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Forsidefoto:  
Noen ser spøkelser ved høylys dag.
Foto: Barbro Fauske Steinde.

For et par år siden hadde vi en hyttenabo som var over-
bevist om at en ufo hadde besøkt vårt ellers så fredelige
paradis en mørk høstnatt. Hun var meget oppbrakt over

hendelsen. Men det var dessverre bare et redningsheli-
kopter i lav høyde som forstyrret nattesøvnen.

Mange er overbevist om at det finnes mer mellom
 himmel og jord enn det som kan forklares rent fysisk og
intellektuelt. Andre er mer skeptiske av natur, og tror ikke
grønne menn, nisser og troll er forklaring på det uforklar-
lige. Selv tilhører jeg de som gjerne hører en grøssende
spøkelseshistorie. Og kanskje velger jeg det blå rommet på
vestlandshotellet Union hvis jeg får anledningen. Der skal
man etter sigende kunne høre piken Linda gråte. Hun ble
forsmådd av en tysk greve, derfor går hun igjen. Men det
betyr ikke at jeg tror på gjenferd og spøkelser. 
Jeg velger heller å se på fenomenet med
humoristiske briller.

I denne utgaven av Hus & Bolig
kan du lese om spøkelsessanerer Eva
Botnen. I ti år har hun reist land og
strand rundt og hjulpet folk
med å bli kvitt ånder, nisser 
og gjenferd som holder hus i
boligene deres. Vår journalist
fikk være med henne hjem til
en familie utenfor Bergen, og
det er en selsom opplevelse han
beskriver. Botnen beveger seg

rundt, tar og kjenner i løse luften, drar og firer i usynlige
tråder. I det ene rommet etter det andre finner hun energi-
en til de som har bodd der før. På barnerommet får hun
plutselige smerter i ryggen før hun tar seg til hodet og spør
om det er noen som sliter med hodepine. I et annet rom
stønner hun høyt og ber om at vinduet blir åpnet.
Som man roper i skogen får man svar! Selvfølgelig får
husrenser Botnen bekreftende historier når hun spør om
det har vært noen i rommet som har hatt vondt i ryggen
eller vondt i hodet. Hvem har ikke en eller annen gang selv
kjent smerter i ryggen? Så og si alle kjenner noen som har
slitt med isjas, kink, lumbago, hodepine og migrene. 
Jeg ser ikke bort fra at mennesker som tror dårlig
 økonomi, arbeidsløshet, sykdom og dårlig helse, søvn-
løshet og ekteskapelige problemer skyldes noe negativt i
 boligen kan oppleve spiritisme som positivt. For en kort
periode. Tro kan flytte fjell. Men jeg finner det både spe-
kulativt og svært betenkelig å utnytte folks usikkerhet og
naivitet på denne måten. Jeg kan ikke se annet enn en
skuespiller som forfører og manipulerer sitt publikum. 

At det skal sitte små nisser, gjenferd, spøkelser
eller vetter i trappa til vestlandsfamilen og trekke

dem i bena når de forsøker å gå opp… Aldri i
 verden!

Hva mener du? Send en e-post til
ngs@huseierne.no.

Spekulativ spøkelsesjakt
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ros&ris fra Batta

RIS går denne gangen til byrådet i Oslo
kommune som nekter å ta over ansvaret
for måking og strøing av byens fortau.

Igjen kan vi lese i avisene om rekordmange fotgjengere
som sklir på glatte fortau og skader seg. Det er sameier,
borettslag og andre private gårdeiere som eier eiendom-
men langs fortauene i indre by som er pålagt ansvaret
for å måke og strø. Huseiernes Landsforbund har i åre-
vis kjempet for at Oslo kommunene skal overta plikten
til å sørge for at innbyggerne kan ferdes trygt i byens
gater uten å sette liv og lemmer i fare, og ikke overlate
denne plikten til dem som tilfeldigvis eier huset som
ligger langs fortauet. Vi tror at manglende strøing kom-
mer av at plikten rett og slett er så byrdefull at det stri-
der med vanlige folks rettsoppfatning, og at publikum
forventer at dette er et ansvar kommunen må ta. Det
gjør heller ikke saken bedre at Oslo kommune går foran
som et dårlig eksempel ved selv å misligholde sin plikt
til å strø foran egne bygninger. 

Byrådsleder Erling Lae har flere ganger uttalt i mediene
at kommunen skal vurdere å overta ansvaret for å holde
byens fortau farbare, men intet skjer. Hvor lang tid skal
det ta før byrådslederen innser at visse oppgaver ikke er
egnet til å lesses over på private, men må løses av felles-
skapet for fellesskapets regning?

ROS fortjener organisasjonen Natur og
Ungdom som nylig har rettet søke-
lyset mot den luftforurensing som

gamle vedovner og peiser forårsaker, særlig i de store
byene. Vi deltok rett før jul i Per Ståle Lønnings debatt-
program 17.30 på P-4 med Natur og Ungdom om
saken. Under debatten kom vi frem til felles enighet om
at slik forurensing påfører mange astmatikere store helse-
messige plager.

Nylig hadde vi møte med ledelsen i Natur og Ungdom,
hvor vi med bakgrunn i regjeringens Soria Moria-erklæ-
ring vil rette en henvendelse til olje- og energiministeren
om forebyggende tiltak. Først og fremst vil vi i felleskap
finne positive virkemidler som stimulerer huseiere med
gamle vedovner til å bytte ut disse. Både HL og Natur og
Ungdom er enige om at den beste gulroten vil være at
Staten, via ENOVA, gir økonomisk tilskudd til dem som
bytter ut sine gamle ovner. Oslo kommune har for sin
del hatt slik tilskuddsordning i mange år!

Under møtet med Natur og Ungdom ble vi også enige
om å arbeide sammen i flere saker hvor våre organisa-
sjoner har felles interesse. 
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Godt nytt år! I HL er vi godt i gang med å
løse nye oppgaver og utfordringer i hus-
eiernes tjeneste. Sammen med Natur og
Ungdom arbeider vi nå for å få økono-
miske støtteordninger til huseiere som
ønsker å skifte ut gamle vedovner og pei-
ser. Målet med dette er å redusere foruren-
sing og astma- og allergiplager. Sammen
med Leieboerforeningen ser vi i fellesskap
på en modernisering av husleieloven.
 Sammen med Pengeforlaget arbeider vi
med å få på plass en langt bedre og nøytral
økonomisk rådgivning til medlemmene.
Samtidig vil dette prosjektet innebære
gode rabatter på litteratur som retter seg
mot hus, hjem og økonomisk planlegging.
Dette bare for å nevne noen av de spen-
nende prosjektene vi har startet med på
nyåret. 

Nytt tilbud på HL-strøm
Som følge av den kalde strømkrisevinteren
2002-2003 gikk HL den gang ut med
anbudsinnbydelse til 11 landsdekkende
strømleverandører. Hallingkraft ble vin-
neren og har siden da levert strøm til
rundt 23 000 av våre medlemmer. De aller
fleste bestilte strøm til fast pris for en tre-
årsperiode. Denne avtalen løper ut i juli i
år. Tilbudet som ble gitt fra juli 2003 har
vist seg å være et gullkantet papir. Ved
sammenligning mot Hallingskrafts strøm
på spotpris eller variabel pris (som i paren-
tes bemerket også er ekstra gunstig for
HL-medlemmer), har besparelsen for dem
med tre års fastpris vært på over 4 000
kroner.

Vi har allerede startet arbeidet med forny-
else av ordningen. De av våre medlemmer
som er med på fastprisordningen, får først
et informasjonsbrev sammen med strøm-
regningen i februar. Sammen med neste
regning i mai, vil man få nye strømtilbud
å velge mellom når fastprisavtalen for HL-
strømmen opphører i juli. Vi vil naturlig-
vis beskrive de nye tilbudene også i Hus &
Bolig, slik at øvrige medlemmer kan slutte
seg til HL-strømmen fra samme tids-
punkt.

De siste årene er det statistisk bevist at
strømprisene på spotmarkedet har vært
vedvarende økende. Dette først og fremst
fordi forbruket øker med et par prosent i
året, uten at det produseres særlig mye mer
elektrisk kraft. Samtidig blir markedet mer
og mer åpent, slik at mye norskprodusert
strøm sendes til eksport. I tider når vi har
underskudd på elektrisitet importerer vi
utenlandsk energi, som er dyrere enn
norskprodusert strøm. På denne måten 
får vi en sakte og vedvarende hevning av
strømprisen. Dette er en utvikling jeg tror
vil fortsette også de kommende årene.

Bedre service til medlemmene
Årskontingenten ble sendt dere i begyn-
nelsen av januar, og jeg må med hånden
på hjertet si at jeg er meget ydmyk og tak-
knemlig for den positive og solide med-
lemsmassen vi har i vår forening. Allerede
har nærmere 80 prosent av våre medlem-
mer betalt sin kontingent. Dette vil jeg gi
dere en varm takk for!

Nye utfordringer – nye allianser
Samtidig er vi meget bevisst på og opptatt
av å ha en best mulig medlemsservice. For
å oppnå dette vil jeg herved be de av dere
som måtte være misfornøyd med noe
 vedrørende medlemskapet om å sende en
e-post eller et brev til meg om dette. Da
blir vi enda bedre i stand til å rette opp
våre svakheter og styrke servicen til med-
lemmene! På forhånd takk.

Jeg vil også oppfordre deg som medlem til
å ta en ny kikk på våre rabattordninger og
medlemsfordeler. Disse finner du på vår
hjemmeside www.huseierne.no og bakerst
i medlemsbladet Hus & Bolig. Forhåpent-
ligvis er det enda mer du kan tjene på ditt
medlemskap i HL!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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— Å kjøpe hus i Spania er både kompli-
sert og dyrt. Med vår pakkeløsning blir
det  rimeligere, enklere og tryggere,
påstår Egil Fløisand, en av initiativ-
tagerne bak boligbyggelaget Spaniasol.
— Huskjøpet skjer i Oslo, og man får
bare én norsk kontrakt å forholde seg
til. Alle papirer er på norsk, følgelig
slipper man å bruke penger på overset-
telser. Man slipper å besøke spansk
notar, og man slipper spanske skatter og
avgifter ved kjøp og salg. Dette kan
utgjøre betydelige beløp. En annen for-
del Fløisand markedsfører, er at man
kan sitte i uskifte hvis en av ektefellene
skulle falle fra. Det er ikke mulig hvis
man har kjøpt hus eller leilighet
gjennom det spanske systemet.

Normalpris for en borettslagslei-
lighet vil ligge mellom 1,5 og 2 millio-
ner kroner, opplyser statsautorisert
eiendomsmegler Rune Kvevik. Lavere
pristerskel vil gjøre at flere får tilgang til
bolig i Spania, mener han.

Borettslagene etableres altså i
Norge, og driftes herfra. Kvevik ser
ikke bort fra at de vil søke medlems-
skap i NBBL.

— Vårt boligbyggelag er bygget
etter akkurat de samme prinsipper som
de norske, understreker han. Det betyr
blant annet at dette ikke er spekula-
sjonsobjekter. Loven setter en viss
begrensning. Man må bo 12 måneder i
leiligheten selv før man kan leie den ut,
opplyser han. ngs@huseierne.no

8 • hus&bolig 1–2006

Borettslag i strandkanten
De nye borettslovene som trådte i kraft 1.juli i fjor, åpner for å danne borettslag utenfor 

Norges grenser. BBL Spaniasol har som mål å stifte det første i Spania i løpet av kort tid.

TEKST: 
NINA GRANLUND SÆTHER

PÅ SOLSIDEN: Nytt lovverk gjør det enklere å kjøpe hus i Spania.

Egil Fløisand

Rune Kvevik
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Dyrt i Fredrikstad
For en standard bolig på 120 kvadratmeter verdsatt til 2 millio-

ner kroner, må man i gjennomsnitt ut med 7 529 kroner i kom-

munale gebyrer. I de kommunene som har eiendomsskatt, må

man i tillegg ut med 3 815 kroner. Men i de dyreste kommunene

er prisnivået vesentlig høyere. I en rapport fra Huseiernes

Landsforbund går det frem at man i Fredrikstad må ut med nes-

ten 16 000 kroner pr. år for en relativt ordinær bolig. Ti kommu-

ner krever inn mer enn 13 500 kroner i gebyrer og eiendoms-

skatt. Undersøkelsen viser at kommuner som krever eiendoms-

skatt på boliger tar like mye i gebyrer som andre kommuner.

Ryddig bokhylle
Hus & Bolig har endelig skjønt hvordan

man skal få en stilfull og ryddig bok-

hylle. Glem alfabetisering og inndeling

etter tema. Elle interiør har vært 

på besøk hos Cathrine Hammel. Aften-

posten har vært hos Annichen Vargel.

Begge har sortert bøkene etter farge.

LITTERÆR ORDEN: Bokhyller fra gulv 
til tak. Bøkene er sortert etter farge. 

Faksimile fra Elle Interiør 01/06

sett&hørt

“Min far hadde bygd to hytter og et hus 

da han rundet førti. Min bror hadde bygd

hus, dobbeltgarasje og røykhus. Selv hadde

jeg ikke gjort annet enn å skru sammen 

et stort antall flatpakker fra Ikea.”

Hallgeir Opedal, Dagbladet

Været kan påvirke prisen
Lokale værvariasjoner kan komme til å påvirke bolig-

prisene, spår Kjell Senneset i Prognosesenteret. 

Holmenkollen har ifølge Kapital mye dårligere vær enn

Nordstrand, og forskjellen er langt større enn bolig-

kjøpere flest er klar over. Data fra Meteorologisk

 Institutt viser at beboerne på Nordstrand har nesten 

14 nedbørsdager mindre enn de som flotter seg i

 Holmenkollen. Hjellestad og 

Sotra er kjent for å få  mindre 

nedbør enn Bergen. 

Lite datasikkerhet i bygårder
Datanettverkene florerer, og svært mange av dem er åpne og

tilgjengelige. Jo tettere du bor, desto større er faren for at

noen kan hakke seg inn på nettopp ditt trådløse nettverk.

— Det er grunn til å tro at trådløse nettverk er blitt mis-

brukt av spammere og andre personer som for eksempel

surfer etter barneporno. Det er IP-adressen din som blir

registrert hvis ditt nettverk benyttes, så det er stort behov for

at folk sikrer nettverkene sine, sier Robert Hyllestad, senior-

ingeniør i Post- og teletilsynet til Aftenposten.

Mer vegglus
Den blodsugende vegglusa sprer seg voldsomt, skriver Dagbladet. Blir du bitt, kan

du få store utslett og blemmer på kroppen.

— Vegglus, eller veggdyr som de ofte kalles i dag, er blitt et alvorlig problem.

Forekomsten av veggdyr er ti ganger så stor som for bare fem år siden, forteller

Stein Norstein ved skadedyrfirmaet Anticimex.

Vestlandet er hardest rammet da insektene trives best i det fuktige kystklimaet. 
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Veldedig reklame
Striden om reklametårnene i hovedstaden fortsetter. Byråd

Grete Horntvedt ble i oktober enig med reklamegiganten

JCDecaux og eieren av tårnene, Hafslund, om at all reklame

skulle fjernes, og at lysene skulle slukkes i et halvt år fra

nyttår. I denne perioden skal bystyret behandle en helhetlig

reklameplan for byen, skriver Aftenposten. 

De kommersielle plakatene og lyset er fjernet, men vel-

dedige organisasjoner har fått anledning til å fremme sitt

budskap. Det liker aksjonsgruppen mot tårnene dårlig. 

— Dette regnes ikke som reklame, men informasjon,

sier byråden. Hun avviser at dette er like forurensende som

annen reklame. Administrerende direktør i JCDecaux,

Øyvind Markussen, mener at tårn uten reklame vil tiltrekke

seg taggere.

Flere velger spotpris
22 prosent av husholdningene valgte å kjøpe strøm

til spotpris i tredje kvartal i 2005. Det er en økning

på åtte prosent fra samme periode året før. Ifølge

SSB velger fremdeles 60 prosent av kundene

 standard variabel pris. 18 prosent har fastpris.

“Enten har man blitt rik

på eiendom, eller så har

man plassert penger i

eiendom etter at man 

har blitt rik. Rike, godt

voksne folk, har mye

eiendom.”

Eiendomsinvestor Espen Klevmark 
til Næringseiendom

Prisen på kullkraft avgjør
Strømprisen er sviende høy selv om vannet står rekordhøyt i

magasinene. Det skyldes at vi er langt tettere knyttet til det nord-

europeiske kraftmarkedet enn tidligere. Og prisen på kullkraft sty-

rer, skriver VG. I dag kan det se ut som man må kjøpe kull for 18

øre for å kunne produsere en kilowattime (kWh) strøm. Fyrer man

med kull, må man i tillegg betale ca. 10 øre pr. kWh for utslipps-

kvoter for CO2 som en følge av Kyoto-avtalen.

— Det er til enhver tid den dyreste kraften som legger prisni-

vået, sier Øystein Ryggen, krafttrader i Trondheim, til avisen. Kos-

ter kullkraften 30 øre, kan vannkraften selges for det samme.

Høy etterspørsel i forhold til det som blir produsert driver også

prisene i været. Rundt nyttår ble det usikkerhet på grunn av

 gassfeiden mellom Russland og Ukraina. Lite vind ga smått med

vindkraft i Danmark. Og kaldt vær i Europa, særlig i Oslo- og

Stockholmsområdet, økte forbruket.

Mobiler i do
Stadig flere mobiltelefoner havner i

 kloakken. Nå slår vannverket i den

 finske hovedstaden Helsingfors alarm,

skriver VG. Gebiss og leker er frem-

deles det største  problemet for kloakk-

nettet. Avløpsrørene blokkeres. Men det

meldes nå om et økende antall mobil-

telefoner som tetter rørene.

sett&hørt
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DØR TIL DØR: Spøkelser
kan skape mye liv i et hus.
Mange bruker fritiden til å

åpne og lukke dører.
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Åpner eller lukker husets dører seg stadig
av seg selv, blir du hjemsøkt av gjentatte
mareritt eller føler du deg rett og slett

uvel, kan det være du har uønsket besøk. I
hvert fall hvis vi skal tro Eva Botnen. Etter ti
år med det hun kaller husrensing og over
200 utdrivelser på samvittigheten, bruker
hun mer enn gjerne tittelen profesjonell
åndeutdriver. Men hvordan vet man egent-
lig at man har en ånd i huset?

— Enkelte merker det på at hunden
bjeffer ekstra mye, eller kanskje at den blir
stående midt i rommet og stirre ut i luften
med et stivt blikk. Det kan være de føler seg
iakttatt, at noen stryker dem over kinnet, tar
dem på kroppen, eller at spesielle lukter
dukker opp, forteller Eva. 

Selv om få ser spøkelser ved høylys dag,
driver hun ikke hovedsakelig med nattar-
beid. Åndene eller gjenferdenes tilstedevæ-
relse er ikke tidsavhengig. De kan like gjerne
være der om dagen som om natten klokken
tolv. 

Arbeidet med å rense et hus setter hun i
gang straks hun blir kontaktet på telefon
eller via e-post. Problemet blir konstatert,
og selv om hun ikke er fysisk tilstede, kan

mye bli gjort på avstand ved hjelp av tanke-
kraft. 

— Når jeg jobber med et hus i forkant
går jeg inn og ser og føler på det som er der.
Forrige helg var jeg i leiligheten til en gam-
mel dame. Da hadde jeg jobbet så mye i for-
kant at det ikke var mye som hang igjen da
jeg kom til henne. 

Ny dimensjon
Skal man bli helt kvitt problemet, er man
vanligvis avhengig av Evas tilstedeværelse i
huset. Ved å gå inn i en annen tilstand eller
ny dimensjon, hjelper hun ånder, spøkelser,
energier eller gjenferd med å komme videre.

— Det er gjerne noe som sitter igjen etter
folk som dør, jeg kaller det sjelebiter eller
sjeledeler, forklarer Eva. De sender jeg dit de
skal. Hjem, til himmelen eller et helt annet
sted. Det er avhengig av hva du ønsker å
kalle det.

Selv om hun holder hus i Bergen tar hun
oppdrag i de fleste deler av landet, og hiver
seg mer enn gjerne i bilen for å hjelpe men-
nesker i nød. Prisen på et oppdrag ligger på
3500 kroner. Det inkluderer arbeid i for-
kant og etterkant av besøket. I tillegg kom-

Ser spøkelser 
ved høylys dag

Å bestille åndeutdrivelse av huset er ikke særlig annerledes 
enn å bestille en elektriker, mener Eva Botnen, profesjonell 

åndeutdriver. Man bestiller det man har behov for og det 
man mener man trenger.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE
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mer reisekostnader. Resultater er garan-
tert, og dersom problemet eller åndene
ikke forsvinner, kommer hun tilbake
senere for å gjøre jobben ferdig. Hittil
har hun ikke støtt på et problem som har
vært så stort at hun ikke har kunnet løse
det. 

Utvasking
Alle som føler det er noe i huset som pla-
ger dem på en eller annen måte, kan
bestille en husrens, og Eva forteller at
mange også bestiller rensing før de skal
flytte. Det kan være greit å få ut gamle e-
nergier før nye mennesker kommer inn.  

— Det blir som en del av storrengjø-
ringen av huset, forklarer Eva.  

I tillegg til oppdrag i hus, hender det
også hun må gjøre en jobb på gamle
møbler eller arvestykker av ulike slag. 

— Det er viktig å rense gamle smyk-
ker og ting som har tilhørt andre. Det
kan være mange energier som sitter
igjen. 

Mot spøkelsesprofitt
Eva er ingen fan av folk som profiterer
på spøkelser, og lar dem gå igjen for å
skape blest om for eksempel hotellet sitt.
Det mener hun er ren utnytting, og
påfører den som går igjen mye smerte. 

— Mange synes dette er spennende,
men ofte mener jeg det ville vært bedre
om de hadde fått slippe fri. Å være
fanget mellom to steder er nesten som å
sitte i kø, men det bryr ikke de som pro-
fiterer på dette seg om. Det er en del av
de som går igjen som ikke har det så bra,
og det kunne vært kjekt å få dem videre
dit de skal og styre dem inn i lys isteden-
for mørke, sier hun. 

Skjønner skeptikerne 
Eva er fullt klar over at det er mange
skeptikere der ute, men lar ikke det
stoppe henne. Samtidig tror hun folk
stadig blir mer åpne for denne typen
ting. 

— Jeg kan ikke forlange at folk tar
alt dette for god fisk. Enhver kan få lov å
gjøre seg opp en mening. Likevel tror jeg
programmer om åndeverdenen på tv har
hjulpet. Det er litt brød og sirkus, men
det har åpnet mange dører.

