 99,- / kr 59,- (medlemspris)

■■ Jeg er medlem. Medlemsnummer .................................

■■ Jeg er ikke medlem, og betaler full pris pr. hefte.
Porto kommer i tillegg.

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

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

Postnr. og poststed: .....................................................................................................

87hus&bolig 6–2005 •

I fjor kom første hefte i serien ”Farer og feller” fra Hus-
eiernes Landsforbund. Da var det utleie som var tema.
Nå har vi sett nærmere på baderommet, og du får svaret
på hva som er de vanligste årsakene til fuktskader, og
hvordan de kan unngås. Du får vite hvordan fuktskader
kan oppdages, og hva som må gjøres når skaden er kon-
statert. Byggebransjens våtromsnorm blir utførlig presen-
tert. I tillegg vil du finne en rekke gode tips om hvordan du
best tar vare på badet. 

De fleste artiklene har tidligere vært publisert i Hus &
Bolig, men artikler er nå samlet på ett sted. Det gjør det lett 
å få et overblikk over nettopp farer og feller på baderommet.

Hus & Boligs redaktør Nina Granlund Sæther, har vært
redaktør for heftet. I forordet skriver hun: Bad er komplisert,
men jo mer du vet, desto bedre er sjansene for å unngå kostbare
og ressurskrevende skader.

Kupongen sendes 
Huseiernes Landsforbund, 
Fred. Olsens gt. 5, 0152 OSLO 
eller fakses til 22 41 19 90

✂

NYTT HEFTE:
Farer og feller på badet
Fukt og vannlekkasjer er et stort 
problem. I fjor utbetalte forsikrings-
selskapene 1,6 milliarder kroner i 
erstatning etter vannskader. Hvor mye 
fuktskader koster er det ingen som vet. 
Kanskje er det i milliardklassen. I det 
nye heftet Farer og feller på badet finner 
du gode råd om hvordan du skal unngå 
disse skadene.

Farer og feller på badet
Red.: Nina Granlund Sæther
Hus & Bolig 2005
Kr 109,- / medlemspris kr 69,-

er
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“Det er med ord som

med solstråler: jo mer

de konsentreres, jo

dypere brenner de.”

James Joyce

GULVBOKA
Dag Thorstensen og Fred-Erik Syversen

BS Konsept 

Kr 198,-

Det er viktig at gulvet passer til huset, under-

streker forfatterne av denne boken. Parkettgulv

passer for eksempel ikke så godt i et tradisjonelt

hus på landet. Har du bestemt deg for hvilket

gulv du ønsker, finner du oppskriften på hvordan

du skal legge det her. Boka tar for seg heltregulv,

parkett, vinyl og en rekke andre typer belegg.

Det er også blitt plass til informasjon om lister,

varme i gulvet, trekktetting, etterisolering, ved-

likehold og reparasjoner.

BO – MED JUL I HUSET
Gro Aanesen

BS Konsept

Kr 248,-

Lag en julebok er første tipset som møter deg i denne

juleboken. Julen handler jo om tradisjoner, og  derfor

kan det være lurt å samle både oppskrifter, adresse-

lister, en logg over julepynt, gavelister og alt annet som

har med julen å gjøre på ett sted. Trenger du hjelp til å

få litt julestemning, finner du råd om hvordan du skal

oppnå den i alt fra stue til

kjøkken og soverom. Har

du hastverk, er det også

en egen del satt av til deg

som skal skape jule-

stemning i siste liten.

fra
bokfronten

Tjen penger i drømmeland
Du kan spare tusenvis av kroner mens du sover, er på jobb eller koser deg 
på hytta. ORION fra Nobø er et styringssystem som automatisk senker 
temperaturen når du ikke trenger full varme. Og penger spart er penger tjent;
investeringen betaler seg i løpet av kort tid.
Tekst og layout: Oktan Trondheim. Foto: SPOT

ORION er et programmerbart 
koblingsur som sender signaler til ovner,
lys og andre elektriske produkter.
ORION kan senke temperaturen i ulike
perioder i tillegg til å slå på/av lys, 
ventilasjon, motorvarmer og så videre. 

Over 4000 ekstra å rutte med!
Målinger viser at du kan spare opptil 
20 % strøm til oppvarming ved bruk av
et styresystem. Hvis årlig forbruk er på 
30 000 kWh og kraftpris + nettleie til 

sammen er 75 øre, vil du kunne spare
opptil 4.500 kroner per år. 
Og jo dyrere strømmen er, desto større 
er sparepotensialet!

Tast dine ønsker 
ORION sender signaler til egne mottakere
som sørger for å senke temperaturen eller
slå av strømmen i de periodene du har
valgt. ORION kan styre elvarme, lys og
elektriske apparater i ulike deler av huset
helt uavhengig av hverandre.  

Radiobasert ORION
Den «tradisjonelle» ORION 512 sender 
signaler via ledningsnettet. ORION 700, 
som snart kommer i salg, benytter 
radio-signaler og er enda mer fleksibel,
anvendelig og driftssikker. 
Den har dessuten en design som gjør at den
gjerne kan stå fremme på bordet! 
Orion får du kjøpt hos ledende elinstallatører
over hele landet. 

Du kan finne mer info på www.nobo.no

ANNONSE
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MYKE GAVER 
Hege Barnholt

Damm

Kr 248,-

Myke gaver er vel akkurat det motsatte av det

de fleste drømmer om som små, men her kom-

mer i hvert fall en haug med ideer til dem som

ønsker å gi dem bort. I boken finnes oppskrifter

på gaver du kan gi til venninner, friluftsmenn,

stor og små barn, eventuelt til hunden. Hva med

et trekk til kleshengeren eller kleenex-boksen?

Kanskje et slipsetui til mannen i huset er tingen?

For ikke å glemme pyntelokk til syltetøyglasset,

eller spisebrikke til hunden. Oppskrifter på alt

dette og mer til finner du i hvert fall i denne

boken.

JULENS SKATTKISTE
Anne-Stine Thuve

Orion

Kr 298,.

Dette er boken for den fingernemme. Her er det

håndarbeidet som står i sentrum. Har du god tid

før jul, kan du ved hjelp av oppskrifter herfra

brodere motiver på duker, puter, kalendere og

det meste annet du kan tenke deg. Boken har

også fått plass til noen kakeoppskrifter, en del

julefortellinger, og tips til hvordan du kan lage

dine egne gaveesker. Vil du lage julepynten selv,

finnes det hjelp til det her. Visste du forresten at

tanntråd er det beste materialet til å træ girlan-

der og julepynt på? Træ popcorn og perler på

tanntråden, og fest det med en øredobbkrok på

treet. Helt enkelt. Helt naturlig.

CAPPELEN, INNREDNING FRA A TIL Å
Mary Gilliatt

Cappelen

Kr 429,-

Å innrede huset kan være en hel vitenskap, og denne

boken lover å hjelpe deg litt på vei. Dette er ganske

enkelt et kurs i interiørdesign for den som ønsker å

driste seg inn på dette feltet på egenhånd. Første del

av boken tar for seg en del grunnprinsipper, både når

det gjelder planlegging, design og stil. Du trenger for

eksempel ikke innrede huset med fiskegarn og mari-

time gjenstander bare fordi du bor ved sjøen. Deretter

følger en grundig gjennomgang av de enkelte ele-

mentene i rommet; vegger og tak, gulv, vinduer og

møbler. Til slutt går forfatteren gjennom den siste

finpussen, og viser hvordan kunst, pyntegjenstander

og planter kan brukes for å friske opp hjemmet.