16 • hus&bolig 1–2006

LIKESTILLING: Eva finner både feminine og maskuline energier på barnerommet. 
Her jobber hun med å trekke ut de feminine.

Sanering av nisser,
skrømt og spøkelser
I et liten generasjonsbolig litt utenfor Bergen er det noe som
ikke er som det skal. Familien som bor der sliter med dårlig
nattesøvn. Opprinnelsen til plagene er uklar, men husets frue
mener det er snakk om negative energier, og har tilkalt Eva
Botnen for å drive ut det som måtte være av plageånder. Hus
& Bolig fikk være med på sanering av både nisser, maskuline
og feminine energier, samt to skøyeraktige gamle gubber som
drev med fantestreker i kjelleren.

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND Jeg har kledd meg i lys sier Eva,

mens vi sitter og stanger i kø på
veien ut fra Flesland, men hun er

kun lys i håret. Klærne er mørke, og
den røde jakken gir heller ingen assosi-
asjoner til lys. 

— Det jeg gjør er å visualisere at
jeg er i lyset, og så sender jeg dem jeg
møter inn i det og videre dit de skal,
forklarer Eva. Hun har ikke noe spesi-
elt utstyr for spøkelsesrydding med
seg, og har heller ikke behov for det.
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Verken remedier eller ritualer er nødven-
dig. Likevel kommer hun ikke helt tom-
hendt. 

— Jeg holder alltid en liten rosen-
kvartssten i hånden, men kunne like
gjerne gjort dette uten. Mange bruker
røkelse, men jeg liker ikke lukten, fortel-
ler Eva

Klokken er litt over fire, og det
begynner å mørkne. Jevnlig kontakt med
husverten på mobil hjelper oss stadig
nærmere målet. Omsider svinger vi inn
på tunet, ringer på døren, og blir mottatt
av en ung smilende kvinne, som hilser
gjenkjennende på Eva. Det viser seg at
hun tidligere har deltatt på selvutvi-
klingskurs i Det Alternative Huset, der
Eva er terapeut. 

— Jeg vil i hvert fall opp, det er helt
klart, utbryter Eva straks vi er kommet
inn. Vi går opp den smale trappen som
leder til loftsetasjen der mor og far og de
to døtrene på tre og to år har soverom.
Hele familien følger med, også mormor
som er på besøk. Den eneste som sitter
igjen nede er farmor, som bor i egen lei-
lighet i huset, og ikke aner at hun har
besøk av spøkelsesjegere. 

Trekker i tråder
— Epler og pærer de henger på trærne,
når de er visne så faller de ned.

Eldstedatteren i huset hopper tram-
poline. Eva beveger seg sakte og forsiktig
rundt i rommet hennes. Av og til med
åpne, av og til med lukkede øyne. Hen-
dene holder hun foran seg, tar og kjenner
i løse luften, og drar og firer i en usynlig
tråd. Det er nesten som å se en erfaren
sjøfisker med senen mellom hendene,
der han lar den gå litt ut, haler opp noen
favner, og lar den gå ut igjen. 

Rommet, som er malt i nyanser av
rosa og rødt, er fylt med leker. Dukker,
en barnevogn og en lekekomfyr. Typiske
jenteleker. På veggen troner et portrett av
Lady og Landstrykeren, og dynetrekket
er prydet med en prinsesse i rosa kjole.
Et tilsynelatende koselig rom, men ifølge
Eva er det her trykket er verst. Sterkest
føles energien i skapet der et lite hjerte
formet av stjerner lyser mot oss. Der
lokaliserer Eva en kraftig maskulin
energi. Den har ikke nødvendigvis til-
knytning til noen som bor eller har bodd
i huset, men er noe som henger igjen fra
gammelt av, forklarer hun. I andre enden

av rommet er energien mer feminin.
Begge kjønn er altså representert. 

Sover dårlig
Grunnen til at Eva er blitt tilkalt, er
ifølge mor verken frykt for spøkelser eller
troll, men en følelse av at det er noe
ukontrollerbart, noe negativt i huset som
hindrer familien i å oppleve den full-
endte lykken. 

— Det er tungt å komme gjennom
dagen. Vi har møtt så mye motstand. En
del av det er økonomisk, og vi føler at vi
står og stamper. Derfor har vi prøvd å
tenke annerledes. Ungene er oppe seks til
sju ganger om natten, og jeg blir aldri
utvilt nok og fort sint, forteller hun. 

Etter at Eva har vandret rundt en
stund, blir det slutt på trampolinehop-
pingen, og datteren blir løftet opp i mors
armer. Eva går bort, henvender seg til
barnet, og spør.

— Sover du om natten? 
Barnet begraver ansiktet i morens

armer, før Eva fortsetter: 
— Får du besøk om natten?

Barnet svarer utydelig:
— Vetsje.
— Kommer Bæsja til deg om natten?

Hvem er Bæsja, spør Eva ivrig, etter å ha
feiltolket svaret. Mor er raskt på pletten
for å forklare misforståelsen. 

— Hun sier ”vet ikke”. 
Eva får tillatelse til å sette seg på prin-

sessedyna. Hun lukker øynene, og får
plutselig smerter i ryggen. Det viser seg
at et familiemedlem har oppholdt seg på
rommet med store ryggsmerter. Etter
hvert begynner mormor også å nøste opp
i ulike hendelser på rommet. Blant annet
skal et barn nesten ha blitt kvalt der.
Overnattingsgjester har også opplevd
rommet som spesielt kaldt.  

— Det er ganske heftig her, jeg er
ikke ferdig her ennå, sier Eva, mens hun
virrer med hodet og vender håndflaten
opp. 

Vondt i hodet
Mens vi fortsatt befinner oss på barne-
rommet, tar Eva seg til pannen, og spør
om noen i huset sliter med hodesmerter.
Det blir bekreftet at husets far har
tilbakevendende hodepine, og Eva fortel-
ler at den er knyttet til disse energiene.
På foreldrenes rom, som ligger vegg i
vegg, blir hodepinen videre forklart. Den
ligger i et område rett ved speildørsgar-
deroben, som dekker hele den ene kortsi-
den av rommet. Straks vi kommer inn
stønner Eva høyt, og ber om å få åpnet et
vindu. 

— Jeg må få byttet ut energien her,
forteller hun, stønner igjen, og fører
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LETTER PÅ TRYKKET: Etter grundig
 lufting har noen av de tunge energiene
forsvunnet fra soverommet. Likevel
finnes det fortsatt noe gjenværende
stråling, men den har ikke Eva 
kompetanse til å fjerne.
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energien mot vinduet, trekker og drar, drar
og trekker. Frisk luft fyller rommet, før hun
lukker igjen vinduet og setter seg på sengen.
Også i dette rommet er energiene tunge,
men trykket er lettet nå. Hodepinen vil avta
etter hvert, men det finnes fortsatt noe strå-
ling fra grunnen får familien forklart. Dess-
verre er ikke Eva ekspert på dette området,
men hun mener det muligens vil hjelpe å
plassere en kobberplate under sengen. 

Videre innover i loftsetasjen, konstaterer
Eva at det meste er ganske rolig. Badet, ska-
pene og kontoret er trygge områder. Likevel
vil hun ikke anbefale noen å sove på konto-
ret. Der er det litt mye stråling.  Fra dataen.
Hun setter seg ned i en stol på et lite gjeste-
rom, skanner resten av loftet derfra, og kon-
staterer at det har vært et hjerneslag i dette
området. Mormor er igjen på pletten for å
bekrefte at jo, det har nok vært et hjerneslag
i huset, men at det var i etasjen under. 

Nisser eller småfolk
På ferden mot trappen, får Eva øye på noe
hun ikke har sett tidligere. Hun stopper
opp, stirrer litt, og utbryter:

— Synes dere det er tungt å gå opp trap-
pen? Det er nemlig noen små nisser som sit-
ter inntil veggen og holder dere i beina når
dere går opp. Vil dere at jeg skal ta dem
bort?

Nissene er små og rundt 30 cm høye,
forklarer hun. 

— Jeg tror ikke du skal kalle dem nisser,
kanskje gjenferd, spøkelser eller vetter eller
småfolk, foreslår Eva litt senere. Uansett
betegnelse, trekker og drar de i hvert fall i
beina til dem som er på vei opp. Både mor
og far i huset er enige om at trappen til tider
er tyngre å gå i enn andre trapper, og Eva
setter seg ned for å jobbe. Hun forteller at
det er iskaldt der, og at det nok kan ha med
energinivået å gjøre. 

— Det at det er kaldt kan ofte ha med
avdøde å gjøre og at energinivået er i uba-
lanse, sier Eva.

Familien får senere prøve flere ganger
både å gå og løpe opp trappen, og mens mor
er overbevist om at jo, det kjennes litt let-
tere, er far noe mer skeptisk.  

Eva mener bestemt at det må ha vært
noen som har vært dårligere til beins som
har bodd i huset, men ingen kan komme på
at det har vært et problem for noen. Likevel
konstaterer de at det kan ha vært oldefaren
som døde av kreft. Han var nok litt dårlig til
beins på slutten. 

SPØKER DU? I kjelleren til familien satt
det to gamle karer i et hjørne. De ble
fjernet mens Eva var i husets stue.
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I sofaen i stuen går Eva gjennom
resten av huset, hun blir overmannet av
en kraftig smerte i brystet, og begynner å
brekke seg.

— Det er mye gammel skrekkblan-
det angst her. Mye hjertepress. Jeg kjen-
ner jeg har lyst til å kaste opp, sier hun.
Eva forteller at hun har fjernet litt av det
gamle, litt av døden og angsten som har
kommet av en del vonde dødsfall og syk-
dom i familien. Hun ser ikke flere kreft-
tilfeller i fremtiden.  

Gamle menn i kjelleren
Fra sofaen renser hun også grunnen, og
oppdager noe mer.

— Jeg fant noe i kjelleren, er det
noen som ikke liker å gå ned der, spør
hun, men får til svar at det ikke er noen
store problemer med det. Eva forteller at
hun i hvert fall har fjernet det som er. To
gamle karer som satt i en krok. 

— Det var to stykker, og de har hatt
det ganske kjekt. De satt rundt en tre-
greie.

Mor og far lokaliserer stedet til vas-
kekjelleren der de har et lite tretrau stå-
ende. Eva forteller videre at de to gamle
karene i kjelleren nok har holdt på med
litt skøyerstreker, og stadig har forsøkt å
strekke strikken litt lenger. De har holdt
på med noe de ikke har fått lov til. Kan-
skje er det alkohol involvert, kanskje
hjembrent? Hvem karene er kan hun
ikke helt kartlegge, men de går i hvert
fall 70-100 år tilbake i tid, og har ingen-
ting med huset å gjøre, som ble satt opp
for 50 år siden. 

Saneringen går mot slutten, og Eva
forteller hun har gått gjennom alle rom
med en lysboble, eller lysball, og erstattet
tristhet og mørke med lys. Hun har også
satt opp beskyttelseshetter i hvert rom
og rundt huset for å hindre at nye ånder
trenger inn. 

Plutselig dukker en gammel kvinne
opp. Far i huset reagerer med vantro.
Dette har aldri skjedd før. Farmor kom-
mer aldri ut når det er fremmedfolk i
huset, og er sjelden så smilende og blid.
brs@huseierne.no

Full klagerett
Blir du ikke kvitt spøkelsene etter besøk av en utdriver har du ifølge
Forbrukerombudet full klagerett. Så langt har det likevel ikke kom-
met inn noen henvendelser om dette.

— Hvis ikke utdriveren har tatt forbehold om at det ikke er mulig å kvitte seg med alle spøkelser, kan
det muligens gå inn under mangel ved tjenesten, sier Magne Eek, seksjonssjef i Forbrukerombudet.
Samtidig innrømmer han at det nok kan oppstå visse vanskeligheter med hensyn til bevisførselen. 

Det finnes ikke noen egen lovgivning som regulerer markedsføring av denne typen tjenester, men
utdrivere må følge det generelle lovverket. Påstander som fremsettes skal etter markedsføringsloven
være sanne og kunne dokumenteres, men ombudet
har foreløpig valgt å la være å kontrollere utdrivere. 

— Vi har ikke kunnskap om noen metode for å
avgjøre dette objektivt, men det blir på linje med astro-
logi og spåkoner. Det er ikke blitt reist noe krav der om
dokumentasjon for at det de lover er sant. Folk velger
selv hva de vil tro på, sier Eek. Derfor er det fritt frem
for de som måtte ønske det å tilby denne typen tjenes-
ter. Det er heller ikke noen begrensning med hensyn til
betaling. Et kontrollorgan som evaluerer utdrivere
eksisterer ikke. 

— Meg bekjent er det ikke noen som fører aktivt
tilsyn med dette, sier Eek, som likevel ikke utelukker at
det i fremtiden kan bli en eller annen form for kontroll.

— Hvis omfanget av dette blir stort, kan det være
vi må gå nærmere inn og se på det, sier han.
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En støttende hånd fra kirken
Har du spøkelser i huset, eller går et gammelt familiemedlem igjen,
kan også kirken hjelpe. 

— Vi driver ikke med noen ”lightversjon” av eksorsisme, men når noen opplever det som vanskelig å
bo et sted, kan presten komme inn og være med på å skape trygghet, sier Ole D. Hagesæther, biskop
i Bjørgvin.

Selv har han mottatt denne typen henvendelse en gang, og mener at dersom det er et ønske om
det, bør prester stille støttende til for å hjelpe folk som føler et eller annet ubehag i huset. 

— Om det er spøkelser eller hva det måtte være er ikke så viktig, og selv har jeg nok ikke så
mye tro på spøkelser. Uansett kan vi gå inn og be en bønn og lyse velsignelse over familien og rom-
mene i huset, sier Hagesæther. Samtidig er han opptatt av å understreke at dette ikke er noen form
for utdrivelse av ånder. 

— Psykologisk kan en tenke som så at det skaper
en viss trygghet når noe større og sterkere tar over og
passer på huset. Når jeg selv er redd for ting, hender
det jeg korser meg og ber en bønn, sier Hagesæther. 

Han opplever stadig flere henvendelser fra men-
nesker som ønsker velsignelse når de flytter inn i et
hus eller skal sjøsette en båt, noe som i utgangspunk-
tet er en katolsk tradisjon. Likevel mener han det ikke
er noe galt i å stille opp på dette. 

— Dette blir en form for inngangsrituale der vi ber
Gud signe hus og hjem og de som bor der. Sånn sett
synes jeg ikke det er en dårlig tradisjon i et religiøst
land. Dersom dette skulle bli mer vanlig, kunne det
også vært bra hvis vi kunne laget et rituale slik at den
enkelte prest ikke ble nødt til å lage det selv. Ole D. Hagesæther, biskop i Bjørgvin

Magne Eek, seksjonssjef i Forbrukerombudet
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Spøkelsene har tatt over for trollene i
den norske folkefantasien, mener
Cherri Døhlen, forfatter av boken “Inn

i det ukjente – spøkelser og gjenferd i
Norge.” Hun har samlet historier fra de
fleste deler av landet, og latt seg fasinere og
skremme av det folk har hatt å fortelle.

En av favoritthistoriene hennes hand-
ler om presten i brunt, som har vandret
rundt på prestegården i Sande i Vestfold
siden 1812. Folk mener det er presten
Hans Daniel Hammer, som i sin tid nektet
å konfirmere en gutt som ikke var i stand
til å svare riktig for seg. Gutten gikk siden
bort og druknet seg, og folk mener Ham-
mer på et eller annet vis prøver å gjøre det
godt igjen. Han er blitt observert flere
ganger, og har til og med lagt hånden på
skulderen til en forskremt kvinne. 

Det finnes flere lignende fortellinger
rundt omkring i landet, og i tillegg til pres-
tegårder er kirker, gravlunder og munke-
klostre populære steder å besøke for spø-
kelser. Hvem har ikke hørt om munken i
Nidarosdomen? Han har vist seg en rekke
ganger, og skremt både kirkegjengere og
turister. Forskere, universitetslektorer,
kunstnere og teologer har også fattet inter-
esse for den mystiske skikkelsen. 

Cherri Døhlen har få personlige opp-
levelser av spøkelser, men ble litt skremt da
hun overnattet på Hotell Union Øye. Der
holder hele to gjenferd hus. En hulkende
ungjente, og en eldre kvinne som får gar-

dinene til å gå opp og ned i tide og utide.
Den eldre kvinnen skal nemlig ha stjålet
en snor fra gardinene i ett av rommene, og
siden brukt den til å henge seg i. Da
Cherri og mannen overnattet der sluknet
paret med rullegardinet oppe, men midt
på natten våknet Cherri av at de var rullet
ned. Spøkelset viste seg for øvrig å være
mannen hennes som syntes det var vanske-
lig å sove på et så lyst rom. Likevel vil ikke
Cherri avfeie alle historiene hun er blitt
fortalt som oppspinn.

-— Alle de som jeg har snakket med og
historiene jeg har hørt er veldig troverdige.
Jeg tror nok mange har opplevd noe, men
vet ikke helt hva. Selv om ikke jeg kan se
spøkelsene, betyr jo ikke det at de ikke er
der, sier hun.

For se dem gjør hun ikke. Hun har for-
søkt. Til og med langt til fjells har hun
vært og speidet etter spøkelser. Ved Brei-
dalsvannet høyt til fjells i bygda Grotli står
et varselsskilt som advarer forbipasserende
mot spøkelser som krysser veien. Trolig er
gjenferdet en kvinne som døde i 1928, og
selv om Legerhytta som ligger bak har en
loggbok full av beskrivelser av kvinnens
aktiviteter, fant Døhlen ingenting der
 heller. Jakten gir hun for øvrig ikke opp.
Spøkelser er noe som fascinerer. 

— Jeg har alltid vært interessert i
 spøkelser, og da jeg var liten diktet jeg opp
historier som jeg skremte søstrene mine
med, forteller hun. brs@huseierne.no
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Spøkelsene lever
Mens norske troll har lidd en stille død i suvenirhyllene, 

lever spøkelsene i beste velgående. De finnes overalt i 
bygd og by, men er spesielt glade i prestegårder. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Ikke 
galskap
Folk som ser ånder og
 spøkelser er langt fra
gale, mener Lars Tanum
avdelingsoverlege ved
Diakonhjemmets Syke-
hus i Oslo. Det finnes
mer mellom himmel og
jord enn det menigmann
er i stand til å forklare.

— Å karakterisere de som tror på ånde-

verdenen som sprø eller gale tror jeg vi

skal gå bort fra i 2006. Noen er helt klart

schizofrene, men at man er i stand til å

se spøkelser eller ånder trenger ikke å

ha en psykisk årsak, sier Tanum, og avvi-

ser samtidig at det som kommer fram

nødvendigvis er røverhistorier og opp-

spinn. 

— Jeg synes det er patetisk med

mennesker som bruker tid på å bevise at

åndeverdenen ikke finnes. Mengden med

opplysninger, observasjoner og vitenut-

sagn som forteller om dens eksistens er

massiv og tverrkulturell. 

Han tror også enkelte kan ha spesi-

elle evner og være i stand til å kontakte

eller drive ut åndene. At måten det gjøres

på ofte kan være dramatisk tror han det

er en naturlig forklaring på.

— Når jeg holder foredrag, bruker

jeg vanligvis en Powerpoint presentasjon.

Det gjør jeg for at det skal virke flottere

og mer akademisk. På samme måte leg-

ger sikkert en del utdrivere inn noen

effekter for å gi det noe magisk og

eksplosivt. Det finnes sikkert mange

sjarlataner, men mange har nok behov

for å gi det en innpakning. Å gå inn på

kjøkkenet, konstatere at det er en ånd

der og så jage den bort, blir litt kjedelig.  

KRYSSENDE
 SPØKELSE: Forfatter

Cherri Døhlen speider
forgjeves etter spø-
kelset ved Breidals-
vannet som er kjent

for å krysse veien
uten å ta hensyn til

trafikken. 
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Du gjør hele tiden små og store energivalg – som oftest uten å tenke 
over det. De største beslutningene tar du når du pusser opp, bygger 
nytt, bytter bolig eller kjøper elektrisk utstyr. Da bestemmer du hvordan 
strømforbruket ditt blir i årene som kommer.

Hva som er riktig for deg, vet bare du. Poenget er at du tenker over det, 
og gjør bevisste valg. Fordi å ikke velge, er det valget som har størst
konsekvenser.

www.enova.no

Gjør et valg. Les mer på enova.no

Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

Hvor mange energivalg 
har du gjort i dag?

Ring Enovas rådgivningstelefon – du kan vinne utstyr for 50.000 kroner
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Åslaug Haga kan ikke love at eiendomsskatten
vil forsvinne, men regner med at romsligere
økonomi vil gjøre at færre kommuner 
velger å innføre den. Boligskatten 
som forsvant under den forrige 
regjeringen, er hun derimot 
ganske sikker på at ikke 
kommer tilbake. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Skylder på
sulteforet 
kommuneøkonomi
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‰

Erna Solberg var lenge Peter
Battas bestevenninne, men
han likte dårlig den forrige

regjeringens manglende satsning
på Husleietvistutvalget. I okto-
ber gikk han åpent ut i Aften-
posten og fortalte om sitt venn-
skap til deg, og sa han regnet
med din og regjeringens støtte til
videre drift av utvalget. Hvorfor
har regjeringen valgt å satse så
seriøst på Husleietvistutvalget? 

— Når det var så mange kloke
aktører, inkludert Huseiernes
Landsforbund, Forbrukerrådet
og Leieboerforeningen som
mente det var en god idé å
opprettholde dette, så var det
selvsagt medvirkende til at vi
reverserte Bondevikregjering-
ens beslutning. En evaluering
som ble utført i 2003 viser
også veldig gode resultater. Vi
legger vekt på at utvalget har
kort saksbehandlingstid og lave
kostnader for partene. 

— Regjeringen har lovet å satse
mer på kommunene, og gi dem
en romsligere økonomi. Senter-
partiet har tidligere diskutert å
fjerne kommunenes mulighet til
å skrive ut skatt på boliger, og å
innføre et friere kommunalt
skattøre. Har du noen over-
raskelser på lur når det gjelder

eiendoms skatten?

— Jeg har ingen over-
raskelser på lur, men
det er ikke noen tvil
om at en god del
kommuner har følt
seg tvunget til å inn-
føre eiendomsskatt
fordi de har vært sulte-
fôret og ikke har visst

sin arme råd. Det er
ingen tvil om at den

totale kommuneøkono-
mien er avgjørende for om

kommunene vil fortsette å ha
eiendomsskatt og om flere vil
innføre den. 