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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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 150,- 199,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Farer og feller på badet 69,- 109,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 159,- 209,-

NY

NY
NY
NY

oppvarming

Brenner-
service

Fyringsolje/Parafin/
Brennerservice

SHELL CENTER
Bærum, Oslo, 

Lørenskog, Skedsmo,
Ullensaker, Follo

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

TRENGER DU

NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her

under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører står

mer enn gjerne 

til tjeneste.

rammeverksted

oppvarming

løp & kjøp

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

22 65 40 88
Brobekkveien 115, 0598 Oslo

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

Åpent: Tir.-søn. 12-17 (man. stengt)

KONGENSGT. 5, tlf.: 22 42 51 10

www.kunsttreff.no

-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

kjøkken
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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

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

ALT I INNVENDIG OG 
UTVENDIGE ARBEIDER        

DU TRENGER BARE ET
NUMMER

23 89 72 55
www.dinbyggmester.no

• BORETTSLAG  • PRIVATE 
• BOLIGSAMEIER

containere

bygg- og tømrermestere

anleggsgartnertjenester

Taksering av uteanlegg-skader. 
Drenering.Graving. Belegg, murer,
naturstein. Beskjæring, trefelling.

Bransjeerfaring i 40 år.

Telefon: 63 87 90 10
Telefaks: 63 87 68 80

www.lovold.as

elektroinstallatører

Utfører alt i taktekking 
og blikkenslagerarbeide

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

Uforbindtlige tilbud.

Faste priser.

Gratis rådgivning.
Servicebiler for små oppdrag
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bygg- og tømrermestere

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni.t . johansen

@c2i.net

PROBLEMFRITT TAK

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAST EIENDOM
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAMILIE/ARV

GRATIS VURDERING

Tlf.: 24 11 59 00
www.bruland.no

Kristian Bleka
Parkettsliperi

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Medlem av

www.npsf.no
22 92 45 40

www.utleiespesialisten.no
Westye Egebergsgt. 8C, 0172 Oslo

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

Vå  r fagkunnskap - Din trygghet

gulvbearbeiding

Abbco a.s.
BYGG OG TØMRERMESTER

Rehabilitering, tilbygg og nybygg 
med Sentral Godkj. fra Statens 
Bygn.tekn.etat

Tekn.rådgivning, tilstandsrapp., 
boligsalgsrapp. og verditakster.

Se www.abbco.no for info.
Mob: 90 20 28 28
Tlf.: 22 92 13 83  
E-mail: info@abbco.no

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

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

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

Se vårt brede utvalg

VELKOMMEN!
Åpningstider i butikken:

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

R. Bergersen A/S
Trondheimsveien 47 – 0560 Oslo

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

låser og låsesmedtjenester

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE,RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni.t . johansen@c2i.net

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

malertjenester

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

glassarbeidelektroinstallatører

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

fuktproblemer

elektroinstallatører

Din  nærmeste  S ikr ingen-elek t r iker

f inner  du  på  www.sikr ingen.com 

el ler  ved  å  r inge  tlf. 0 20 60
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rør og rørleggerutstyrradonmålinger

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
Raske rørleggere til riktige priser, med kunden alltid i fokus

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

teknisk rådgivning

vannanalysestiger og stillaser

E-mail: hausmann@stillaser.no

skorsteinsarbeid

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

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

TRENGER DU BISTAND MED 
SKADEPROBLEMATIKK I BOLIGEN?

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

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

taksering

Abbco a.s.
www.abbco.no – info@abbco.no

Ny standard i boligtaksering – 
Boligsalgsrapport med rabatt 
på eierskifteforsikring.

Autorisert i Norges Takserings
forbund - Sentral Godkjenning 
fra Statens Bygn.Tekn.Etat.

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

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

tømrermester murmester

sopp (skadesopp)

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
9512 93 66 
F: 21 96 03 55

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE,RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni.t . johansen@c2i.net
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For at alt skulle gå korrekt for seg, ble
vinneren trukket på Lillestrøm
politikammer av politiinspektør Hanne

Plathe Maartmann. HLs markedssjef Ulf
Borgan og daglig leder for Gjør din bolig
bedre messen, Stewart Laursen, var også
tilstede for å overvære trekningen.