Hus & Bolig spør 
Kommunalministeren svarer

Ring og vinn
utstyr for 
kr 50.000

Enovas rådgivningstelefon

www.enova.no

Fire muligheter til å spare
strøm så det monner, og noen
forslag til spørsmål.

1) Du kan redusere behovet
for oppvarming

• Hvor gammel må boligen 
være før du bør etterisolere?

• Hva er energimerking av
elektrisk utstyr og hvor 
mye kan du spare på å 
velge riktig?

2) Du kan bruke varmen 
flere ganger

• Hva kan du oppnå med en 
annen ventilasjonsløsning 
i ditt hjem?

• Er det mulig og lønnsomt
å installere balansert
ventilasjon i din bolig?

3) Du kan styre varmen
• Hva er et styringssystem 

og hvor mye koster det?
• Hvor mye kan du spare på 

å senke temperaturen om 
natta?

4) Du kan bruke alternativ 
oppvarming

• Hvor mye koster det
å installere en god 
varmepumpe?

• Hvor mye kan du spare på 
å ikke bruke strøm til 
oppvarming?

Alle som ringer Enovas 

rådgivningstelefon er med 

i trekningen av energiråd-

givning og energispare-utstyr 

til en verdi av 50.000 kroner. 

h&b nr. 1-2006 s. 14-25+:h&b nr. 1-2006 s. 14-25  04-02-06  23:02  Side 23



— Regjeringen er blitt beskyldt
for snikinnføring av boligskatt
fordi ligningsverdien på bolig
og fritidseiendom øker med 25
prosent. Hvordan rettferdiggjør
du en slik stor økning?

— Dette gjør at skattene sam-
svarer mer med de reelle mar-
kedsverdiene. Økningen betyr
at de som har mye boligfor-
mue og fritidseiendommer
bidrar med noe mer enn tidli-
gere. Dette har et element av
fordelingspolitikk i seg, og når
du spør hvordan man rettfer-
diggjør en slik økning, så er
det nettopp de fordelingspoli-
tiske aspektene som ligger til
grunn.

— Kan du garantere at bolig-
skatten ikke blir gjeninnført?

— I de endringene som er
gjort i ligningsverdien er det
ingenting som indikerer at det
skulle bli noen boligskatt
fremover. Det kan du være
sikker på.

— Norske Boligbyggelags
Landsforbund (NBBL) har
klaget på at regjeringen har lite
nytt å fare med i boligpolitik-
ken, og at det ser ut som den er
blitt redusert til å bestå av bos-
tøtte og informasjonstiltak.
Hvordan stiller du deg til det?

— Når de harselerer litt med
det de kaller informasjonstil-
tak, må jeg få lov til å ta til
motmæle. Jeg formoder at det
som legges i informasjonstil-
tak her, er alle ordningene vi
har som omfatter forskning,
utviklingsarbeid og kompet-
ansehevende tiltak. Her ligger
arbeidet med å forebygge og
forhindre bostedsløshet, her
ligger spørsmål om universell
utforming, kommunal bolig-
planlegging, økte miljøhensyn
og god byggeskikk. I en del
sammenhenger kan kunnskap

og informasjon om et tema
kanskje ha like stor effekt som
fullfinansiering. Ta for eksem-
pel tilskudd til tilstandsvurde-
ring av borettslag. Det kan
utløse enorm aktivitet rundt
omkring i landet. 

— Regjeringen har også lovet
nye byggeforskrifter som gjør
lavenergiboliger til standard, og
støtteordninger til fornybar
energi i boliger. Hva konkret
skal gjøres?

— Nå skal jeg først få saken
opp på bordet mitt på en
ordentlig måte, men vi har
sagt at vi skal redusere energi-
forbruket i bolighus, og det er
mange måter vi kan gjøre det
på. Selvsagt er regelverket
knyttet til nybygg viktig, men
også skjerping i forhold til
eksisterende bygg. Vi skal
bruke Husbanken og de
mekanismene som ligger i
Husbanken for å følge dette
opp, og gå i en dialog med
Enova om hvordan vi mest
hensiktsmessig kan bidra til å
støtte opp under en utvikling
hvor vi går i retning av mer
energivennlige bygg.  

— I dag er problemet med
 byggefeil og byggemangler stort.
Hva kan gjøres på dette områ-
det?

— Jeg tror bransjen selv er
tjent med å ta ansvar. Vi har
for eksempel Byggekostnads-
programmet som styres av
bransjen, og som vi finansie-
rer. De har satt seg ambisiøse
mål, som blant annet innebæ-
rer en reduksjon i antall byg-
gefeil med 50 prosent, og en
reduksjon i klager på nye boli-
ger med 25 prosent. På et
møte for 14 dager siden
spurte jeg rett ut om ikke
dette var for ambisiøst, men
de mener det er mulig å
gjennomføre det. I tillegg til
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Mens vi venter på 
skuddpremien

Du har kanskje vent deg til å røyke utendørs? Ligger ulljakken rett

innenfor utgangsdøren i påvente av neste hutretur for å få konsumert

nikotindosen? Vel, hvis balkongen er røykesalong, bør du ikke flytte til

Finland. Der vurderer helsemyndighetene nå et forslag om røykeforbud

på private balkonger. Forbudet kan tre i kraft allerede om et år.

Også her hjemme har enkelte utvidet røykeforbudet til å gjelde

utendørs. I 2004 vedtok Trondheim kommune delvis røykeforbud for de

ansatte, i området rundt kommunale bygg i arbeidstiden. Forbudet

omfatter felles ferdsels- og oppholdsplasser, adkomstveier, utvendige

inngangspartier, terrasser og balkonger. 

Derfor må røykerne nå bevege seg unna arbeidsplassen, så de ikke

sjenerer forbipasserende som har gjøremål i de kommunale byggene.

Det er ikke urimelig at røykerne må ta mer hensyn til at det kunne

være både ubekvemt og helseskadelig å passere røykeklubben som tidli-

gere sperret inngangsdørene. Det skulle ikke forundre meg om arbeids-

giverne også betrakter forbudet som en aldri så liten mulighet til å

komme stadige røykepauser til livs.

Men er det forskjell på å forby hjelpepleieren å røyke utenfor syke-

hjemmet mens han er på jobb, og det å forby ham å røyke på sin egen

balkong?

Utvilsomt.

Målet om å få folk til å slutte eller røyke mindre er jeg helt enig i.

Men forbud som griper inn i folks private hjem, er ikke veien å gå.

Jeg håper ingen kommer på at de vil redusere befolkningens helse-

problemer ved å forby sjokoladespising i hjemmet. I så fall må jeg på

avvenning.

Dessuten er jeg redd for at et forbud mot uterøyking kan inspirere

til mer av den slags innendørs, av frykt for å bli politianmeldt av påpas-

selige naboer. Dermed kan det finske forslaget skade barn som blir

eksponert for mer passiv røyking. Jeg for min del ser heller at røykende

voksne inhalerer i ensomhet på balkongene.

I mitt trygge røykfrie inneklima venter jeg nå bare på at det blir inn-

ført skuddpremie på røykerne. Håper inderlig at broren min har sluttet

innen den tid. eem@huseierne.no

Elin Enger Mollestad

dette så vurderer vi store
deler av bygningsreglene
som en følge av det arbeidet
som Bygningslovsutvalget
har gjort. Der har det kom-
met opp en rekke forslag,
blant annet økt bruk av uav-
hengig kontroll, men det er
for tidlig å si hva vi gjør. 

— Regjeringen har lovet å
avskaffe bostedsløshet. Når
blir det en realitet?

— Dette er definitivt et sats-
ningsområde, og vi vil gjøre
noe så fort som mulig. Det
er så konkret jeg kan være.
Vi satser på et tett samarbeid
med kommunene, for å sikre
at det finnes planer rundt i
landet på hvordan man kan
sikre folk bolig. Forrige
regjering etablerte strategien
”På vei til egen bolig”, og
den følger vi opp. Jeg har
allerede brukt mye tid på å
se på tiltak mot bostedsløs-
het. Nylig var jeg i Meland
kommune utenfor Bergen
og så på et selvbyggerpro-
sjekt der folk som sliter på
boligmarkedet, enten på
grunn av psykiske proble-
mer, at de har en rushistorie,
eller har kommer ut fra
fengsel, får være med på å
snekre sin egen bolig. De har
enormt gode resultater. Det
som var spennende var den
helhetlige tilnærmingen hvor
man løser mange utfor-
dringer samtidig. Man løser
boligutfordringer for de som
sliter med å finne en plass i
boligmarkedet, man bidrar
til at folk blir satt i arbeid og
opplever at de får en mer
meningsfylt hverdag, og
man fanger opp folk som
ellers ville kunne falle uten-
for og fortsette i en rus- eller
kriminell karriere. 

— Hus & Bolig snakket i fjor
med Helen Bjørnøy da hun
var generalsekretær i Kirkens
Bymisjon. Hun uttalte at bos-
tøtten hadde et utgangspunkt
som var for snevert, og at det
for eksempel burde være mulig
å få støtte til å bo i en cam-
pingvogn. Hva tror du om
det?

— Vi skal ha en gjennom-
gang av bostøtten, og da skal
vi se på hvordan den funge-
rer i alle ender, og vi vil jo
være opptatt av å lytte til
folk som Helen Bjørnøy som
har sett hvordan ting funge-
rer i det virkelige liv, og som
sitter med erfaringer som er
verdifulle. 

— Jeg leste i bladet Utdan-
ning, at da du overtok nøkke-
len til kontoret fra Erna Sol-
berg, uttalte du at du håpet
du kunne komme til henne og
søke råd i saker hun hadde
arbeidet med, for eksempel
over en kopp kaffe. Har du
hatt den kaffekoppen ennå?

Vi har drukket kaffe. Det
har vi.  Nå ser jeg i noen
kommentarer i avisene at
fordi vi er litt uenige om
ting på den kommunale
side, så mener de vi er uven-
ner. Vi er politisk uenige på
en del punkter, men jeg
opplever at jeg har et utmer-
ket forhold til Erna Solberg.
brs@huseierne.no

kommentar
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Hus & Bolig avslører:
Vannet slipper gjennom 

Enkelte smøremembraner slipper fuktighet rett gjennom veggen. 
Det viser en ny undersøkelse som Hus & Bolig har fått gjennomført. 

— Det er alarmerende at selv nye bad som er bygget på riktig måte kan 
være svært utsatt for fuktskader, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

VÅTT: Bak flisene på badet
skal smøremembranen

holde tett for vannet. 
Likevel kan dampen sive

gjennom veggene. 
Illustrasjonsfoto: Scanpix

h&b nr. 1-2006 s. 26-37+:h&b nr. 1-2006 s. 26-37  04-02-06  21:13  Side 27



Når flisene på badet blir våte, trekker
vann inn gjennom flisfugene og bak
flisene. Der skal påstrykningsmem-

branen holde tett og sørge for at vannet
ikke slipper ut i veggen. Men flere av
membranene som selges på det norske
markedet har lavere verdier når det gjelder
vanndampmotstand enn det som anbefa-
les av Sintef Byggforsk. Og en test som
Hus & Bolig har fått gjennomført, bekref-
ter at flere av membranene slipper fukt i
form av damp rett gjennom veggen. Det
kan føre til fuktskader.

— Påstrykningsmembraner er høy-
risikoprodukter som kan gi svært sår-
bare bad, og det er et sjansespill om
man får skader eller ikke, hevder Kol-
bjørn Mohn Jenssen i konsulentfirmaet
Mycoteam. Han har gjennomført testen
for Hus & Bolig, og mener flere av pro-
duktene er så dårlige at de ikke bør bru-
kes.

Kort tid
I Mycoteams laboratorium slapp flere av
membranene så mye fuktighet i gjennom
at prøvene ble våte allerede etter et døgn.
Og det var i skånsomme kontrollerte
omgivelser, der temperaturen var stabil.
Byggforsk peker på at problemet forster-
kes når det er temperaturforskjell mellom
badet og den andre siden av veggen. For
når vanndampen fra badet kommer
gjennom veggen og møter kjøligere omgi-
velser, kan den relative fuktigheten inne i
konstruksjonen øke så mye at vannet kon-
denserer og skaper fuktskader og mugg-
vekst. Det betyr at dusjhjørner som deler
vegg med kjølige soverom eller yttervegger
er særlig utsatt, noe som bekymrer Mohn
Jenssen. Han har selv vært på befaring og
opplevd omfattende muggsoppskader i
flere bad som var satt opp etter boka.

— At membranene er så dampåpne
som laboratorietesten viser, betyr at de
slett ikke er brukbare i den tøffe våte hver-
dagen de vil møte i et helt vanlig norsk bad
hvor det dusjes på flislagte vegger. For de
aller fleste har jo vinduer på badene sine,
så det er ikke uvanlig at badene har ytter-
vegger. Hva hjelper det å være en bevisst
forbruker når man ikke kan stole på at
produkter som er godkjent som vanntette,
slipper så mye vanndamp gjennom at det
blir muggsoppskader? Det er horribelt at
produsentene ikke har tatt høyde for dette,
tordner Mohn Jenssen.

• hus&bolig 1–200628

Byggforsk har erfart at både produsen-
ter og entreprenører ikke kjenner til
problematikken rundt vanndamp.
— Selv om den anbefalte grensever-

Strengere i Sverige
Byggforsk innrømmer at det er uklarhet i bransjen når det

gjelder dagens anbefaling til damptetthet i smøremembraner.
I Sverige jobbes allerede med nye og strengere forskrifter.

KAN GÅ GALT: Påstrykningsmembraner er høyrisikoprodukter 
som kan gi svært sårbare bad, hevder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.
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dien for dampmotstand for påstryk-
ningsmembraner har vært den samme i
årevis, er den ikke godt nok kjent. Vi
ønsker nå å presisere forholdene rundt
dampmotstanden tydeligere, forteller
sivilingeniør Ingrid Hole ved Sintef
Byggforsks institutt for installasjoner,
energi og innemiljø.

De svenske forskriftene når det gjel-
der damptetthet vil trolig bli endret i
løpet av 2006. Det nye kravet vil ligge på
en million sekund per meter, noe som
tilsvarer tallet 135 på den tetthetsskalaen
Sintef Byggforsk bruker. Det ligger godt

over den norske anbefalingen på 50 mot
kalde vegger og gulv.

— Vi erfarte at det oppsto skader
fordi damp kom gjennom, forteller inge-
niør Ulf Antonsson ved Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinstitut. Han er
ikke i tvil om at det er nødvendig å kreve
så høye verdier som svenskene nå gjør.

— Vi har gjennomført mange tester
og beregninger når gjelder ulike bygge-
konstruksjoner. Det viser seg at vi må
opp i så høye verdier for at det vanntette
sjiktet skal fungere, mener Antonsson. 

Vil teste
Sintef Byggforsk har godkjent de fleste
av membranene som er med i Mycote-
ams undersøkelse. Hole er klar over at
mange av produktene de har testet har
verdier som ligger lavere enn anbefa-
lingen for kalde konstruksjoner.

— Det er problematisk. Disse pro-
duktene må derfor brukes sammen med
et annet sjikt som sikrer tilstrekkelig
dampmotstand, for eksempel en spesiell
type primer eller våtromsplater. Ellers
kan det oppstå muggvekst eller isdan-
nelser på den kalde siden av veggen,
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Løsnet fra underlaget
Flere av membranene med relativt høy

dampmotstand svellet opp og løsnet fra

underlaget i Mycoteams test. Det skjedde

der membranen møtte materialer med

høyere tetthet enn seg selv, noe som blant

annet skjer rundt rørgjennomføringer, sluk

og overganger hvor det er brudd i tette-

sjiktet. Membraner med noe lavere damp-

motstand løsnet ikke.

Byggforsk er ikke sikre på hvordan de

skal forholde seg til Mycoteams funn når

det gjelder at membranen sveller og løs-

ner enkelte steder.

—  I noen av våre tester har vi sett det

samme. Enkelte membraner buler når de

møter andre glatte overflater. Spørsmålet

er om ikke flisene og fliselimet er nok til å

holde den på plass. Vi har i hvert fall aldri

sett problemer med at membranen løsner

i praksis, forteller Ingrid Hole hos Sintef

Byggforsk.

‰

SVELLER: Enkelte membraner tar opp
fukt og løsner. Mycoteam mener det kan
skape utette overganger, for eksempel
mellom mansjetten og sluket. Foto:
Mycoteam
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påpeker Hole.
Hun mener mange ikke har tenkt på

at anbefalingen er den samme for damp-
sperrer både i tørre stuer, og i våte rom
hvor fuktpåkjenningen er mye høyere.

— Det som er spesielt med våtrom er
det våte flislimet som gir langt større
fuktpåkjenning enn for vegger med tørr
overflate. Det er derfor mulig at den
anbefalte grenseverdien bør være høyere
enn den er i dag når det gjelder våtrom,
det ønsker vi å se nærmere på, forklarer
Hole.

Byggforsk ønsker derfor å sette i gang
omfattende testing av hvordan fuktfor-
holdene i veggen blir med enkelte
påstrykningsmembraner, for å vurdere
hva de skal anbefale. 

Ufullstendig bilde
Hole er imidlertid ikke sikker på hvor
egnet Mycoteams testmetode er.

— Jeg tror den er grei nok for å få
satt problemstillingen på kartet. Men
forholdene i en vegg er helt annerledes
enn i Mycoteams testkammer. Deres test
gir ikke noe fullstendig bilde av hvordan
produktene fungerer i praksis, mener
Hole. Spriket i resultatene mellom Bygg-
forsks tetthetsskala og Mycoteams test
forklarer Hole med at Byggforsks tall
dokumenterer membranene uten primer

og med den anbefalte membrantyk-
kelsen på en millimeter. Mycoteam har i
stedet fulgt bruksanvisningen fra produ-
sentene og lagt på membranen i to strøk,
samt primer der det er spesifisert.

— Det har gitt forskjellige tykkelser.
Testen kan derfor ikke brukes til å
sammenligne materialegenskapene til
produktene, fordi vanndampmotstanden
er avhengig av tykkelsen på membranen,
hevder Hole.

— Men er det ikke Mycoteams påfø-
ringsmetode som ofte benyttes i praksis?

— Jo, det skjer nok ofte. For en del
av membranene trengs det mange strøk
og lang tid for å oppnå den anbefalte
tykkelsen. Men med for tynn tykkelse vil
ikke produktene fungere slik de skal.
Dessuten kan produktene lages mer
damptette enn de er i dag, men det er
blant annet et spørsmål om pris, mener
Hole.

Tynne lag
Den norske Byggkjeramikkforeningen
mener imidlertid at det ikke er så enkelt.
Byggkjeramikkforeningen er en bransje-
forening som har som formål å fremme
riktig anvendelse av keramiske fliser, lim
og fugemasse på det norske markedet.
Deres mål er å være objektive og nøy-
trale. Sekretariatsleder Arne Nesje mener

det ikke er sikkert at en strengere anbefa-
ling når det gjelder damptetthet er veien
å gå.

— Når det gjelder badets yttervegger,
vet vi at damp kan trenge gjennom
membranen og gjøre veggen fuktig. Men
det er fordi det jevnlig slurves med
våtromsnormens krav til hvordan ytter-
veggen skal bygges. Når det gjelder
badets innervegger, kjenner vi foreløpig
ikke til vitenskapelig dokumentasjon på
at det er en sammenheng mellom skader
og hvor dampåpen membranen er.

— Hva hvis dampen kondenserer i
innerveggen?

— Det er en teoretisk risiko for det.
Hvis det er kaldt ute og man sover med
åpent vindu i et soverom som deler vegg
med et varmt bad med høy luftfuktighet
og en dampåpen membran, så er forhol-
dene så ugunstige at jeg kan støtte Myco-
teams teori om at skader kan oppstå.
Men det er ikke slik at våtrom med smø-
remembraner er tikkende vannskade-
bomber. Det er et skrekkscenario som
fører til mer hysteri enn det er grunnlag
for. Vi har nå om lag 20 års erfaring med
bruk av denne typen membraner i
Norge, og ser at de generelt har holdt.
Det vi imidlertid vet er at hvordan mem-
branen fungerer er svært avhengig av
håndverkeren, for der vi har sett skader
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Membranenes dampmotstand
Produkt Tetthetsskala   Ca-pris per kilo* Kjøpt hos

Adda Membran 3,9 35 * HMH Cement, Oslo

Mapegum WPS våtromsmembran 6,8 85 * Grantitt og betongvare, Oslo

Ardex Ardulan 8 + 9 våtromsmembran 8,7 113 Byggmakker, Ski

Alfix 2K Tætningsmasse 12 90 * Modena Fliser, Oslo

Hey'di K10 våtromsmembran 14 45 * Maxbo, Oslo

Adda Kombiflex 40 49 * MegaFlis, Oslo

PCi lastogum 50 60 * Flisekompaniet, Oslo

Megaflex Våtromsmembran 75 29 * MegaFlis, Oslo

Laticrete 9237 ukjent 108 Flisekompaniet, Oslo

* primer kommer i tillegg

Produktenes vanndampmotstand vurderes på en skala fra 0 til flere hundre, der 0 har dårligst motstand. Plastfolie har til sammenligning 200. 

Våtromsnormens anbefaling ligger nå på 50, og det svenske lovkravet blir trolig 134. Verdiene oppgis i enheten Zp=X x 109 m2s Pa/k

Sintef Byggforsks godkjenningsordning er den eneste på det norske markedet, men den er oppdragsfinansiert. Det innebærer at det er 

produsentene som velger å betale for å få produktet vurdert. Det betyr at produkter som ikke har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk, 

kan være tilfredsstillende. For de produktene som ikke er godkjent av Byggforsk, er det opp til håndverkeren eller entreprenøre å undersøke 

produktets dokumenterte egenskaper.
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er det som oftest påført for tynne lag
eller gjort feil der rør eller annet går
gjennom membranen. Jeg vil anslå at
mellom 70 og 80 prosent av alle våtrom
lages med tynnere membrantykkelse enn
det som er anbefalt i våtromsnormen, og
da spises sikkerhetsmarginen fort opp,
mener Nesje.

Han anbefaler forbrukerne å skjele til
produktene som ligger i den øvre delen
på dampmotstandsskalaen, i og med at
det uansett ikke er spørsmål om pris.

Nye EU-regler
Snart omfattes Norge av EUs-regler for
systemgodkjenning av våtrom. I den for-
bindelse er Nesje opptatt av at Norge
ikke må etablere handelsbarriærer ved å
lage særegne regler.

— Norge er et lite nisjeland av mar-
kedet for de store produsentene. Vi bru-
ker mye gips, som er et av de mest fuk-
tømfintlige materialene som finnes. I
mange andre land bygges husene av
tyngre materialer som betong, så denne
problemstillingen er ikke så aktuell der.
Derfor håper vi at vi kan bli enige om
felles europeiske regler, som ikke har
andre unntak enn de som er nødvendige
på grunn av særlige klimavariasjoner eller
spesielle byggetradisjoner, sier Nesje.
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TØRT OG GULT: Mycoteams
test viser at enkelte av
membranene slipper fukt i
gjennom. Her kan det sees
med det blotte øyet ved at
papiret blir blått. Tørt papir
er gult. Foto: Mycoteam

Mycoteams testresultater
Produkt Mycoteams testresultat Egenskaper 

Adda Membran Holder meget tørt Løsner ikke

Mapegum WPS våtromsmembran Holder ikke tørt Fare for løsning

Ardex Ardulan 8 + 9 våtromsmembran Holder tørt Løsner

Alfix 2K Tætningsmasse Holder tørt Fare for løsning

Hey'di K10 våtromsmembran Holder tørt Løsner ikke

Adda Kombiflex Holder meget tørt Løsner ikke

PCi lastogum Holder meget tørt Løsner

Megaflex Våtromsmembran Holder tørt, Løsner

men på grensen til kondens

Laticrete 9237 Holder ikke tørt Løsner ikke

Slik ble produktene testet
Produktene ble testet på gipsplater, som er et
hyppig brukt byggemateriale på bad. Påstryk-
ningsmembranene ble påført med pensel i to fyl-
dige strøk. Primer ble påført hvis det sto i bruks-
anvisningen. Siden med påført membran ble så
utsatt for fukt i form av vanndamp som holdt 
30 grader, i et laboratorium som holdt 24 grader
Celsius. Fuktgjennomgangen ble målt i form av
endret luftfuktighet (Rf) i et kammer på platens
bakside. Målingen ble foretatt etter ca. 24 timer. 
I tillegg ble det målt vannaktivitet direkte ned mot
platen etter ca. 12 timers kjøring. Det ble også
benyttet indikatorpapir som skifter farge fra gult
til blått når luftfuktigheten stiger over ca. 85% Rf.
Testen er gjennomført med to paralleller for hvert
produkt. Det er ikke en vitenskapelig test utført i
henhold til kravene som forskere stiller for å
kunne publisere vitenskapelige artikler. Testen er
gjennomført for å se om det var en sammenheng
mellom lav vanndampmotstand og fuktgjennom-
trenging.
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— Vårt laboratorium i Italia holder nå
på å teste membranen brukt sammen
med en primer, forteller produktansvar-
lig i Rescon Mapei, Tony Hamran. Hans
våtromsmembran, Mapegum WPS lig-
ger under anbefalingen fra Byggforsk, og
slapp gjennom damp i Mycoteams test.

Hamran vil avvente resultatene av
sin egen test, men vurderer nå ulike til-
tak for å kunne tilfredsstille Byggforsk
sin anbefaling.

Hamran forteller at murere og flis-
leggere etterspør påstrykningsmembra-
ner som slipper gjennom damp, fordi det

gjør at de kan bli fortere ferdig med job-
ben. Årsaken til det er at de ikke trenger
å vente til all fuktigheten er tørket opp
fra betongen i underlaget før de kan
begynne å legge på membran og fliser.

Importør av det amerikanske på-
strykningsmembranen Laticrete 9237,
Morten Gaarud, er ikke bekymret over at
Mycoteams test viser at hans membran
slipper dampen gjennom.

— Vi har solgt denne membranen i
15 år uten å få negative tilbakemeldinger
når det gjelder damp. Vår membran kan
blant annet brukes utendørs og i svøm-

mebasseng, og har for eksempel holdt
tett i Frognerbadet siden 1993. Så dette
er jeg ikke bekymret for, sier Gaarud. Fli-
sekompaniets direktør, Raymond Lund,
har solgt Laticrete 9237 i mange år uten
å høre om spesielle problemer.

— I markedet blir den betraktet som
en kvalitetsmembran. Den er dyrere enn
andre, så den utgjør maksimalt fem pro-
sent av vårt marked, forteller Lund.

Daglig leder i PCI Norge, Jarle Val-
derhaug, synes det er hyggelig at PCi las-
togum holder tett i Mycoteams test.
Hans firma er opptatt av problemstil-
lingene knyttet til vanndamp, og ser ikke
mørkt på en eventuell skjerping av anbe-
falingen her til lands.

— Hvis norske forskrifter blir streng-
ere ser vi ikke på det som noe problem,
for da har vi tilleggsprodukter som kan
øke damptettheten. I Sverige hvor kravet
allerede er strengere, anbefaler vi å bruke
membranen sammen med en damptett
primer, opplyser Valderhaug.

Vil teste selv
Membranprodusenter vurderer nå om de skal endre 

anbefalingene for hvordan produktene deres bør brukes.
Enkelte har satt i gang egne testforsøk.

MER OG MINDRE ÅPNE: Mycoteams test viser at det er
sammenheng mellom membranenes dampmotstand og
hvor mye fukt som trenger gjennom. Foto: Mycoteam
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— Dette er en brennaktuell problem-
stilling som vi ser alvorlig på, sier
Guldbransen.

— Hvorfor har dere ikke satt
fokus på vanndampen tidligere?

— Det er lett å være etterpåklok,
men det er vanlig at problemer blir
fanget opp når produktene har vært i
bruk en tid. Vi har kjent til enkeltstå-
ende tilfeller av skader, men i fjor høst
arrangerte Byggforsk et informasjons-
møte og det ble klart at flere tok opp
temaet som et mulig problem. Det
ønsker vi nå å gjøre noe med, sier
Guldbrandsen.

Fagrådet har gått bort i fra å anbe-
fale hvor tykt membranene burde
påføres. Nå henviser de i stedet til
bruksanvisningene fra produsentene.
Dermed overlates ansvaret til hånd-
verkerne når det gjelder å sette seg inn
i de enkelte produktenes egenskaper,
hvor tykt de skal smøres på og hvor
mange lag man bør bruke, samt hvil-
ket redskap som er best egnet.

— Vi vet at enkelte åpner en boks
og smører i vei, selv om produktene
er svært forskjellige. Det må vi
komme til livs. Det viktigste er at for-
brukerne velger godkjente bedrifter
og at håndverkerne setter seg inn i

bruksanvisningene og bruker produk-
tene riktig. Vi har snart godkjent 600
bedrifter og utdannet 20000 våt-
romsarbeidere, og de burde ha gode
forutsetninger for å få dette til, sier
Guldbrandsen.

Fagrådet for våtrom er en tverrfag-
lig og uavhengig medlemsorganisa-
sjon og har som ideell oppgave å
bidra til å redusere våtromsskader.
Fagrådet oppdaterer og videreutvikler
Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
i samarbeid med Sintef Byggforsk. 

hus&bolig 1–2006 • 33

– Brennaktuelt
Daglig leder ved Fagrådet for våtrom, Lars Guldbrandsen,

er glad for at Byggforsk nå ønsker å teste produktene 
i laboratoriet.

Råd for å omgå problemet
• Innstaller et dusjkabinett med fire vegger

• Benytt membran på rull. Dyrere? Ikke så

lettvint? Men tryggere.

• Bruk mer fuktbestandige materialer i kon-

struksjonene enn gipsplater, særlig i våtso-

nen. Eksempler på disse er bygningsplater

med membran, for eksempel våtromsplater

(armerte polystyrenplater).

• Bygg våtrom med mur eller betong i kon-

struksjonene. Om det oppstår en lekkasje,

blir de materielle skadene mindre omfat-

tende, og muggsopp trives dårligere. 

• Vær klar over at ved fuktskader er det ingen

hjelp å få i selskapet der du har forsikret

boligen og innboet. Boligforsikringer dekker

kun skade etter uforutsett vannskade som

skyldes plutselige lekkasjer, ikke fuktskader

som skyldes feil konstruksjon, mangelfullt

vedlikehold, eller for dårlige produkter.

F A K T A

Dette sier loven
• Fra veiledning til Plan – og bygningslovens tek-

niske forskrift, § 8-37 om fukt, punkt tre:

”Bakenforliggende konstruksjoner og rom som

kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyt-

tet av et vanntett overflatemateriale eller et

egnet vanntett skikt. Materialer velges slik at

faren for mugg- og soppdannelse er minimal.”

• I Byggebransjens våtromsnorm 34.010 av 2005

står det: Dampsperrer for generell bruk i byg-

ningskonstruksjoner bør ha en vanndampmot-

stand (diffusjonsmotstand) som minst tilsvarer 

Zp=50 x 109 m2s Pa/kg.

• Dersom man har en våtsone mot en yttervegg

skal man ikke skal ha plastfolie i ytterveggen,

for å unngå at det blir to tette sjikt i veggen.
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Veranda – fra India
Medlemsbladet til HLs søsterorganisasjon i Sverige, Villaägaren,

skriver at ordet veranda sannsynligvis kommer fra India. På hindi

heter det varanda. På bengali og moderne sanskrit baranda. Det

var engelskmennene som førte ordet med seg hjem til Europa.

Også portugisere og spanjoler tok veranda opp i språket sitt.

“Litt fleipete kan man si at det at en

sak ender i retten er et nederlag.

Mens det at den ender i Høyesterett

er det ytterste nederlag.”

Jussprofessor Ola Mestad til Finansavisen

sett&hørt
Spar skatt
Meld fra om separasjon før nyttår – få skatteklasse 2 var triks

nummer fire i Dine Pengers artikkel ”Syv triks for lavere skatt

før nyttår”. I tillegg til å spare skatt kan man også få ekstra

 barnetrygd hvis man er enslig forsørger.

Skattkammer 
i Moss
På jakt etter en gammel svart vedovn,

 profilerte lister, toalett og badekar fra  

50-tallet, et rundt funkisvindu, tegl-

stein eller gulvplanker? På Gjenbruket

i Moss kan man finne det meste.

Mange handler til hytta, men også

gamle hus og bygårdsleiligheter får

utstyr herfra. Selv kaféinnredninger i

Oslo har kommet humpende på til-

henger gjennom E6 fra Moss, skriver

Dagsavisen.

Fredning fører til forfall
Et frednings- eller vernetiltak er ikke bare positivt for eierne,

skriver Aftenposten. Når bygget skal vedlikeholdes, står ikke

eierne fritt til å velge for eksempel nye vinduer. De kan bli

tvunget til å reparere isteden, og det kan bli mye dyrere enn

vanlig vedlikehold. Man kan også bli pålagt å bruke dyrere

maling. Men mulighetene til å få økonomisk støtte til merkost-

nadene er små. I hovedstaden er det ca. 200 fredete bygninger.

For 2006 er det avsatt 1,5 millioner kroner fra Oslo kommune. 

I tillegg er det søkt om 5,6 millioner fra Riksantikvaren. Når

ytterligere 130 privateide bygårder på Grünerløkka fredes i løpet

av året, blir det 23 000 kroner til hver. Flere eiere av fredete

bygg unnlater å vedlikeholde når kostnadene blir for store. Fred-

ningsvedtaket kan dermed virke mot sin hensikt, skriver avisen.

Helt frivillig
Norge er i verdenstoppen i frivillig arbeid, skriver

Obosbladet. Bare i Oslo er ca. 10 000 mennesker

til enhver tid valgt inn i styrene i byens boretts-

lag og boligsameier. Og det er ikke honorarene

som får dem til å ta ansvar for fasader, bak-

gårdsfester og dugnadskvelder. Ifølge en analyse

fra Institutt for samfunnsforskning er det ønsket

om å gjøre en innsats som er den viktigste

begrunnelsen når folk blir spurt om hvorfor de

deltar i denne typen frivillighet.
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“Gjør-det-selv-verdenens skitne hemmelighet

er at ens første 100 prosjekter uvergelig ender

opp med å koste skjorta, fordi man fort ender

opp med en verktøyfetisj og vil registrere at

brorparten av ens inntekter går til den lokale

jernvarebutikken.”

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

sett&hørt
Hjemmetjenesten 
skal hindre branner
Eldre over 70 år har nesten fire ganger større risiko

for å omkomme i brann enn andre. Samtidig øker

den eldre befolkningen kraftig, og de eldre blir

boende i sine egne hjem lengre enn før. Et nytt elek-

tronisk undervisningsopplegg skal gi ansatte i hjem-

metjenesten opplæring i brannvern, slik at de kan

forebygge branner hos hjemmeboende eldre og per-

soner med nedsatt funksjonsevne.

— Brannvernopplæring av ansatte i hjemmetje-

nesten er et viktig tiltak for å forebygge branner hos

hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funk-

sjonsevne, og dette oppfordrer vi kommunene til å

prioritere, sier avdelingsdirektør Øystein Olsen i

Sosial- og helsedirektoratet.

Drøm om hus 
– mareritt i mange
svenske kommuner
De fleste barnefamilier i Sverige vil

gjerne bo i eget hus, skriver Villaägaren.

Men store forskjeller i blant annet eien-

domsskatt, gjør drømmen uoppnåelig

for Medel-Svenson. Den såkalte fastig-

hetsskatten varierer voldsomt fra kom-

mune til kommune. For en ganske ordi-

nær gjennomsnittsbolig må man i Dan-

deryd ut med 31 032 kroner i skatt pr.

år. Ragunda krever 1 596 kroner for en

tilsvarende bygning.

TRØNDERE DUSJER MINST
MMI har gjort en undersøkelse for Dagbladets Magasinet.

Den viser at trøndere dusjer langt sjeldnere enn østlen-

dinger. Bare 31 prosent av dem som bor i Trøndelag opply-

ser at de dusjer daglig. I Oslo oppgir 66 prosent at de lar

vannet sildre over kroppen hver dag. Jo mer sentralt man

bor, desto oftere dusjer man. Kvinner dusjer hyppigere enn

menn. Eldre dusjer sjeldnere enn yngre.

Statsviter Håkon Kavli ved MMI tror ikke eldre bryr seg

mindre om hygiene. Han mener urbanisering er årsaken til

forskjellene. Han peker også på at boforhold spiller inn.

— I tettbygde strøk er det sannsynligvis færre bade-

kar enn på landet, sier han.

Frys sengetøyet
Midd trives i tette, fuktige og varme dyner,

puter og madrasser. Det lite trivelige dyret kan

forårsake både astma og allergi. Verken

 kraftig støvsuging eller banking er nok for å

fjerne midden. Den klarer å klore seg fast

mens den venter på neste måltid bestående

av døde hudceller, skriver Aftenposten.

Skal du bli kvitt midd i sengetøy og

madrasser, må det legges ut i 10 minusgrader

relativt lenge. Deretter må det bankes og

 ristes kraftig! Det var seniorforsker Reidar

Mehl ved Folkehelsa som oppdaget at midden

måtte slippe taket når den ble stivfrossen.
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Tall innhentet av Fellesforbundet viser
at hvert tredje byggefirma i Norge er
under fem år gammelt, og nærmere

10 prosent er under ett år. Til tross for at
bare 13 000 foretak er godkjente med
ansvarsrett her til lands, opererer over
40 000 firmaer i en eller annen form for

byggende virksomhet. Langseth mener
flere av selskapene bevisst bruker kon-
kursreglene for å unngå ethvert ansvar.

— Det de driver med er ren ansvars-
fraskrivelse, der alle verdiene flyttes over i
et firma som ikke har utgifter. Inntektssi-
den flyttes for eksempel over i et eien-

Slår seg konkurs 
– sniker seg unna ansvar

— Vi ser en utvikling der en del firmaer lager et nytt AS for hvert byggeprosjekt. 
Hvis det går dårlig slår de seg bare konkurs. Noen utnytter dette til det groteske, 

og kjøpere som ønsker reklamasjon står igjen med problemet, sier Halvor Langseth, 
forbundssekretær i Fellesforbundet.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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domsfirma, mens drift og usikkerhet
føres på et annet. Slik sikrer de seg fortje-
neste uansett.

Huskjøperen på sin side blir sittende
igjen med problemet og utgiftene, og må
selv rydde opp i det utbygger etterlater
seg. Fordi det ikke finnes noen form for
byggeforsikring som dekker konkurs, har
kjøper heller ikke noe sikkerhetsnett. 

Ifølge Langseth er det flere som dri-
ver med dette i stor stil, og dermed sør-
ger for gode inntekter uansett om det
enkelte prosjektet skulle vise seg å være
en fiasko. 

— Det finnes en del store utbyggere
som har utviklet dette til det mest eks-
treme, og har stor økonomisk suksess.
Blar man gjennom boligannonsene i avi-
sen og ser på salgskonseptene, ser man at

det er en økende tendens til å gjøre dette. 

Umulig å spore
Byggenæringens Landsforbund er fullt
klar over problemet, og allerede i 2002
da initiativet til prosjektet Seriøsitet i
Byggenæringen ble tatt, ble det bestemt
at noe måtte gjøres for å spore opp
såkalte konkursryttere. Dessverre står
situasjonen foreløpig på stedet hvil.

— Det er det eneste området vi ikke
har kommet videre med, og vi har ingen
konkrete ting på gang, sier Sverre A.
Larssen i Byggenæringens Landsforen-
ing, og forteller om sin frustrasjon over
manglende hjelp fra myndighetene.
Brønnøysundregisterets informasjon om
personer som har kommet i konkurska-
rante blir slettet allerede etter to år. En

karantene kan ilegges personer som har
begått noe straffbart i forbindelse med en
konkurs. Generelle konkursopplysninger
om et selskap er tilgjengelig i fem år.
Etter dette er det fritt fram for de samme
personene å starte opp igjen. 

— Dette ble vedtatt i Stortinget etter
at Datatilsynet hadde kommet med til-
rådinger i forhold til personvern. Det vi
gjør er å sende opplysninger om konkur-
ser og karantener til bobestyrer, så får
bobestyrer passe på og vurdere om noen
er en konkursrytter. Da kan han be om
en konkurskarantene og så får tingretten
avgjøre, sier Karl Erik Rørmark, under-
direktør i konkursregisteret i Brønnøy-
sund. brs@huseierne.no

UTSPEKULERT: Mange byggefirmaer lager et nytt AS for hvert prosjekt. 
Går det dårlig, slår de seg konkurs, og forbrukeren sitter med problemene i fanget.
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Da Christopher og Ann Britt Syran
skulle velge husprodusent var de
svært nøye. De jaktet lenge på både

huset de likte, og selskapet som var best
skikket til å bygge det. Ingenting skulle
være overlatt til tilfeldigheter.

— Vi hadde hørt mange skrekkhisto-
rier på forhånd, og lyttet til anbefalinger
om ikke å betale i forkant, sørge for en
god kontrakt og en sikker husbygger,
forteller Christopher. 

Trivselhus var ifølge nettsidene et
firma med topp kredittvurderinger, og
huspakken som ble levert var mer omfat-
tende enn det som var vanlig hos de
fleste leverandører. Skedsmo Boligutvik-
ling, som representerte firmaet i Norge,
var det mindre opplysninger om. Likevel
hadde Syran fått et svært godt inntrykk
av dem. På første møtet mottok han en
brosjyre som fortalte at firmaet hadde et
samarbeid med Nordea, og at dersom

han inngikk kontrakt med dem ville han
få tilbud om et gunstig lån. Lokaler på
Lysaker brygge gjorde også sitt til å
imponere paret. 

— Når jeg leste informasjonen om
Trivselhus, og ble informert om det tette
samarbeidet Skedsmo Boligutvikling
hadde med Nordea, ble jeg betrygget. Jeg
trodde selskapet var bunnsolid, men det
var en tabbe av meg ikke å få dem kre-
dittvurdert, sier Syran. 

Det han ikke visste da han skrev
under byggekontrakten på sensommeren
i 2003, var at Skedsmo Boligutvikling
allerede da var flere millioner kroner i
minus. Det fikk han vite lenge etterpå. 

På skinner
Alt gikk på skinner i noen måneder, men
ved juletider kom meldingen som lyn fra
klar himmel. Firmaet, Skedsmo Boligut-
vikling, hadde slitt med dårlig likviditet.
Likevel ble familien beroliget med at
Trivselhus i Sverige, som tidligere hadde
eid 20 prosent av selskapet, nå hadde
overtatt aksjene. ”For dere som kunder
vil dette bety at Dere får Deres leveranse
fra et selskap som også er produsent av
Deres hus. Deres sikkerhet for at Dere
får en leveranse av god kvalitet blir der-
for styrket,” heter det i brevet. En konsu-
lent betalt av Trivselhus ble satt inn for å
rydde opp. 

— Vi ble igjen overbevist om at vi
ikke hadde noe å frykte, men i ettertid er
det tydelig å se at de har vært nøye med å
signere med Skedsmo Boligutvikling og
ikke Trivselhus, forteller Christopher
Syran. 

Det gikk også bra en stund til. Kjeller
og selve rammen på huset kom opp på få
dager, og det så nesten ferdig ut på utsi-
den. 

— Naboene våre fikk hakeslepp da de
dro på påskeferie og kom tilbake til en
ferdig villa. Dette gav oss drivkraft, og vi
var klare til å flytte inn på høsten. Vi fikk
beskjed om at dersom vi betalte hurtig,
ville alt gå raskere.

Syran fulgte oppfordringen, og satt
andre delbetaling på 1 650 000 kroner
inn på kontoen til firmaet. Dagen etter
betalingen gikk gjennom, forsvant alle
fra byggeplassen. Familien fikk løfte om
at arbeidet skulle komme i gang igjen
om en til to uker. Det var 23.april. Den
7. juni var selskapet konkurs. Huset stod

• hus&bolig 1–200640

Tapte stort 
på konkurs

Kjøpet av ferdighus fra Trivselhus ble en lite trivelig opp-
levelse for familien Syran. Kort tid etter byggestart gikk
selskapets representant i Norge konkurs, og familien sto

igjen med et hus som bare var et tomt skall.

DRØM: Kataloghuset 
til Trivselhus ser inn-

bydende og koselig ut.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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der som et tomt skall, og to uavhengige
takstmenn hyret inn av Cristopher Syran
konstaterte at familien hadde betalt
rundt 700 000 kroner for mye i forhold
til det som faktisk var ferdigstilt. Dette
ble starten på en lang strid med Trivsel-
hus, der partene så langt ikke har vært i
stand til å bli enige. Etter å ha fått tilbud
om utstyr, som ifølge Syran kun ville
dekke en sjettedel av tapet familien var
blitt påført, bestemte han seg for å gå til
søksmål. En stevning ble tatt ut, men

ifølge Syran ble han tvunget til å trekke
denne på grunn av kostnadene. En rekke
av håndverkerne som hadde jobbet på
oppdrag for selskapet og ikke fått beta-
ling gikk også til sak uten å vinne. 