Nesten 10 000 personer deltok i kon-
kurransen i regi av HL og samarbeids-
partnerne Securitas Aroundio, If, Sikr-
ingen og Shell, som er sammen om ”et
sikkert hjem” kampanjen. Premien, en 37”
Lowe LCD-TV og et Bose lydanlegg var
tydelig populær. 

Vinneren, som kom innom ”Et sikkert
hjem” standen på messen som ble avholdt
på Arenum i Bergen, ville legge på røret da
markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes
Landsforbund ringte. Han ble lykkelig

overrasket da han fikk vite hva henvend-
elsen dreide seg om.

— Jeg trodde først det var en tele-
fonselger, og var temmelig lei siden jeg
nettopp hadde hatt en på tråden og nylig
reserverte meg mot telefonsalg. Dette var
en langt mer velkommen telefon, sier
Helge Lie, som jobber som tannlege i
Bergen. Da han så hvilke premier det ble
lokket med, var han ikke et øyeblikk i tvil
om han skulle delta i konkurransen.

— Jeg har vært borti både Bose og
Lowe før, og vet at dette er kjempebra
saker, sier han.

Samtidig som Lie fikk beskjed om at
han var den heldige vinneren, fikk han
også tilbud om gratis medlemsskap i HL,
med alle fordelene det innebærer. Skal han
på messen også neste år, gir det ham halv
pris på inngangsbilletten. 

Stewart Laursen mener en konkurranse
av denne typen tilfører noe ekstra til Gjør
din bolig bedre messen. 

— En konkurranse som dette ville
normalt kostet penger, men her er den helt
gratis. Det gjør messen enda mer spenn-
ende. Vi er stolte over å ha HL med, og at
de stiller opp på stand er et flott tiltak,
ikke bare for å tiltrekke nye medlemmer,
men også for å hilse på de eksisterende, sier
Laursen. Han mener også profileringen
sammen med partnerne under ”Et sikkert
hjem” logoen er positiv for messen.

— Det hjelper lite å ha TV eller boble-
bad hvis man ikke sover trygt om natten.
Sikkerhet bør være en prioritet, og det
mest grunnleggende er trygghet, sier
Laursen.

Messe i vekst
Gjør din Bolig bedre messen har opplevd
kraftig vekst de siste årene. Det som
begynte i 1996 med bare 9 messer, er nå
blitt til 17 messer, fra Alta i nord til Kristi-
ansand i sør. Neste år blir det avholdt
messer i enda to byer, Harstad og Bodø.
Da blir det også 10 års jubileum, og både
Laursen og Borgan fra HL lover nye og
spennende premier også til neste år. 

— For vår del er dette veldig positivt.
Vi flytter rundt på messer over det ganske
land. I år var det 17 og til neste år er det
19. Det betyr at vi når ut til lokalbefolk-
ningen. I år har vi fått hele 4000 nye med-
lemmer på messer, sier Ulf Borgan.

Vinner av konkurransen som ble hold på Gjør din bolig 
bedre messer over hele landet har nå blitt trukket. 

– Jeg ble ganske forskrekket da jeg forsto at jeg hadde fått 
noe sånt rett i hendene, sier Helge Lie  fra Straume, som nå 

kan se frem til en lyd- og bildeopplevelse utenom det vanlige. 

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

Vant TV og lydanlegg i 
100 000 kroners klassen

Helge Lie

Stewart Laursen, Hanne Plathe Maartmann og Ulf Borgan med vinnerkupongen.
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Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 14. november 2005.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hvert sitt eksemplar av Den store huseierboka.

Løsningen på kryssordopp-
gaven i nr. 4 vil bli kunngjort
sammen med navnet på
vinnerne, i neste utgave av
bladet. Vinnerne vil få tilsendt
hvert sitt eksemplar av 
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
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RADON

Flaggspetten
– ei ugagnskråke

Høysesong for

MUGG – vanlig i gamle gårder
Mange unntak i forsikringen

Kabler i bakken 
tiner snøen 
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