Sture Lamme, administrerende direk-
tør i Trivselhus AB, bekrefter at Syran
stevnet selskapet, men ønsker ikke å dis-
kutere saken nærmere. Han mener det er
feil av familien å hevde at de har tapt noe
på dette. 

— Vi kjenner ikke til noen som er
blitt skadelidende på grunn av konkur-
sen i Skedsmo Boligutvikling bortsett fra
oss. Det er heller slik at enkelte har
utnyttet konkurssituasjonen og holdt til-
bake penger som skulle vært utbetalt, sier
Lamme. 

Trivselhus har siden konkursen i
Skedsmo Boligutvikling startet opp ny
drift i Norge, med firmaet Georg  Ander-
sen og Sønner ved roret. 
brs@huseierne.no
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VIRKELIGHET: 
Huset til Christopher
og Ann Britt Syran
ble stående som et
tomt skall da
Skedsmo Boligutvik-
ling gikk konkurs.
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Fasaden slår sprekker
Et påbygg på huset fikk uante følger for familien Danielsen. På grunn av sprekker i 
konstruksjonen og alvorlige fuktskader kan de nå bli tvunget til å rive hele bygget.

hus&bolig 1–2006 • 43

Fra panoramavinduene i det som tidli-
gere var øverste etasje og stue i huset
på Ekebergskrenten i Oslo er det

utsikt over det meste av byen. Da Svein
Henning Danielsen flyttet inn for to år
siden totalrenoverte han for mellom
600 000 og 700 000, og det hele så gan-
ske så flott ut.

— Det var fint her, nesten litt jålete.
Nå er alt ødelagt. Det er ikke mer å si,
forteller han fortvilet, mens han viser oss
rundt i den ødelagte etasjen.

Veggene er fuktige, det lukter stramt,
og soppen har gode vekstvilkår. Etasjen
over, som skulle gi familien enda bedre
plass og enda bedre utsikt, er uferdig, og

det er sprekker og gliper overalt. En
rekke med små vinduer som egentlig
skulle stått på linje, kan man på øyemål
se at ikke er i vater. En av bærebjelkene
til taket ser ut som den ligger og svever i
løse luften. 

Under byggingen dro familien på
ferie, og nøt sommer og sol. Slik skulle
de slippe unna alt bråket i byggeperi-
oden, og kunne flytte inn igjen når de
kom tilbake, lovet Peter Nylund og Mike
Schäfer i firmaet Massivhus. 

— Vi fikk løfte om at alt skulle være
tett og på plass innen vi kom tilbake
etter tre uker, og at det bare var å dra på
ferie. Første faktura ble betalt, og vi fikk

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND

FOR TUNGT: 
Huset tålte ikke

tyngden av tilbygget,
og konstruksjonen 

er nå i ferd med 
å sprekke opp.

UBEBOELIG: Alvorlige fuktskader og et uferdig
tilbygg har tvunget Svein Henning Danielsen
og familien til å flytte inn til hans foreldre. 
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stadige oppdateringer om at alt gikk etter planen. 
Siden alt tilsynelatende gikk så bra, ble også

neste faktura betalt, og til sammen la Danielsen
360 000 kroner på bordet før han fant ut at noe
var alvorlig galt. Fire til fem dager etter at andre
faktura var betalt, kom beskjeden fra faren om at
huset fortsatt stod uten tak. Slik hadde det stått
flere uker. Presenningen var revet av, og det hadde
regnet inn. Vannet hadde spredd seg ned i det
som tidligere var toppetasjen. Men det var ikke
nok med det. Huset tålte ikke tyngden av det nye
tilbygget, til tross for at han var blitt lovet at sta-
tiske beregninger var gjort. Det er store sprekker i
det gamle huset. Nå har Danielsen fått beskjed
om at skal huset bli stående, må det støttes opp
med stålstendere, og firmaet som har anbefalt løs-
ningen, mener det umulig kan ha blitt gjort noen
statiske beregninger der i det hele tatt.  Alternati-
vet er å rive hele huset. 

— Dette er en katastrofe for meg og familien.
Jeg har kone og to barn. Nå bor vi alle hjemme
hos min mor og far og jeg er usikker på hva jeg
skal gjøre, sier Danielsen fortvilet. 

Ikke den eneste
Siden Hus & Bolig skrev om firmaet Massivhus
første gang i fjor, har henvendelsene fra fortvilte
boligbyggere haglet inn, men flere har vært
bekymret for å stå frem i frykt for å tape pengene
sine dersom firmaet skulle bli slått konkurs.
Huset som Mike Schäfer og Peter Nylund i Mas-
sivhus den gang stolt viste frem, står i dag med en
fuktig kjeller, og garasjen ble aldri ferdig. Sluttar-
beidet måtte Tony Wiik og kona sørge for selv. 

— Vi har måttet punge ut med mellom
40 000 og 50 000 for å få alt ferdig i garasjen, og
mellom 10 000 og 20 000 for alt annet. Det har
vært et helvete og mye plunder. I kjelleren, der
barna skulle ha soverom, har det vært helt uleve-
lig, og rommene har stått tomme siden huset ble
ferdigstilt, forteller Tony Wiik. Familien jobber
for øyeblikket med å fikse problemet. 

Anders Bongard, som skulle bygge hus på
Nesodden, måtte stoppe hele prosjektet på grunn
av feil og rot avslørt av takstmann, og har siden
blitt tvunget til å selge tomta. 

Hus & Bolig har også sett en takstrapport fra
et annet hus bygget av selskapet, der det fremgår
at alvorlige feil er blitt begått både med hensyn til
drenering og fuktsperrer. Beboerne her er fortvi-
let, og kvinnen i huset har vært så lei at hun har
uttalt: “Hadde det vært et trehus hadde jeg satt
fyr på det.” 

En annen kunde, som har fått en garasje byg-
get, forteller samme historien. Han har fått en
uavhengig uttalelse fra OPAK, med beskjed om
at det er alvorlige problemer både med drene-

• hus&bolig 1–200644

VENSTREHÅNDSARBEID: Vinduene i tilbygget er ikke i vater, og det er sprekker og gliper
overalt. Etasjen under har fått store fuktskader, og hele huset må trolig totalrenoveres.
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ringen og konstruksjonen. Garasjen er konstant
fuktig.

— Setter jeg noe inn der gror det til med
mugg, og bilen ruster fortere, forteller han til
Hus & Bolig. 

Takker for godt samarbeid
På nettsiden til HH Celcon som leverte pore-
betongen, stod Massivhus tidligere oppført som
samarbeidspartner, med telefonnummer og kon-
taktadresse. Siden Hus & Bolig tok problema-
tikken opp med firmaet er kontaktdetaljene blitt
fjernet.

— Dette er veldig lite tilfredsstillende for
oss. Jeg kjenner hver eneste detalj i disse histori-
ene, fordi mange ringer til oss. Jeg tror ikke Mas-
sivhus skjønner det selv. Jeg greier ikke å stille
diagnosen, men noe er galt med dem, sier Bill
Høybakk, administrerende direktør i HH
 Celcon som etter hvert ble tvunget til å stenge
kreditten til selskapet. 

I dag er firmaet fortsatt nevnt på nettsiden i
forbindelse med Hus & Vårmessen 2005. Der
retter HH Celcon en stor takk til blant annet
Massivhus for godt samarbeid. 

Innrømmer rot
Mike Schäfer og Peter Nylund som har drevet
under navnene Massivhus og Plan og Bygg
Norge, har på sin side hevdet overfor Hus &
Bolig at de er blitt utsatt for en hetskampanje.

— Det er alltid noe. Disse kundene har laget
en masse bråk for oss og ringt samtlige av våre
leverandører kontinuerlig. Vi har hatt litt pro-
blemer hist og her og er ikke perfekte, men nå
går alt mye glattere. Som alltid er det en liten
innkjøringsperiode, og vi har skiftet ut hele
mannskapet på kontoret, fortalte Nylund til
Hus & Bolig i fjor høst. Da fremsto selskapet
med en ny og innbydende nettside som nå har
forsvunnet helt. Hus & Bolig har på nyåret for-
søkt å kontakte Peter Nylund igjen uten hell.
Tidligere partner Mike Schäfer hevder overfor
Hus & Bolig at han ikke har vært i kontakt med
Nylund på flere måneder. 

— Jeg har ingenting med Plan og Bygg
Norge eller Massivhus å gjøre. Vi har solgt alt til
nye tyske eiere. Det var for mange ting som gikk
helt galt, og selskapet ble drevet feil, innrømmer
han. 

Schäfer står fortsatt oppført som daglig leder
av Massivhus i Brønnøysundsregisteret, men
hevder dette kun har med formaliteter å gjøre.
brs@huseierne.no
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Vurderer garantiordning for husbyggere
De største organisasjonene i byggebransjen vurderer å innføre

en garantiordning som skal sikre forbrukernes rettigheter i

 forbindelse med huskjøp.

I Danmark eksisterer det allerede i dag et eget garantisystem

som sikrer huskjøpere mot problemer som kan oppstå når

huset er ferdigstilt. Nå kan et tilsvarende system også bli

aktuelt i Norge. 

Ifølge Sverre A. Larssen, administrerende direktør

i Byggenæringens Landsforening, er arbeidet med å sikre

forbrukernes rettigheter allerede i gang, og en egen styrings-

gruppe skal bli satt opp for å se nærmere på løsningen. I før-

ste omgang har BNL avtalt et møte med Forbrukerrådet, som

skal være med å bidra til at interessene til huskjøpere blir

best mulig ivaretatt. 

Jørgen Leegaard, administrerende direktør i

Byggmesterforbundet er også innstilt på å få noe gjort på

dette området, men understreker at en løsning av denne

typen kan bli kostbar.

— Jeg vet at malerne allerede har et lignende system her i Norge, men det er forskjell

på feil farge og feil med et hus. I det første tilfellet kan det være snakk om kostnader på rundt

10 000, i det andre rundt en million. 

Dårlig kvalitetssikring av godkjente foretak 
Selv om firmaet du engasjerer opererer med stempelet 

”Godkjent for ansvarsrett”, gir det deg ingen garantier for at 

det  følger spillereglene. Ordningen som i dag inkluderer over 

13 000 selskaper, baserer seg delvis på egenerklæringer, og

kontroll rutinene er foreløpig mangelfulle.

Sentral godkjenning er ingen kvalitetssikring. Da ville jeg heller sett

etter et mesterbrev, anbefaler Gustav Pillgram Larsen, assisterende

direktør i Statens Bygningstekniske Etat. Stempelet blir utstedt til sel-

skaper som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse

eller kontroll av prosjekter som krever byggetillatelse. For å bli et god-

kjent foretak, må firmaet dokumentere at den faglige ledelsen har den

nødvendige kompetansen til å lede et prosjekt.  Samtidig brukes en

egenmelding til å opplyse om firmaets organisering og styringssystemer. 

— Egenmeldingen er nok svakheten i systemet, innrømmer Pillgram Larsen. I tillegg er

problemet mangelfull kontroll.  Som Hus & Bolig tidligere har skrevet, bryter halvparten av

 norske kommuner loven ved at de ikke foretar noen som helst form for kontroll eller tilsyn i

byggesaker. En  nylig gjennomført undersøkelse bekrefter dette. 

— Vi er veldig avhengige av kommunene, og dessverre rapporterer de altfor lite inn til oss.

Det bekymrer oss. Heldigvis jobber ofte et firma i flere kommuner, og det kan være vi fanger

noen opp på den måten, sier Pillgram Larsen. 

Sverre A. Larssen
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Slik velger du 
riktig byggefirma

Sjekk referanser, sørg for en skikkelig kontrakt, 
og ikke betal penger på forskudd. Enten du bygger 

nytt eller bygger på kan du gjøre mye for å unngå å bli lurt. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Selv om det er flere farer forbundet
med det å bygge nytt, er det visse ting
du kan gjøre for å sikre deg. Første

bud er å sjekke håndverkerne og firmaet
som skal gjøre jobben nøye. Mantraet
om at billigst ikke alltid er best, gjelder
her som på alle andre områder. En kost-
bar løsning gir for så vidt heller ingen
kvalitetsgaranti. Større og velrenom-
merte firmaer er ofte tryggest å bruke.
De har vanligvis opparbeidet seg et sik-
kerhetssystem som sørger for å fange opp
og fikse feil og mangler underveis. Det
betyr ikke at du bør unngå mindre aktø-
rer for enhver pris, men vær ekstra nøye
med å undersøke hvem du handler med.
Snakker vi om et norsk firma, bør du for
sikkerhets skyld undersøke at det er regi-
strert i Brønnøysundregisteret. Grunn-
leggende firmainformasjon er gratis, og
mot en liten avgift er det mulig å inn-
hente regnskap og flere detaljerte opplys-
ninger derfra. Et alternativ er også å få
selskapet kredittvurdert.  Er firmaet nye-
tablert, sier dette nødvendigvis ikke så
mye. Husk at mye kan forandre seg på
kort tid fordi investeringene og sjansene
som tas er store i bransjen. En positiv
kredittvurdering kan raskt snu seg der-
som noe uforutsett skulle skje.  

Den kanskje viktigste informasjons-
kilden du har som husbygger er tidligere
kunder. Spør etter referanser, undersøk
hva firmaet har bygd før, og snakk gjerne
med de som allerede bor der om hvilke
erfaringer de har gjort seg. Har du
mulighet kan det være lurt å snakke med
flere, for å forsikre seg om at du ikke bare
er blitt henvist til gode venner. 

— Referanser er viktig, ring noen av
disse og hør hvordan det gikk. Hvis fir-
maet ikke kan oppgi referanser er det
grunn til å spørre seg hvorfor, sier Anders
Leisner, advokat i Huseiernes Landsfor-
bund.

Det kan også være lurt å søke etter
informasjon om firmaet via en søkemo-
tor på internett. Muligens dukker det
opp informasjon der som kan være til
nytte når du skal vurdere om de er ver-
dige til å jobbe for deg.  

Uavhengig kontroll
Det er bare å få brakt det på det rene
med en gang. Det finnes ikke et kvali-
tetsstempel eller en garantiordning i byg-
gebransjen som kan sikre deg helt som
kunde. Du må i stor grad stole på dine
egne kontrollrutiner og vurderinger fra
tidligere kunder. Har firmaet fått
ansvarsrett fra kommunen, eller er det et
godkjent foretak fra Statens Bygnings-
tekniske Etat, er det i utgangspunktet
positivt. For å få denne godkjennelsen
stilles det krav til den faglige ledelsen i
foretaket. Selv om dette kan være betryg-
gende, må det ikke bli en sovepute.
Stempelet gir kun en garanti for at
ledelsen har papirene i orden, men ingen
garanti for at jobben blir kvalitetsmessig
utført. 

Mestersymbolet er velkjent i hånd-
verkssammenheng. For å få mesterbrevet
må håndverkeren ha et fag- eller svenne-
brev, og ha tatt en egen tilleggsutdan-
nelse med fag som markedsføring, øko-
nomi, ledelse og faglig ledelse i kretsen.
Et mesterbrev gir ekstra trygghet, men

det har nylig blitt oppdaget at enkelte
misbruker mestersymbolet. 

— Dette er ikke noe nytt, men det er
blitt lettere å misbruke symbolet etter at
internett kom i bruk for fullt. Nå er det
bare å slenge en logo på hjemmesiden
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sin, forteller Einar Vestheim. Han ble
nylig ansatt av nemnda i en nyopprettet
stilling for å avsløre falske mestere, og
har alt rukket å lete frem rundt 50 styk-
ker som opererer under falskt flagg.
Vestheim anbefaler alle å gå inn på mes-

terbrevsnemndas hjemmeside på inter-
nett for å undersøke om selskapet det er
snakk om virkelig er registrert, eller kon-
takte dem direkte. 

Best sikkerhetsnett har du hvis selska-
pet du forhandler med er medlem av en
bransjeorganisasjon. Disse har vanligvis
egne kontrollrutiner og opererer også
med spesialordninger som gjør det mulig
å klage på dårlige bygg. Boligprodusen-
tenes Forening, Entreprenørforeningen
Bygg og Anlegg og Norges Byggmester-
forbund har sammen med Forbruker-
rådet opprettet en egen klagenemnd,
Boligtvistnemnda. Her behandles kun
klagesaker som blir reist mot eller av
medlemmer, og saker gjelder kun kjøp
og oppføring av nye boliger. 

— I bransjeorganisasjoner stilles det
visse krav til et firma, og dersom det ikke
oppfører seg som det skal, kan det bli
ekskludert, forteller Sverre A. Larssen,
administrerende direktør i Byggenæring-
ens Landsforening, en paraplyorganisa-
sjon for de største forbundene innen
bygg- og anleggsvirksomhet.

God kontrakt
Når alle detaljer om firmaet er klarert,
kommer tiden for å signere kontrakten.
Også på dette stadiet er det viktig å sørge
for at ting går riktig for seg. Det finnes
gode standardkontrakter i handelen, og
den største samlingen er å finne hos
Standard Norge/Pronorm.  For oppfø-
ring av nye hus brukes NBR 3425. Gjel-
der det arbeid på et allerede eksisterende
bygg, skal NBR 3501 eller 3502 brukes
avhenging av størrelsen på jobben.  

— Vår beste anbefaling er alltid å
bruke standardkontrakter. En kontrakt
bør blant annet inneholde informasjon
om pris, betalingsvilkår, spesifikasjon av
hva som skal gjøres og tidspunkter for
når ting skal stå ferdig, sier advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund. Husk at du har krav på informa-
sjon om når du kan overta huset, og at de
som jobber for deg må betale dagmulkter
hvis det oppstår forsinkelser. 

Leisner advarer mot å la seg lure til å
betale penger på forhånd, og understre-
ker at Bustadoppføringslova sier klart fra
at du ikke skal betale for mer enn det
som er ferdigstilt. Bygger du på huset,
bør du holde deg til samme regelen om
forskudd, selv om Håndverkertjeneste-

loven ikke går inn og regulerer dette
direkte.

— Verdien av arbeidet og montering
bør svare til det du betaler håndverkeren.
De har vanligvis egne ordninger med
kreditter og skal også kunne legge ut for
byggematerialer, sier advokat Leisner.
Sjekk også at firmaet har en ordentlig
byggeforsikring, men husk at den kun
beskytter deg til huset er ferdigstilt. 

Bygningskyndig hjelp
— Bruk gjerne en byggeleder eller takst-
mann som ser til at alt går som det skal.
På større prosjekter kan en byggeleder
være en grei investering, anbefaler Leis-
ner. 

Når huset er på plass, kan det være
lurt å spandere noen tusenlapper på å få
en uavhengig bygningskyndig, gjerne en
takstmann til å gå gjennom og se at alt er
riktig gjort. Ved overtakelse aksepterer
du nemlig bygget som det er. Du overtar
risikoen for huset, og reklamasjonsfristen
som er på fem år begynner å løpe. Bygge-
bransjen jobber under en form for selv-
justissystem, der den som gjør jobben
også har ansvar for at alt går riktig for
seg. I tillegg krever Plan- og bygnings-
loven at den enkelte kommune fører til-
syn i utvalgte saker, men i dag er det bare
halvparten som faktisk etterlever dette.
Er det noe som ikke stemmer, kan du
velge å holde tilbake betaling inntil alt er
som det skal. I ekstreme tilfeller, for
eksempel ved konstruksjonsfeil, kan du
nekte å overta huset. 

En takstmann kan også være aktuell å
bruke underveis i byggeprosessen både
for å kontrollere at de aktuelle delbeta-
lingene stemmer overens med verdien
som er tilført bygget og at det bygnings-
tekniske holder mål.  Det viktigste arbei-
det er for øvrig det du selv gjør i forkant.
Velger du riktig firma kan du spare mye
penger. brs@huseierne.no

Nyttige nettadresser
Brønnøysund: www.brreg.no

Statens Bygningstekniske Etat: www.be.no

Mesterbrev: www.mesterbrev.no

Byggenæringens Landsforening www.bnl.no

Standard/Pronorm: www.standard.no

Huseiernes Landsforbund: www.huseierne.no

Norges Takseringsforbund: www.ntf.no

HÅNDVERKER: Det er ikke
likegyldig hvem du velger til 
å gjøre byggejobben. Sjekk
firmaet nøye før du skriver

under kontrakten.

bo bedre
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86,15 KG REKLAME
Roger Pihl er så interessert i reklame at han for ett år siden

bestemte seg for å samle all reklame og alle innstikk som dumpet

ned i postkassen hans i Duggveien i Oslo, skriver Dagens

Næringsliv. Resultatet er en over to meter høy stabel bestående av

1 658 utsendelser som er behørig systematisert og analysert:

Samlet vekt var 86,15 kg. Totalt ble postkassen besøkt av 309

ulike aktører. Dagligvarebransjen er reklameglade nordmenns

beste brevvenn, og Coop aller ivrigst med hele 80 sendinger. Ica

følger på plassen etter med 57 sendinger, og Smart Club med 36.

Pihl var overrasket over at eiendomsmeglere ikke sender enda

mer reklame, så opphetet som eiendomsmarkedet i hovedstaden

er. Han fikk 51 henvendelser fra Notar, og 45 fra Aktiv. Deretter

fulgte DnB Nor, Visning og Boligavisen.
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sett&hørt

Upålitelig og kostbart
Vindkraft er upålitelig og krever stor oppdekning i form av vannkraft, mener ekspertene, som

også mener at vindmølleprosjektene er avhengige av store støtteordninger.

— I Norge har vi 99 prosent fornybar energi, så å øke med 1 prosent fornybar energi på top-

pen, blir litt spesielt, sier daglig leder i rådgivningsselskapet Ceoto, Kristian M. Lien, til Finansavi-

sen. Han forklarer at vindkraft krever en betydelig reservekapasitet i form av vannkraft.

— Generelt er vindkraft upålitelig i den forstand at det ikke er eieren av vindmøllene som

regulerer driften, men værgudene, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett. 

Regjeringen har en målsetting om at 3 terrawatttimer (TWh) kraft skal komme fra vind innen

2010. I dag utgjør vindkraft en halv TWh. 22 konsesjoner for bygging av vindkraftverk er gitt, og

47 nye søknader venter på behandling.

Let etter gull i underetasjen
De som leter etter gull i eiendomsmarkedet, trenger

ikke lete lenger enn til sin egen førsteetasje. Utleie av

hybel i egen bolig gir en direkteavkastning som virkelig

monner, skriver Kapital.

En enebolig med god beliggenhet og utleiedel bør

koste omtrent en halv million kroner mer enn en tilsva-

rende bolig uten utleiemuligheter, mener bladet. 5 500

kroner i leieinntekter pr. måned i 10 måneder, kapitali-

sert med en lånerente på 3,5 prosent, gir en ”markeds-

pris” på halvannen million. Dette betaler boligkjøperen

bare 500 000 kroner for, ergo har man fått en hel mil-

lion skattefrie kroner helt gratis. Når leieinntektene i til-

legg er skattefrie, blir utleie av sokkelleilighet meget

lønnsomt, skriver Kapital.

“Det er ikke alle eiendomsmeglere 
som har store slipsknuter, Armani-
dresser og kjører kabriolet.”
Bernhard Bratfos, i BNMegler til Aftenposten.

Takstmenn slår seg sammen
Fra nyttår er ca. 300 takstmenn fra Norsk Byggvurdering

og Takstinstitutt og omlag 900 fra Norges Takseringsfor-

bund samlet under én paraply. Tre fjerdedeler av landets

takstmenn er dermed samlet. Det er en fordel for alle

som skal kjøpe og selge bolig, mener administrerende

direktør Arne Støbak. Han skal lede organisasjonen etter

sammenslåingen.

Boligtakstutvalget, som la frem sin rapport i høst,

foreslo godkjenningsordninger for å sikre takstmennenes

kompetanse og boligsalgsrapporter som gir bedre infor-

masjon enn de tradisjonelle tilstandsrapportene. 

— Det grepet vi nå gjør er i tråd med disse målene,

sier Sture Pettersen, som har vært administrerende direk-

tør i NBT. Forbundene har til nå drevet hver sin skole.

Begge skolene videreføres i samordnet form. Også god-

kjenningsordninger og vedlikehold av takstsertifikat vil

skje etter samme regler.
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Garasjen beskytter bilen mot fukt, ned-
bør og forurensing. Særlig vinterstid
er fire vegger og et tak over kjøredo-

ningen gunstig. Man slipper å skrape is
av rutene, og man slipper å måke den fri
fra snø. I bilens barndom satte man det
kostbare kjøretøyet inn på låven eller inn
i et skjul hvis man hadde mulighet. Etter
hvert begynte man å bygge eget hus til
firhjulingen. De første ferdiggarasjene så
dagens lys på 50- og 60-tallet. De var
små og enkle, og det var kun plass til
bilen. 

Selv om tomtene har krympet, er
dagens garasjer store. Helst skal det være
plass til to biler. Mye lagringsplass er
populært. For det er ikke bare bilen som
trenger tak over hodet. Også alt annet vi
samler oss, som for eksempel tilhenger,
båt, snøfreser, trillebår, gressklipper og
sportsutstyr skal lagres. Grimstadgara-
sjen, som er en av landets største garasje-
produsenter, har opplevd en voldsom
etterspørsel etter store bygg. De aller
mest populære garasjene de siste årene er
dem med god loftsplass. Garasjeloftet

Garasjen – til mer enn bilen
For å få plass til hageredskap

og sportsutstyr bygger vi stort.
Dobbeltgarasjer med mye
bodplass er i vinden. Nær 
halvparten av landets bil-
park har tak over hodet. 

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER
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innredes til kontor eller tenåringsrom.
Stadig flere velger å sette opp ele-

mentgarasjer. Det er byggesett som man
klarer å montere selv hvis man har litt
håndverkskompetanse. En rekke garasje-
produsenter tilbyr slike løsninger, og
man kan velge enkeltgarasje og dobbel-
garasje, med eller uten boder. Enkelte
takløsninger gir mulighet for å bygge
loft. Alternativet til elementgarasjer er
tradisjonelle prosjekter hvor man for
eksempel gir oppdraget med utfor-
mingen til en arkitekt, mens en snekker-
bedrift står for utførelsen.  

OPPSAMLINGSPLASS: Garasjen huser ikke
lenger bare bilen, men har også rom for alt fra

 tilhengerer til gressklippere.

Selv om du ønsker deg en stor dobbel-
garasje med god plass til biler, hage-
redskap, leker, sykler og sportsutstyr,

kan du nøye deg med å sende melding
om tiltak.  Det er en enkel søknadsform
du har lov å fylle ut selv når bygget er
mindre enn 70 kvadratmeter, og det ikke
skal brukes til boligformål. Bygget kan
ikke overstige én etasje. Det er likevel til-
latt både å bygge kjeller og loft, men
disse kan kun benyttes til lagerplass, og

mønehøyden er begrenset. Hvis garasjen
skal sammenbygges med boligen, er
grensen 50 kvadratmeter. Da gjelder
også egne branntekniske regler. Synes du
det er vanskelig å fylle ut papirene selv,
med tegninger og beregnet utnyttelses-
grad etc., kan være lurt å få hjelp til dette
fra fagmann.

Kommunens saksbehandlingstid skal
ikke være mer enn tre uker. Hører du
ikke noe innen denne tid, er det bare å

Enkelt å bygge stort
Siden 2003 har det vært lettere å bygge stort. Planlegger du å sette opp en garasje,

greier det seg vanligvis med enkel melding til kommunen selv om den skal være dob-
bel. Skal bygningen innredes med beboelig loft, må du fylle ut fullstendig søknad.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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— Det er dessverre en del aktører som
fører ikke-godkjente produkter, og som
unnlater å informere sine kjøpere om de
nye reglene, sier salgssjef Christian Fred-
rik Bjerke til Hus & Bolig. Ansvaret
overlates til kjøperen uten at han eller
hun er klar over forholdet. Dersom det
skjer en ulykke med personskade i den
aktuelle porten, risikerer kjøperen å være

erstatningsansvarlig. Bjerke minner om
at så sent som i 2005 ble en gutt drept av
en port i et fellesgarasjeanlegg på Løren-
skog.

Sikre porter koster litt mer
— Det er nesten bare oss som jobber
med porter i det daglige som er interes-
sert i garasjeporter, sier Bjerke. De fleste

sette i gang. Men ikke glem at du
som byggherre/tiltakshaver er ansvar-
lig for at plan- og bygningsloven føl-
ges.

Tenåringsrom på 
toppen krever mer
Er det en garasje med et ekstra rom
på loftet, for eksempel til husets tenå-
ring eller utleieformål som står på
ønskelisten, kreves en ansvarlig søker.
Ettrinns søknad er mest alminnelig.
Grunnarbeid, murerarbeid og oppfø-
ring av garasjen må da underlegges
ansvar og kontroll. Saksbehandlings-
tiden varierer fra kommune til kom-
mune, men skal ikke overstige 12
uker.

Felles for både tiltak og søknad,
er at det må foreligge nabovarsel.
Bygget må ikke være til sjenanse for
omgivelsene, og naboene må gi sitt
samtykke. Det er også viktig at sikt-
linjer til vei ikke hindres. Plan- og
bygningsloven fastsetter at avstanden
til nabogrense skal minimum tilsvare
bygningens halve høyde, og ikke
mindre enn fire meter. Naboen må gi
sitt samtykke til dispensasjon hvis
avstanden skal være mindre. På egen
eiendom kan avstanden til annet
byggverk være inntil en meter. 

Nye sikkerhetsregler for
garasjeporter

Første mai i fjor ble det innført nye felleseuropeiske regler for
garasjeporter og portåpnere. Det betyr at en rekke av produk-

tene som er i handelen i dag faktisk er ulovlig å omsette, opply-
ser Christian Fredrik Bjerke hos Crawford Garasjeporter.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

TRYGGERE:
Strengere

regler skal
blant annet

forhindre
klemskader.

Foto: Crawford
Garasjeporter.
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— Folkegarasjen, som metallgara-
sjene fra Widerøe ble kalt på folke-
munne, er noe av det styggeste 
som er produsert i etterkrigstiden.
Det mener Harald Kolstad, som er
lokalhistoriker i Bærum. Bare hus-
morvinduet, og etternittplatene er
ifølge Kolstad like ille.

Termo-garasjen fra Wideroes
Flyveselskap ble produsert i lett-
metall. Denne annonsen er fra 1957.
Ennå er noen av disse garasjene i
bruk.

som skal kjøpe seg en ny port, er bare
interessert i én ting: porten skal være bil-
lig. Og det selges hvert år tusenvis av
enkle, billige garasjeporter, hvor produ-
senten har knepet inn på alle områder
for å presse prisen ned. Men gode pro-
dukter med høyt sikkerhetsnivå er sjel-
den billige, fordi gode og sikre tekniske
løsninger koster litt mer.

I tillegg til dødsulykker som skyldes
garasjeporter, har det vært flere mindre
personskader med avklipte hender og
fingre, kuttskader og lignende. Det har
også vært mange uhell som har gått ut
over biler og andre gjenstander vi gjerne
har i garasjen. Fra og med 01.05.05 må
både porten og portåpneren tilfredsstille
de nye sikkerhetsnormene, både hver for
seg og sammenkoblet. Produktene må i
tillegg være testet og godkjent av en nøy-
tral testinstans som Veritas, TÜV eller
lignende.

Hva er nytt?
— Nesten alle nye garasjeporter er ledd-
heisporter, forklarer Christian Fredrik
Bjerke. De har nesten fortrengt vippe-
portene fra markedet. På disse portene
skal det nå være klemsikre ledd mellom
portseksjonene. Det skal være umulig å
få hender eller fingre inn, både fra inn-
siden og utsiden. Vaiere og løpehjul skal
også skjermes.

Det er voldsomme krefter lagret i
fjær ene på en garasjeport, og stygge ulyk-
ker har skjedd ved at en vaier har røket
og den tradisjonelle strekkfjæren har
slynget rundt i garasjen som en slegge,
forteller Bjerke. Slike fjærer må nå være
utstyrt med sikring, eller aller helst skal
de bygges inn.

Fallsikringer skal hindre at porten

raser ukontrollert ned når vekten ikke
lenger holdes i sjakk av fjærene og
vaierne. Og så er det viktig å fjerne alle
utstikkende beslag og bolter som kan
hekte seg fast i klær.

Automatiske porter ansees å være
spesielt farlig.

— Svært ofte rygger man ut av gara-
sjen, trykker på fjernkontrollen, og kjø-
rer av gårde mens porten går ned, uover-
våket. Det er en opplagt risikosituasjon.
Mange av dagens garasjeporter har en
klemkraft på mellom 100 og 200 kg.
Dette er mer enn nok til å ta livet av et
barn som kommer i mellom, advarer
salgssjefen. Han minner om at i fellesga-
rasjeanlegg er sikkerheten styrets ansvar.
ngs@huseierne.no

INNPAKKET: Vaiere og løpehjul skal etter de nye
felleseuropeiske reglene bygges inn. 

Foto: Crawford Garasjeporter.
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Uinteressant
arkitektur
Din garasje. Min utsikt. Likevel er garasjene et ube-
skrevet blad i arkitekturhistorien. Det bekrefter Ulf
Grønvold ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design.

— Garasjer er ikke interessant, sier seksjons-
lederen til Hus & Bolig. — Garasjer er ikke en sentral
oppgave for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design.

Hva mener Hus & Boligs lesere? Det er regis-
trert 905 849 garasjer i Norge. Det er omtrent en
 fjerdedel av bygningsmassen. Er det likegyldig hvor-
dan garasjene utformes? Vi inviterer leserne til debatt.
Send en e-post til ngs@huseierne.no. Legg gjerne ved
bilder av stygge og pene garasjeløsninger.

?
TUNNEL: Ikke alle tenker tradisjonelt når de bygger garasje.

DOBBELGARASJE: Her blir garasjen ett lett
synlig blikkfang ved innkjørselen til huset.

TILBAKETRUKKET: Denne garasjen
er trukket inn i terrenget.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: GRETE SEMB KEMPTON / NINA GRANLUND SÆTHER
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FUNKSJONELT: For noen er garasjen 
ganske enkelt et sted der bilen

 oppbevares.

HERSKAPELIG: Få garasjer er så forseggjorte
og påkostede som denne.FØRSTEINNTRYKK: Tilfeldig, eller godt planlagt naboskap?

PÅ RAD OG REKKE: Fellesgarasje-
anlegget er både elsket og hatet.

BOKS: Det er ikke alltid sam-
svar mellom husets arkitek-
tur og garasjens utseende.

HYTTE: Garasjen blir ofte utformet som en liten hytte, 
og noen har til og med oppholdsrom over bilparkeringen.
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Når sylteagurken er spist og du hiver glasset
til resirkulering i iglobeholderen, kan det
hende det får et nytt liv som byggeblokker

og murstein. Ved Glasitts fabrikk i Skjåk bru-
kes hundre prosent returglass som er samlet
inn fra norske husholdninger, til å lage
moderne byggematerialer av skumglass.

Skumglass kombinerer glassets tetthet og
styrke med luftens isolerende evne. Det er ikke
en ny oppfinnelse, allerede på 30-tallet ble
varianter tatt i bruk. Men Glasitt har videreut-
viklet produksjonsmetoden. Glasset knuses og
males til et pulver, tilsettes drivmidler og var-
mes opp til 900 grader i en spesialbygget ovn.
Da smelter glasset og deigen hever fem til åtte
ganger. Det gjør at glasset skummer, og det
oppstår små lukkede celler som er skilt fra
hverandre, og er helt tette for luft, gass og
vann. Etter heveprosessen består produktet av
20 prosent returglass og 80 prosent luft. Inne i
boblene er det kun luft, ingen brennbare eller
miljøskadelige gasser. Det inneholder heller
ingen organiske materialer som kan råtne eller
forvitre, og er ikke brennbart.

SOM EN BRØDDEIG: Ved høy temperatur
hever glassdeigen seg så det dannes
 lukkede luftporer.

Bygg med returglass
Resirkulerte syltetøyglass og brusflasker blir til bygnings-
materialer med hjelp av ny, norsk teknologi. Forbrukerne 

får nytte av gjenbruken i form av materialer som 
isolerer godt og ikke trekker til seg vann. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

➤
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Patentert
Det er to produsenter av skumglass i
Norge. Miljøteknologi Midt-Norge AS
på Meråker lager sitt produkt delvis på
returglass. Glasitt AS lager pellets, og
samarbeider med betongsteinprodusen-
ter som lager byggeblokker og glassmur-
stein med pellets som råvare. Glasitts
produkter selges under varemerket Gla-
sopor.

Det nye med Glasitt er at de har fun-
net fram til en bedre måte å legere skum-
glass og sement, en blanding som er nød-
vendig for å kunne lage byggeblokker.
Tidligere var det en fare for at sementen
kunne angripe glasset så det smuldret
opp. Men i samarbeid med forsknings-
stiftelsen SINTEF Byggforsk, hevder
Glasitt at de har funnet en spesiell
metode for å kombinere de to materia-
lene, slik at forvitringer ikke skal skje.
Produktet er allerede innvilget patent i
Norge og Europa, og en søknad om ver-
denspatent ligger inne.

— Fortsatt er det aktiv forskning i
gang, og vi vil utvikle nye bruksområder
for skumglass, skryter Arne K. Støyle.
Han er direktør hos Glasitt, og kan fore-
løpig tilby byggeblokker i forskjellige
dimensjoner. Men det er også mulig å

lage fasadeelementer, gulv og glass-
betong.

Lettere å bære
Byggeblokkene kan brukes på samme
måte som Leca, og deles og behandles
med vanlig snekkerverktøy. Men vekten
er 30 prosent lavere enn tradisjonelle
blokker. Det er godt for ryggen til
murerne.

— De er både lettere å bære for hånd-
verkerne, samtidig som transportutgif-
tene reduseres. Bæreevnen er uansett
stor. På grunn av det høye luftinnholdet
isolerer skumglass også bedre enn andre
produkter som finnes på markedet, hev-
der Arne K. Støyle.

Byggeblokkene egner seg blant annet
til bruk i grunnmur, yttervegger, dele-
vegger, garasjer og støttemurer. Firmaet
selger også glassmurstein, som kan bru-
kes i skillevegger, rekkverk, peiser og
andre innvendige murformål.

Pellets kan også brukes til en rekke
bygningskonstruksjoner som isolering,
frostsikring, stabilisering og drenering av
støttemurer, terrasser og byggegrunn.
Andre bruksområder er legging av heller
og brostein utendørs. eem@huseierne.no
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GJENOPPSTÅTT: Hele fasaden på
denne boligblokken i Pilestredet
Park i Oslo bygges opp av pussede
byggeblokker laget av returglass 
fra Glasitt. Illustrasjon: Felix Vidal

F A K T A

om skumglass
Skumglass er et isolasjons- og

bygge materiale som består av glass

med en mengde små hulrom. Skum-

glass fremstilles ved at glasspulver

tilsettes visse kjemikalier og smeltes,

så  massen hever seg som en deig.

 Hulrommene er skilt fra hverandre,

derfor er skumglass tett for væsker

og damper. Densitet 0,1– 0,2 g/cm3.

Arne Støyle på blokker
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KLASSISK: Snekkerens hus er 
et tidlig reisverksbygg fra 1884.
Det var derfor naturlig for ham 
å bygge kjøkkenet i heltre i alle
detaljer. Huset er nokså typisk
norsk med trepanel både ute og
inne. Et malt kjøkken i tre med
diskrete detaljer føltes derfor
estetisk riktig. Legg merke til
det flotte taket som har listverk.
En praktisk tavle er også påmalt
som en del av sideveggen til
kjøleskapet. 
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Hvitt 
kjøkken

er 
trygt

Velger du hvitt kjøkken, 
velger du trygt. Hvitt er lyst
og lett, og mulighetene til 
å sette et personlig preg på
rommet er mange. I denne
kjøkkenkavalkaden ser du

ulike eksempler som er inn-
redet etter eiernes behov og
praktiske hensyn. Kanskje

finner du noen gode tips som
kan videreføres til ditt eget

kjøkken – enten du skal 
bygge om eller bygge nytt.

TEKST OG FOTO: GRO AANENSEN

Vi har et annet forhold til kjøkkenet i
dag, enn for 20-30 år siden. Gamle
hus har som oftest små kjøkken. Der

laget man og spiste hverdagsmat. Kjøk-
kenet var som regel et rom for seg, med
en dør som kunne lukkes. Dagens krav
er det motsatte. Vår generasjon ønsker
ofte et kjøkken som er en kombinasjon
av kjøkken, allrom og spisestue. Det sier
seg selv at dette ikke lar seg gjøre på 8-12
kvadratmeter. Vi ønsker oss åpne løs-
ninger der hele familien kan kokkelere ➤

h&b nr. 1-2006 s. 58-71+:h&b nr. 6-2005 s. 58-71  04-02-06  23:48  Side 63



sammen i lett passiar med gjester og
hverandre. Matlagingsdel og spiseplass er
vokst sammen, og de fleste av oss ønsker
større arbeidsflater og bedre oppbeva-
ringsmuligheter. I de senere årene har vi
også byttet ut underskapene med store,
funksjonelle skuffer som glir lett ut og
inn. Dette sparer oss for dype knebøy og
vanskelige utgravinger fra de nederste
hyllene. 

Eksklusivt
håndarbeid
Åpusse opp kan være både spennende

og utfordrende. Da snekkeren Stig
Drange skulle gjøre om sitt eget

kjøkken, gjorde han like godt helomven-
ding på hele første etasje. En liten stue og
et spiskammers, med mange vegger og
dører, men lite gulvplass, ble ofret til for-
del for et stort, nytt rom med rikelig
gulvplass og en åpen løsning. Bare 
reisverket fikk stå. 

Kjøkkeninnredingen er bygget etter
rommets mål og er tegnet, utformet og
laget på snekkerverkstedet til Stig
Drange. Selv profilene i listverk og skap-
dører er egenkomponerte. Skrog og alle
malte deler er laget av heltre bjørk, da
dette har en hard og stabil overflate. Alle
malte flater har samme farge, lys antikk
0802-G98Y, glansgrad 15. Dette er gjort
med tanke på at lyset skal lage spen-
ningen i profiler og skygger i både tak,
vegger og innredninger.

Skuffene er sinket sammen i heltre
bjørk og har sammen med beste kvalitet
skuffeskinner derfor en nesten evig leve-
tid. Benkeplatene er i 42 mm heltre teak.
Vaskekummen er underlimt i benkepla-
ten slik at det ikke finnes noen kanter
som er vanskelige å holde rene. Høyre
side av benken har fall et stykke mot vas-
kekummen. Avfallskum til kjøkkenavfall
er integrert i benkeplaten. 

Under komfyren er det en uttrekkbar
kjøkkenbenk med innfelt skiferplate.
Overlys under overskap og damphette
over gasselementene er laget i stål etter
eget design. Stålhåndtakene i 12 mm
syrefaste stålstenger med avstandskloss i
afrikansk ibenholt har Stig også designet
og laget selv. Gulvet er i heltre eik i 7”
bredde med synlige treplugger.
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FALLENDE: Benkeplaten i teak har innfelt fall
mot oppvaskkummen som er underlimt. De
mørke marmorflisene over  benken er  med på
å sette preg på  helhetsbildet.

SOLID: Går man snekkeren etter i sømmene er
det ingenting å utsette på utførelsen. Skuffene
er sinket på klassisk vis, og forsideplaten har
en liten krumning. Stålhåndtakene med
avstandskloss i afrikansk ibenholt er også
verdt å merke seg.

SMYKKER: Under komfyrskapet er det integrert to
skuffer i teak som har forside mot spiseplassen.
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Også i dette huset var kjøkkenet lite og
upraktisk, mens soverommet ved
siden av ble brukt som roterom. Med

god planlegging og hjelp fra kjøkken-
konsulenten hos Norema, ble ny løsning

å slå ned veggen og lage ett stort rom
med spiseplass. Det eneste som står igjen
fra det gamle kjøkkenet er vinduet.

Innredningen er montert i en u-form.
Benken som deler rommet i to fungerer
både som avlastningsbenk og spiseplass.
Selve innredningen er laget i mdf, som er
hvitmalt. Dette er en standard hos
Norema.

hus&bolig 1–2006 • 65

To rom ble ett

ÅPENT: De brede skuffene i innredningen er praktiske i stedet for skap med dører. Komfyr og
 komfyrtopp er innfelt i en grå plate i benken. I hjørnet sees et kjølehjørne som har fått samme

frontdør som resten av innredningen. Benkeplaten i iroko er også lagt mellom over- og underskap.
På veggen under ventilatoren er det montert en stålplate. Dette gir en flott effekt. Legg merke til

parkettgulvet, som har fått en tverrgående lengde som gir liv til gulvet. I taket er det bygget en
kasse som har downlights og samtidig huser avtrekket til ventilatoren og kjølehjørnet.
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Det gamle kjøkkenet hadde gjort nyt-
ten sin. Ønskelisten for et nytt var
lang, men ikke uoverkommelig.

Større spiseplass var høyt prioritert. For å
få litt bedre plass, ble huset bygget ut to
meter i lengderetningen. Fra å være et
trangt og upraktisk rom, ble kjøkkenet
nå romslig og praktisk. 

Rommet hadde skiftet farge uendelig
mange ganger. Etter to midlertidige opp-
ussingsprosjekter, falt valget derfor på en
skapinnredning i heltre lønn. Innred-

ningen heter Aveny og er fra norske Sive-
sind. Ingen maleoperasjoner i sikte, men
et lyst og pent treverk som familien for-
håpentligvis ikke blir lei av med det før-
ste. 

Selve planløsningen i det gamle kjøk-
kenet var trang, og skuffer og skap var
begynt å bli vanskelige å åpne og lukke.
Gulvet var slitt, vinduene gamle og taket
var også begynt å sprekke. Det var ikke
bare kosmetiske forandringer som var
påkrevet i denne oppussingsprosessen.

To meter ekstra ga verdifull plass
VENNLIG: Etter oppussingen fremstår det
nye kjøkkenet som lyst, moderne og prak-
tisk. Spiseplassen er flyttet til vinduet mot
gårdsplassen og morgen solen. Lampen over
spisebordet er egentlig to små hengelamper
som er montert sammen ved hjelp av en
 felles konsoll i tre som skjuler ledningene.
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Nei, hele kjøkkenet, fra gulv til tak,
trengte en skikkelig runde med renove-
ring. Derfor ble arkitekt Knut Longva
involvert i planleggingen. Han la på
huset to meter i kjøkkenets lengde-
retning, og flyttet et vindu. Vannbåren
gulvvarme ble tilkoplet husets sentralfyr,
taket ble senket og fikk downlights. Veg-
gene ble revet og nye satt opp med nytt
elektrisk anlegg innebygget. Alt til
dagens behov og krav. 

Veggene ble tapetsert med vinyltapet

som kan vaskes. Selve tapetseringen var
en vrien prosess, da tapetet er lagt hori-
sontalt fordi man ønsket liggende striper.
Tapetet kan vaskes med klut, og var der-
for et lykkelig valg som gjorde at man
slapp å flislegge over benkene.  Med
tapet hele veien er helheten rolig. 

Taket er behandlet med hvit panel-
lakk. Flisene på gulvet er keramiske, men
ser ut som skifer. Benkeplaten mot vin-
duet er i heltre lønn. Denne er 70 cm
dyp, det vil si 10 cm dypere enn normalt.

Dette gir ekstra god tumpleplass når
store middager skal lages. Benkeplaten
med oppvaskbenk er i Corian i en farge
som matcher det grå gulvet. Kummen til
oppvaskbenken er valgt ekstra dyp. Ved
valg av Corianbenk ble det muligheter til
å få alt skreddersydd etter mål og ønsker.
Overflaten er enkel å holde ren og tåler
både varmt og kaldt. I tillegg er den
svært egnet til baking.

KOMBINASJON: I enden av oppvaskbenken er
det først et integrert kjøleskap med fryser i
bunnen, og innerst et bøtteskap. Overskapene
har melkehvite glass, og er i en kombinasjon
av liggende og stående dører.  Under overska-
pene er det festet en lang plate med innebyg-
gete downlights.

FLYTTET: Denne veggen hadde også vindu tidli-
gere, men det var smalere og plassert lenger til
venstre. Helt til venstre er det to høyskap, det
ene med innebygget komfyr. I og med at ben-
keplaten er 70 cm dyp, blir det bedre plass
rundt komfyrtoppen og gassblussene.
Avtrekksviften er stilig i en kombinasjon av
glass og stål. Alle hvitevarene er i en mat-
chende serie fra Miele. I og med at vinduet er
kant i kant med benken var det naturlig å lage
liftgardin til dette. Den er festet inne i vinduets
ramme, for ikke å ta unødig plass eller opp-
merksomhet.
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Stort og åpent
Kjøkkenet som er pusset opp her er et

godt eksempel på hvordan dagens
standard skal være. Den opprinnelige

veggen mellom spisestue og kjøkken ble
revet, likeså veggen mellom vaskerom og
kjøkken. Dette frigav masse plass til
matlaging og oppbevaring. Med tilstrek-
kelig skap og skuffer blir det ikke rot på
benken. Dette er ideelt for åpne løs-
ninger.

Med kokeplaten på den åpne benken
mellom spisebordet og selve kjøkkenet
er alt i harmoni. Her kan kokken briljere
uten å miste kontakten med sine gjester,
eller for eksempel lekselesende barn.
Med en åpen løsning har man også
mulighet til buffetservering med lett til-
gang fra spisebordet.

Familien har vært mye på flyttefot,
og hadde pusset opp to kjøkken på to år.
Det gav et fortrinn da dette kjøkkenet
skulle planlegges. Etter først en runde
for et år tid siden, var nå alle ønsker og
behov behørig kartlagt. Her er ingenting
overlatt til tilfeldighetene.  Alle krav er
tilfredsstilt. Kjøkkenet er funksjonelt,
moderne og har alt som trenges av både
skapplass og integrerte hvitevarer.
Drømmen er blitt til virkelighet. 

KRAFTIG: Åpent og delikat fremstår det nye
kjøkkenet fra Sivesind, som heter Skrivergård

Design. Det er i en kombinasjon av mørkbeiset
eik, hvitmalt eik, gitterglass og stål. Benkepla-

tene er tykke og massive, og tykkelsen blir
understreket med endestolpene som sees i

forgrunnen. Foran Amanda har veggen glass-
byggersten mot entreen. De lave overskapene

har dører som løftes opp i forkant. Taket på
kjøkkenet er senket, og panelet har fått inne-

byggete downlights. Veggene er malt i en
vaniljefarge som er fin bakgrunn for den mørke

innredningen. De keramiske gulvflisene er
shimmerlaserte og  ideelle å holde rene.
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60-TALLSDETALJ: Store hvite skuffer og små
brune skuffer gir liv til innredningen. De nye,
store skuffene har en lukkemekanisme som
gjør at de lukker seg stille og varsomt. Den
brune skuffeseksjonen er egentlig laget med
inspirasjon fra Sivesinds kjøkkenmodell fra 60-
tallet. Skuffene har gripekant både over og
under og trenger derfor ikke beslag eller hånd-
tak.  Mellom over- og underskap er det mon-
tert gitterglass. Under overskapene er det også
montert downlights i stållister som snekkeren
har laget. Disse, sammen med kantlisten
mellom vegg og benkeplate, var et rimelig
alternativ til andre materialer.

TEKNISK: Integrerte hvitevarer gjør kjøkkenet
oversiktlig og lekkert. Her er det både kaffe-
maskin, mikrobølgeovn og komfyr fra Miele, og
stort kjøleskap med vann og is fra General
Electric. Hvitevarene og skapinnredningen er
bygget i ett med veggen, og gir en fin fasade.
Denne delen av kjøkkenet var tidligere husets
vaskerom.
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BEVARINGSVERDIG: Da det gamle huset ble bygget ut, ble den gamle ytterveggen bevart. Kjøkkenet ble
flyttet til den nye delen med en yttervegg innvendig. Her kan faktisk beboerne sitte på kjøkkentrappen

inne i sitt nye kjøkken! Noremainnredningen har fått enkle stålbein fra Ikea istedenfor tradisjonell
 sokkel. De små overskapene ble hengt høyt for å gjøre plass til en åpen hylleløsning under.
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Ute ble inne
Iet byhus fra 1800 tallet, så og si midt i

Stavanger, har interiørkonsulent Trine
Lauritzen bygget ut huset sitt mot bak-

gården. Det gamle huset er bevart i sin
helhet, og ut mot gaten ser det ut som
det alltid har gjort. Mot bakgården er det
imidlertid fordoblet, og den nye delen er
bygget utenpå den gamle. Dette gir en
spennende overgang fra gammel til ny
del. Kjøkkenet var tidligere innenfor den
ytterveggen som nå er kjøkkenets inner-
vegg.  

Det nye kjøkkenet er i dag husets
samlingspunkt. Det er her husets fem
beboere oppholder seg når de er hjemme
sammen. Trine Lauritzen ønsket seg en
stor Smeg gasskomfyr, så denne ble prio-
ritert da kjøkkenet skulle planlegges.
Ovnen er 90 cm bred og har gass topp og
elektrisk ovn. En skikkelig avtrekkshette
var også påkrevet da det er åpen trapp
opp til soverommet. Trine ønsket et
funksjonelt og enkelt kjøkken, og ville
ha et som skulle være tidløst uten at det
ble kjedelig. Det var enkelt å flytte kjøk-

kenet ut i den nye delen av huset da rør-
opplegget allerede lå i taket i kjelleren. 

Kjøkkenmodulene er fra Norema,
mens det er brukt stålbein fra Ikea da
disse var enkle og tøffe. Det er med dette
tatt hensyn til at det er varme i gulvet, og
at det letter helhetsinntrykket. Gulvet er
røft med skiferheller. Ved spiseplassen er
det en dobbel dør ut til bakhagen, og
overgangen fra inne til ute er i stil. Den
nye delen av huset har også fått et røft
uttrykk der det er lagt vekt på reale mate-
rialer og en tøff uttrykksform som gir en
spennende miks av gammelt og nytt. Det
gamle huset har sitt preg, mens det nye
får lov til å være nytt, men harmonerer
allikevel. 

Veggene er panelte med tettsittende
plank. Disse er malt og deretter lasert
med brent umbra. Dette gir en spen-
nende bakgrunn. Peisen har Trine tegnet
selv. Den er først satt inn med et veldig
tynt strøk Benar olje, som er tynnet ut i
forholdet 1:5 med White Spirit. Deretter
er det blandet lys oker og brent umbra

fargepigmenter i pulverform oppi oljen.
Dette gir en spesiell røre som deretter er
strøket på peisen i et tynt lag og som gir
den effekten som sees på bildet.

Det nye kjøkkenet er blitt funksjo-
nelt, moderne og likevel personlig. Små
overskap henger høyt. I stedet for en
rekke til under er det valgt hyller laget i
samme materiale som benkeplaten. For å
bevare den lette, oversiktlige stilen er det
også valgt å montere glassplater på veg-
gen over benken. Dette synes knapt med
det blotte øyet, men er utrolig praktisk
når det skal rengjøres. 

— Dersom jeg ønsker å forandre på
dette og for eksempel tilføre en farge,
kan jeg bare male glassplatene på baksi-
den, sier interiørkonsulent Trine Laurit-
zen. Det er også verdt å merke seg at ben-
ken har 65 cm dybde på grunn av rør-
opplegg og så videre. Benkeplaten er i
oljet iroko, som har en fargetone mellom
kirsebær og valnøtt.

RØFT: Fra den lille kjøkkentrappen i overgangen
mellom gammelt og nytt, har man god oversikt
over kjøkkenet og spiseplassen. Store skiferheller
dominerer gulvet som har et røft uttrykk.

SMART: Under vinduene mot bakhagen ble det
plass til tre moduler med store skuffer. Disse
fikk også en benkeplate, og ble sammen en
stilig og praktisk skjenk. I bakgrunnen kan du
skimte den åpne ståltrappen som går opp til
soverommet. Ved trappen står et piano og til
høyre for dette er det utgang til bakhagen. 
I tillegg henger det en TV under trappen. 
Dette kjøkkenet inneholder det meste!
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For den som driver med utleie av fast
eiendom er det ikke nytt at det skat-
temessig skilles mellom utleie i

begrenset omfang, der overskudd skatt-
legges som kapitalinntekt (28 prosent
skatt), og mer omfattende utleie, der
overskudd gir grunnlag for beregning av
personinntekt (inntil 50,7 prosent
skatt). Men frem til og med 2005 har
det vært enkelt å tilpasse seg ved ikke å
være aktiv i virksomheten. 

I praksis har nok mange ved utfylling
av selvangivelsen kun ført overskudd
opp som kapitalinntekt, selv om utleien
har vært så omfattende at det skulle vært

levert næringsskjema. De få som er blitt
pålagt å levere næringsskjema har unn-
gått skatteøkning når de har kunnet
sannsynliggjøre at de ikke var aktive.
Når en slik form for tilpasning ikke er
aktuell lenger, så er det all grunn til å tro
at likningskontorene vil se nærmere på
denne type saker. 

Næringsinntekt?
Grensen går mellom passiv kapitalfor-
valtning og næringsinntekt. I 2006 gir
all næringsinntekt grunnlag for bereg-
ning av personinntekt. Fra og med 2006
vil også gevinst ved salg av eiendom

brukt i slik næring inngå i grunnlaget
for beregning av personinntekt. Den
delen av overskuddet som regnes som
personinntekt, skattelegges med trygde-
avgift (10,7 prosent), toppskatt (0 – 12
prosent) og skatt på alminnelig inntekt
(28 prosent).   

Hvorvidt utleie av fast eiendom er å
regne som næringsvirksomhet skal vur-
deres konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved
en slik vurdering legges det vekt på byg-
ningens størrelse og omfanget av akti-
viteten (behøver ikke være eier som utfø-
rer aktiviteten). Likingsmyndighetene
har i lang tid hatt som et utgangspunkt

Økt skatt på leieinntekter
Leier du ut mer enn fire leiligheter eller forretningslokale på mer enn 500 kvm,  

risi kerer du at overskuddet ved utleie skattlegges hardere i 2006 enn i tidligere år. 
Årsaken til dette er nye regler som medfører at når utleie av fast eiendom skjer i så 

stort omfang at den skattemessig kan regnes som næringsvirksomhet, så skal det i 2006
beregnes personinntekt for enkeltpersonsforetak uavhengig av om eier er aktiv eller ikke. 
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at det er næringsvirk-
somhet når det leies ut 5

leiligheter eller forretnings-
lokale på mer enn ca. 500 kvm.
Beregning av personinntekt er

kun aktuelt for enkeltpersonsforetak,
det vil si ektefeller eller person som alene
driver næring. Hvor stor andel av over-
skuddet som skal beregnes som person-
inntekt er avhengig av kostprisen på
eiendommene. Overskudd inntil ca. tre
prosent av kostpris vil kun bli regnet
som kapitalinntekt, resterende over-
skudd får den hardere beskatningen. 

For dem med lav kostpris kan det

være et alternativ å omdanne nærings-
virksomheten til et aksjeselskap. Da
begrenses maksimal skatt til 48,16 pro-
sent, og dessuten kan det oppnås en
skatteutsettelse for skatten ut over 28
prosent ved at man lar overskuddet bli
liggende i selskapet. Omdannelse til
aksjeselskap kan gjøres uten at det med-
fører noen beskatning, men det er ikke
like enkelt å gå tilbake til et enkeltper-
sonsforetak. Før man foretar en omdan-
nelse bør man ha foretatt en nøye vurde-
ring både i forhold til skattemessige og
arvemessige spørsmål. 

Advokat Tore Fritsch er tidligere leder 
av Skattebetalerforeningen og driver nå
Formuesforvaltnings advokatkontor som
tilbyr rådgivning innen skatt og genera-
sjonsskifte/arveavgift, hovedsaklig for
kunder av Formuesforvaltning ASA.
Han vil gjennomgå disse spørsmålene 
på HLs skattekurs den 14. mars.  
Se annonse annet sted i bladet.

juss
Tekst: Advokat Tore Fritsch 
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

Feil / mangler ved fast eiendom, husleierett.
Testament, arv, skifte, generasjonsplanlegging.
Samboeravtaler.

Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
E-post: rg@grodaas.no  www.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 
og adv. Elin Constance Greiff      

Mangler og andre tvister fast eiendom, husleie, sam-
eier, borettslag, generasjonsskifte; f.eiend. Spania.

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

LO
  

  
BU

SK
ER

UD

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Knut Bachke

Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler,
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- 
og bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
E-post: og@bullco.no  og kba@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 11 10 00. E-post: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.spaniamegling.no

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS

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

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

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen

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

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

OS
LO

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

Advokat Inger Karin Rognlien. Alm.praksis, skatt, arv.
Tlf.: 22 91 00 63. E-post: rognlien@advonor.no

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

LO

ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

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

c/o Forretningsadvokatene DA
Pb. 2478 Solli, Drammensveien 40, 0202 Oslo
T: 24 11 09 00. F: 22 43 62 59. Mob: 99 64 78 00. 
E-mail: oistabe@broadpark.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, avhendigs loven,
plan- og bygningsloven, skifte, forretningsførsel ,
arbeidsrett, advokatmegling, alm. praksis.

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

ER
SH

US

ASKERADVOKATENE v/adv. Bugge, 
Strenge Næss, Barfod og Ryengen MNA

Fasteiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade og advokatmekling.

Smuget 1, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81.
jb@askeradvokatene.no / jsn@askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

ADVOKATENE PÅ LILLETORVET 
v/adv. Trond Selsaas

Fast eiendom, skatterett, arv og generasjonskifte, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Glengsgt. 22, 1706 Sarpsborg. 
T: 69 7911 00. M: 90 18 37 57. F: 69 79 11 01
E-post: trond.selsaas@c2i.net 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

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt
med en av HLs sam arbeids advokater. 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
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ER

SH
US

ADVOKATFIRMA VOLLEN & VENGE
TOLLEFSEN DA v/adv. Alf-Erik Vollen

Husleier, sameie og borettlslag. Avhending. Nærings-
eiendom. Tomtefeste. Entreprise. Seksjonering.
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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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen

Entreprise, alt innen fast eiendom. Arv / skifte,
arbeidsrett. Erstatningsrett og bedrift rådgivning.

Olavsgaard kontorsenter, 2013 Skjetten
Tlf.: 64 83 11 00. Fax: 63 84 34 64.
E-post: ole.jan@advokatfirmaet-nicolaisen.no
www.advokatfirmaet-nicolaisen.no AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikk, trygd, 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 BULL 
& 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@hblaw.no OS

LO

ADVOKATFIRMA HAAVIND VISLIE AS
v/adv. Jan-Erik Nielsen
Husleie bolig-og næringseiendom. Borettslag og 
sameie. Avhending av boligeiendom, 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 OS

LO

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik
og advokat Mona Forseth

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

Postboks 295, 8504 Narvik. www.malm.no
T: 76 94 45 50. F: 76 94 35 04. E: lex@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 84 19 00. 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, forretningsjus og arv/skifte.

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 

Fast eiendoms rettsforhold.
Kontraktsrett, arv-, skifte- og familierett.
Forvaltningsrett, prosedyre.

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 og rettsmegling. 

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 Setsaas

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E-post: es@justin.no 
T: 33 42 18 05. F: 33 42 18 01. M: 907 36 318. 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

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. Hans V. Haug
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.

Spinneriveien 7, 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. Thomas Lidal Jamne  
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
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G

ADVOKATHUSET LEVANGER
v/adv. Terje Hoven  

Forretningsjuss, fast eiendom, bobehandling                  

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

RD
-T

RØ
ND
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ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
RD

LA
ND

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

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

Fjellgt. 5, 3 etasje, 2212 Kongsvinger, Pb. 207,
2202 Kongsvinger T: 62 88 89 70 F: 62 81 18 15
myrvold@advokateneikongsvinger.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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ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner,
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygningsrett. 
Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

Bådegt. 1, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger
Tlf.: 51 89 27 30 / 92 04 32 92. Fax: 51 89 27 31.
E-post: magnus.grosfjeld@torstrup.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATKONTORET ODD ENEVOLD AS
v/advokat Odd Enevold

Fast eiendoms rettsforhold, byggesaker, entrepriserett, 
arverett, skifterett, erstatningsrett og alminnelig 
praksis.

Postboks 440, 9615 Hammerfest. 
Tlf.: 78 40 75 75.  Fax: 78 40 75 80. 
odd@advokatenevold.no  www.advokatenevold.no FI

NN
M

AR
K
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Når skaden først har skjedd og dyrene
yngler og vrimler i boligen, mangler
det sjelden på viljen til å hive skade-

dyrene ut av huset. Men mye kan gjøres
for å forebygge at de firbeinte kommer
seg inn i hjemmet ditt.

1 Tett sprekkene
Biolog og forsker Arnulf Soleng hos
Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling
for skadedyrkontroll, mener det viktigste

er å tette alle åpninger hvor dyrene kan
komme inn. Rotter trenger bare 12 mil-
limeter for å gli inn. Mus klarer seg med
halvparten. Typiske steder er mellom
husets kledning og grunnmuren,
åpninger under hustaket, ventiler uten
netting og glipper der rør og ledninger
går inn i huset. Utstyr deg med lomme-
lykt og kikk oppunder kledningen etter
sprekker.

Mange materialer gnager dyrene

Stopp gnagerne
Når nettene blir lange trekker både mus og rotter inn. De trenger ikke mer enn en centimeters

åpning for å presse seg inn i varmen, og vel inne spiser de alt og formerer seg raskt. 
Forebygg gnagende husdyr før neste vinter, med Hus & Boligs sjekkliste.

‰

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
FOTO: RENTOKILL INITIAL

bo bedre
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seg gjennom, så åpningene må sikres
med materialer som holder stand. Biolo-
gen anbefaler metallnetting, metallplater
eller betong med netting inni. Skadedyr-
firmaet Rentokil Initial anbefaler å tette
med stålull eller hønsenetting, og så
dekke over med en tettemasse eller gips. 

Skum gnager dyrene seg gjennom,
men de profesjonelle skadedyrbekjem-
perne selger egne tettepastaer som legges
ut med sprøytepistol. Rentokils versjon
er laget av silikon med skumgummibiter
inni, som dyrene misliker å gnage på.

2  Fjern stigene
Både mus og rotter har klør som gjør
dem til dyktige klatrere. I prinsippet kan
de komme seg så høyt de vil, fordi vegger
ofte har små ujevnheter som fungerer
som stigetrinn. Selv innsiden av kloakk-
rør kan klatres i. 

— Det er lite sannsynlig at de skal
klatre flere etasjer opp på utsiden av et
hus. Men at de kan komme seg høyt opp
på husveggen og klatre inn gjennom ven-
tilen, det vet vi. Hvis musene til stadig-
het bruker grunnmuren til å komme seg
opp, kan man pusse over muren eller
feste glatte plater på den, råder biolog
Soleng. 

3  Skalk lukene
Gå over ventiler og andre luftekanaler.
Sjekk at nettingen er hel og uskadet.
Skift eventuelt ut til en ny finmasket,
armert utgave. Fest den godt på inn-
siden. Men husk at kjelleren trenger luf-
ting, så ikke steng luftelukene helt!

4  Glem ikke garasjen 
Garasjer er et yndet oppholdssted, og det
er ofte enkelt å komme seg inn dit.
Sprekker i grunnmuren må tettes, og
dør- og vindusåpningene kontrolleres
like grundig her som på resten av huset. 

5  Trim buskaset
Klatreplanter og andre busker langs hus-
veggen er fine stiger for gnagerne. Trær
med greiner mot taket kan være spring-
brett til hustaket, hvor musa kan smette
videre inn under takplatene og takpap-
pen. Blomsterbed tett opptil huset skju-
ler rotter og mus når de vandrer langset-
ter husveggen. Rydd derfor opp langs
husveggen og tomten for øvrig. Klipp
gresset kort, fjern rusk og rask.

6  Fjern fruktfatet
Jo færre matkilder, jo mindre attraktivt.
Bruk lukkede kompostbinger, fjern ned-
fallsfrukt. Ha tette lokk på avfallsdun-
kene og hold det ryddig rundt dem.
Fjern julenek og ikke legg ut solsikkefrø
og brødsmuler til fuglene. Ikke sett søp-
pel på trappen. 

7  Sjekk røråpningene
Sjekk inn- og utgangen for vannrør og
avløpsrør til huset. Inne i boliger er det
ofte halvåpne hull for røroverganger
mellom rom og etasjer, slik at dyrene kan
følge rørsystemet og komme til i kjøkken
eller vaskekjeller, og videre rundt i huset.
Tett igjen. Sjekk at alle sluk har rister
som sitter fast, slik at dyr ikke kan
komme seg inn fra kloakknettet. 

8  La husdyrene spe på kosten
Å holde hund eller katt, kan være effek-
tivt for å holde gnagerbestanden i sjakk,
men vil sjelden kunne løse problemet.

9  Det gjelder naboen også
Selv om rottene i teorien kan klatre og
komme seg inn i leiligheter høyt opp i
blokker, er eneboligene mer utsatt. Pro-
blemet er at det er vanskelig å bli kvitt
rotter som bor i huset ditt, om de har en
fristende restaurant i naboens frukthage
og på fuglebrettet deres. Er det et gnager-
problem i nabolaget, kan det derfor være
lurt å oppfordre til felles innsats blant
naboene for å gjøre strøket mindre fris-
tende. 

Biolog Soleng trøster imidlertid med
at det ikke er slik at det alltid er hus-
eierens egen skyld, om boligen får gna-
gerbesøk.

— Det er umulig å sikre seg 100 pro-
sent, uansett hva du gjør, trøster han. Og
skulle inntrengerne lykkes, kan bestan-
den enkelt reduseres med mange feller og
systematisert tålmodighet. Se artikkelen
om fellefanging på neste side, for den
beste fremgangsmåten.
eem@huseierne.no

F A K T A

Favorittmeny og tilholdssteder
• I Norge er det husmus, stor og liten skog-

mus og brun rotte vi risikerer å få i hus.

• Husmusen holder til i hager og grøntområ-

der i nærheten av bebygde strøk. Fra midten

av august begynner de å søke innendørs.

• Skogmusene finner vi som oftest i skogtrak-

tene tilknyttet kulturmark i lavlandet, men

også i parker og hager med spredte trær og

busker. De fleste er ute hele året, men de

som invaderer hus gjør det normalt nærmere

november. Skogmusen yngler bare ute. 

• Rotter trives best i fuktige omgivelser. I

byene holder de blant annet til i kloakknet-

tet, men de finner seg også til rette i parker,

boliger, lagerbygninger, fjøs og på avfalls-

plasser. 

• Både mus og rotter er altetende, men fore-

trekker frø, korn og kornprodukter. I tomme

sommerhus kan de ta til takke med såpe,

stearinlys, kitt og liknende. De kan forurense

matvarer ved å spise og gnage, og de kan

spre smittsomme bakterier som salmonella

gjennom urinering og ekskrementer.

• Generelt kan det gå hardt ut over elektriske

ledninger, treverk, isolasjonsmaterialer, teks-

til, papir og emballasje. Spiser de av isola-

sjonen på strømkabler kan de forårsake

kortslutning og brann. De kan også ødelegge

plasten som skal beskytte mot fukt i husveg-

gene, så det oppstår fuktskader i bygnings-

konstruksjonen. Huller i isolasjonen kan

også føre til varmetap.

• Under gunstige forhold med trygghet og nok

tilgang på næring kan musene få unger hele

året, mens rotter yngler hovedsakelig vår og

høst.

• Enkelte musearter er smittebærere av

musepest, en influensaliknende virussykdom

som kan bli overført til mennesker via avfø-

ring eller sekret fra gnagerne. Bruk derfor

våt klut, munnbind og gummihansker når du

gjør rent etter gnagere. Unngå støvsuger og

feiekost.
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Biolog Arnulf Soleng ved Folkehelsein-
stituttet anbefaler å starte bekjem-
pelsen med å inspisere huset grundig

for å finne ut hva slags gnager det er
snakk om. Strø mel eller talkum på gul-
vet og se etter sporene, for å finne ut
hvor de beveger seg og holder til. Prøv å
beregne antallet, finne ut hvor de kom-
mer seg inn, hvor de beveger seg og
finner mat, vann og reirplasser.

Generelt beveger de seg der de føler
seg trygge, det vil si langs og inni vegger,
skap og rørsystemer. Derfor har det liten
hensikt å plassere feller midt på kjøk-
kengulvet. Sett dem heller inntil vegger
og skap og sett dem tett. Mens musene er
relativt enkle å fange i feller, må rotter i
større grad lokkes på grunn av sin mer
skeptiske natur.

— Rotter skyr nye ting. Derfor gjel-
der det å by fram fellen der dyrene liker å
gå, i stedet for å forsøke å lokke dem
frem i usikre omgivelser. Fine serverings-
steder kan være inne i skapet under kjøk-
kenvasken, der vannrørene stikker opp
fra gulv eller ut fra vegg. Plasser gjerne en
felle på hver side av åpningen. Skyv også
feller inn under kjøkkenskap, kommoder
og reoler. Pass nøye på at barn og husdyr
ikke kan komme til fellene. Det kan være

lurt å notere ned hvor fellene er plassert,
så det blir lettere å etterse og fjerne dem.

Varier menyen
La først fellene stå en stund uten å være
spent opp, så dyrene får erfare at menyen
er god og at det ikke er farlig å svippe
innom. 

Eksperimenter med forskjellig mat
som lukter fristende, for eksempel
peanøtt smør, rosiner, frukt, fleskesvor
eller salamipølse. Ost er på tross av bar-
nelærdommen lite virkningsfullt. Men
prøv mye forskjellig til du finner noe de
liker, for dyrene kan være ekstremt spesi-
aliserte slik at de for det meste kun spiser
få ting. Tøy- og papirbiter kan også være
gode lokkemidler når dyrene skal yngle
og leter etter materialer til bolet. 

Nykvernet kjøttdeig eller bacon er
Rentokils supertips.

— Vi må konkurrere ut matkilden
deres. Mange steder lever de i luksus med
god mattilgang. Da nytter det ikke å
spare på godsakene, forklarer Arne Nese.

Riktig plassering
For å gjøre avlivingen så human som
mulig skal åtet plasseres inn mot veggen
og med den spente slåen vekk fra veggen.

Da unngår man at musa begynner å
krype gjennom fellen slik at den blir
truffet feil av slåen når den klapper igjen.
Ved en human avliving slår fellen ut og
treffer nakken slik at musa dør umiddel-
bart. En dårlig plassert felle kan føre til at
fellen slår igjen over ryggen eller baken,
eller kanskje bare over en fot slik at musa
prøver å dra med seg fellen i trygghet.
Har et dyr gått i fellen, er det bare å ta på
hansker og kvinne seg opp til å fjerne og
kaste dyret. Det er ikke nødvendig å
vaske fellen, om den lukter dyr er det
bare bra. For å gi fellen trygg lukt, kan
det også være lurt å legge litt brukt bol-
materiale i nærheten av fellen. 

Rentokil tipser om å binde fella fast,
slik at dyrene ikke forsøker å trekke den
med seg i sikkerhet om de får fella over
en fot. 

Har du tatt en mus i fella uten at den
tømmes, har du fortsatt et museproblem.
Derfor kan feller være en dårlig løsning i
hytter og hus som ikke ettersees jevnlig.
Da kan den være nødvendig å ta kontakt
med et profesjonelt skadedyrfirma for å
finne en løsning. Alle skadedyrbekjem-
pere skal være godkjent av Nasjonalt fol-
kehelseinstitutt. En liste over godkjente
firmaer finnes på deres nettsider:
www.fhi.no
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Sett fellene tett
Har dyrene først kommet seg inn, må klappfellene frem-

for å bli kvitt bestanden. Og da hjelper det ikke med
spredte forsøk med én felle på loftet og én i kjelleren. 

Det gjelder å gå systematisk til verks.

Arnulf Soleng 
ved Folkehelse-
instituttet

SMIDIG: Mus trenger ikke mer enn en seks milimeter stor
åpning for å komme seg inn i huset ditt. Rottene behøver

hele 12 millimeter. Foto: Rentokil Initial

bo bedre
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Generelt fraråder ekspertene bruk av
gift i første omgang. Blant annet
fordi det vil gi et luktproblem i etter-

tid. Gifttypene som er på markedet i dag
kalles antikoagulanter, og virker på blo-
dets evne til å koagulere. Etter å ha blitt
eksponert for gift dør dyrene etter hvert
av indre blødninger. 

Problemet er imidlertid ikke over for
huseieren, som kan oppleve at døde dyr
råtner og skaper luktproblemer. En mus
vil som regel tørke inn og ikke avgi noen
særlig lukt. Men er det snakk om mange,
kan det bli ubehagelig. Og en død rotte
vil på grunn av kroppsvekten fort lukte
forråtnelse.

— Det lukter skrekkelig etter hvert og
skaper stort ubehag. Jeg kjenner til flere
tilfeller hvor folk rett og slett har måttet
bryte opp gulvet fordi det har luktet ille,
forteller biolog Soleng hos Folkehelsa.

Rentokil opplever ofte at råtnende dyr
har ført til ubehagelig lukt etter giftbruk.
Det kan bli så ille at firmaet må på leting
etter døde kadavre i bjelkelag, gulv eller
vegger og få dem fjernet for å bli kvitt
problemet. For å finne de døde dyrene,
borer de små hull og kikker inn i veggene
med et lite instrument. På grunn av
trekk har det imidlertid vist seg at dyrene
ofte ligger på andre steder enn der lukten
er sterkest. Det kan derfor være en

omfattende jobb å få lokalisert og fjernet
dyrene.

Alternativt leier de ut en maskin med
ozongass, som skal nøytralisere lukten.
Men den kan ikke brukes i rom som
benyttes permanent til oppholdsrom, på
grunn av ozongassens innvirkning på de
som bor der. 

Men hvis det fremdeles er gnagerakti-
vitet inne i huset etter at alle åpninger er
tettet og felleforsøkene har feilet, og man
har kommet fram til at gift er løsningen,
er det viktig å velge riktig type og bruke
den korrekt.

Valget står mellom spiselige åter i fast
form, og pulvergift som dyrene tråkker
på, legger seg i og senere slikker i seg når
de rengjør pelsen sin. Den overføres til
ungene når de dier. Gift i fast form er for
eksempel korn støpt inn i voksblokker,
som brukes for å unngå at dyrene ham-
strer løse åter og legger igjen rester andre
steder i boligen. 

Folkehelseinstituttet minner om at gift
også er en risiko både for fugler, dyr og
mennesker. Dersom naboer eller andre
kan bli berørt i forbindelse med bekjem-
pelsen, skal det gis nabovarsel.

Ifølge Forskrift om skadedyrbekjem-
pelse er forebygging ved bruk av kjemi-
kalier ikke tillatt. Gift skal derfor bare
brukes i områder hvor det er kronisk
aktivitet av gnagere.
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Gift kan
skape nye
problemer

Etter at giften er spist, 
går gnagerne ofte tilbake til

skjulesteder i vegger eller
under golv og dør der. 
Det lukter ikke godt!

— Vi dekker slike skader, forteller Gjen-
sidiges produktutviklingssjef Kirstin
Bang fornøyd. Men hun forutsetter at
skaden oppsto plutselig og uforutsett,
det vil si at kunden har gjort det hun
kunne for å hindre at dyrene kom seg
inn i huset. Egenandelen er på 3000 kro-
ner.

Har man også forsikret innboet hos
selskapet, dekkes skadene på innbo med
mindre kunden har bedt om å få trukket
ut denne dekningen for å redusere pre-
mien med 300 kroner i året.
If dekker imidlertid kun denne typen
skader hvis kundene har oppgradert sin
boligforsikring til en superforsikring, ved

Få er forsikret
Gjensidige erstatter skader forårsaket av rotter og mus, 
mot en egenandel. If og Sparebank1 har derimot valgt 

ikke å dekke gnagerskader i sin standard husforsikring. 
Trygg Hansa dekker ingen gnagerskader uansett.
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Den nye felletypen består av en lang
boks med inngang i begge ender og
en trykkplate inni. Fellen settes der

dyrene vanligvis liker å gå, for eksempel
langs en vegg. Når musen passerer trykk-
platen inne i boksen, utløses fellen
umiddelbart. Begge inngangene smek-
ker igjen, og musen fanges i det tette
kammeret. Samtidig åpnes en over-
trykksventil på en engangsflaske med
CO2-gass. 

Gassen gjør at dyret besvimer raskt,
og dør mens det er bevisstløst, innen det
har gått et minutt. Boksen e blitt testet
for dyr med ulik kroppsmasse, så den
skal fange opp selv den minste mus, uten
å utløses av insekter eller edderkopper.

Fellen er patentert og leies kun ut av
Rentokil Initial. Prisen bestemmes etter
nøye inspeksjon av det angrepne huset,
men vil trolig være dyrere enn å bruke
gift eller tradisjonelle feller. Arne Nese
anslår at gjennomsnittsprisen vil ligge på
om lag 3 500 kroner for et tradisjonelt
bolighus, inkludert fire besøk for å
etterse fellene og fjerne døde dyr. Skulle
firmaet behandlet det samme huset med
gift, anslår han en pris på fra ca. 2 500
kroner.

Ny teknologi: 
Dreper raskt med CO2

Skadedyrfirmaet Rentokil lanserer nå en ny type musefelle, 
som tar livet av gnagerne med CO2. Dyrene dør i løpet av

 sekunder inne i fella. Dermed forsvinner risikoen for 
døde og råtnende dyr på avveie.

å betale ca. 500 kroner mer i året. Det
er det en av fem kunder som har valgt å
gjøre. De vil da få skader utover egen-
andelen på 4000 kroner erstattet. 

— Men det gjelder kun hvis dyrene
som har kommet seg inn skader boli-
gen eller innboet. Er det mus i kjelleren
som ikke ødelegger noe, dekkes sane-
ringen ikke av forsikringen, presiserer
fagsjef i Ifs avdeling for eiendom,
Øivind Huse. Han er imidlertid klar
over at mange gjerne vil bli kvitt
dyrene, uansett om de gjør skade eller
ikke. For denne gruppen tilbyr han et
ekstra produkt, mot 800 kroner i årlig
tillegg. Gjennom Anticimex formidler
If en trygghetsavtale som kommer i til-
legg til den ordinære bolig- og innbo-

fosikringen. Denne avtalen innebærer
blant annet fjerning av mus og rotter
som har trengt seg inn i huset, selv om
skader ikke er påvist. 

Må ha toppforsikring
Sparebank 1 har heller ikke dekning
mot mus og rotteskader, med mindre
kundene har toppforsikret seg ved å
betale mellom 800 og 950 kroner mer i
året. Det opplyser selskapets kommu-
nikasjonssjef, Margrete Jæger.

For kundene med toppforsikring,
tilbyr selskapet å dekke skader på boli-
gen utover en standard egenandel på
4000 kroner. Unntaket er skader som
kun er skjemmende for bygningens
utseende. Avtalen inkluderer også

utryddelse av skadedyr selv om de ikke
har gjort skade på bygningen. 

Unødvendig
Trygg Hansa har unntak for skader for-
årsaket av mus og rotter uansett. De
tilbyr ingen mulighet for å utvide dek-
ningen ved å betale ekstra. Administre-
rende direktør, Anne Ombye, synes
ikke det er nødvendig.

— Hvis mus og rotter klarer å gjøre
store skader i boligen lurer jeg på om
de som bor i huset har passet godt nok
på. Jeg skjønner at gnagere kan komme
seg inn på loftet og i kjelleren, men der
bør man ikke ha store verdier uansett,
mener Ombye. eem@huseierne.no

bo bedre
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TØRRPINNE 
Riktig ventilasjon kan øke livs-

lengden med 30 prosent. Det er

helt sant, i hvert fall hvis vi skal

tro Hwam Heat Design. Peisen

Hwam 3320 har nemlig automa-

tisk justering av trekken, noe

som sørger for optimal forbren-

ning av ved. Det miljøeffektive

vidunderet med verdenspatent

kan monteres på veggen, eller

settes på en egen sokkel.

www.hwam.com

Gammelt nytt
Grams designere har tatt en titt i arkivene og stjålet ideer, eller hentet inspirasjon

som de liker å kalle det, fra sin egen klassiske kjøleskapsserie fra begynnelsen av

60-årene. Kjøleskap og fryser har denne gangen fått følge av produkter som inn-

byggingsovn og kokeplater. Derfor reklamerer Gram selv på denne måten: ”Etter

mange år med iskald kjærlighet til kjøleskap og frysere, brenner Gram nå for en

rekke hotte nyheter til kjøkkenet.” Man kan bli svett av mindre.  

www.gram.dk

nytt påmarkedet

Fet TV-skjerm
Kjøkkenet er i dag det naturlige

rommet for sosial omgang og matla-

ging, skriver Siemens i en presse-

melding. Som kjent foregår sosial

omgang best foran TV, og derfor har

Siemens valgt å bygge en 17” flat-

skjerm inn i kjøkkenviften. Den inne-

holder i tillegg en DVD- og CD-spil-

ler, og kan kobles til hjemme-PC og

internett. Hva det er naturlig å gjøre i

stuen i disse dager sier Siemens

ingenting om. 

www.siemens-hvitevarer.com

Helt Chef
Tre ønsker på en gang? Det er

umulig. Vel, ifølge Whirlpool er

det ikke det. Mikrobølgeovn,

dampkoker og varmluftsovn. Alt

i ett. Dermed kan du bake brød,

boller og pepperkaker eller

dampe fisk, frukt og grønnsa-

ker uten å ende opp med et

trist resultat. 

www.whirlpool.no

“Det slår ikke feil; hvert år, når dagene begynner 

å bli litt lysere, slår gartnerhormonene til for fullt! 

De får meg til å gå berserk i de nye frøkatalogene 

og plantelister fra små, spennende planteskoler.”

Helen Øksenholt, redaktør i Hagen for alle

LITEN OG PARAT
Bosch snur opp ned på alle forestil-

linger om hva en bore/skrumaskin er

og kan, skryter firmaet, men de har

ikke funnet opp en maskin som tetter

hull. Nei, det som er så flott med denne

maskinen er at den er liten og lett. Bat-

teriet er nemlig det samme som det du

i dag finner på mobiltelefoner. 

www.bosch.no
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LYSENDE IDÉ
Lys er stemningsskapende. Det har Osram skjønt.

Selskapet lanserte nylig lyspæren relax, som selv-

sagt skal hjelpe til å skape en avslappende 

atmosfære. Har du mer behov for ekstra energi, er

det derimot active-lyspæren du er på jakt etter,

den skaper en energisk og stimulerende 

atmosfære. 

www.osram.no

En sovepute
Fuglekvitter kan være en sann plage på morgenkvisten.

Likevel mener et danskeid firma at flere av oss drømmer

om å sovne med lyden av fuglesang, elvebrus eller delfin-

sang i ørene. Er du en av dem, er sannsynligvis lydputen

det du alltid har vært på jakt etter. Den er langt sunnere

enn en sovepille, og kan også spille godnatthistorier eller

annen musikk dersom det er å foretrekke. 

www.lydpuder.dk

Impregnerende IQ 
Vaskemaskinen Siemens IQ er nå blitt utstyrt med et

eget program som både vasker og impregnerer på en

gang.  Spesialprogrammet er utviklet i samarbeid med

Nikwax, som leverer impregneringsprodukter. Selvføl-

gelig anbefales det også at Nikwax produkter brukes.  

www.siemens-hvitevarer.com

Vaffelhjerter 
banker ei

Det skal ikke så mye til for å skape verdensnyhe-

ter i vaffelverdenen, og selv om Wilfa ikke har fått

vaffelhjerter til å banke, mener de å ha kommet

opp med noe ganske unikt. Jernet har nemlig

koneformede stekeplater, med en høydeforskjell

fra ytterkant til sentrum på en centimeter. Dette

skal gi jevnt stekte vafler uten flekker. 

www.wilfa.no

FLY FILLERN!
Nå kan du få titan, et varmebe-

standig materiale som først og

fremst brukes innen flyindustrien

og romforskning i komfyren din.

Titan er mattere og mørkere enn

rustfritt stål, tåler hele 380 grader

uten å bli misfarget, og er mot-

standsdyktig mot riper og

rustangrep. Whirlpool leverer

både ovn, mikrobølgeovn og ven-

tilator i samme materiale. 

www.whirlpool.no

MODERNE VINKJELLER
Er du i stand til å lagre vin, men mangler en

egnet kjeller, kan et vinlagringsskap være løs-

ningen. Skapet har egen hylle for oppbevaring

av åpne flasker, eller presentasjon av dine

fineste viner. Det kan også låses, har to reguler-

bare temperatursoner, seks flyttbare hyller i eik,

og rommer inntil 194 flasker. 

www.bosch-hvitevarer.com

nytt påmarkedet
“Kjøper du en moderne sparedusj, 

får du shampooen ut av håret.”
Miljøvernminister Helen Bjørnøy til VG

brs@huseierne.no
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Økende bevissthet om dagslysets betyd-
ning gjør at mange huseiere ønsker store
vindusflater i boligen. Glassets lave isole-

ringsevne sammenlignet med andre bygge-
materialer fører likevel til at mange lar
drømmen fare, av frykt for at tiltaket skal
vise seg å bli et kostnadskrevende energi-
sluk.

Ved Bergen Arkitekt Skole har de grepet
utfordringen. Der spør de seg; hvordan kan
fremtidsboligen kombinere ønsket om mest
mulig dagslys med myndighetenes krav til
redusert energiforbruk? Arbeidet er fortsatt
på utredningsstadiet. Hus og Bolig tok der-
for med ENØK-ingeniøren Jon-Viking
Thunes fra konsulentselskapet Opticonsult
AS til en samtale med professor Svein Hat-
løy ved arkitektskolen i håp om at det skulle
utkrystalliseres noen konkrete tips og ideer.

Gjenbruker gammel byggeskikk 
Gammel byggeskikk har vært utgangspunk-
tet for Hatløy og hans kolleger. Hvordan
våre forfedre på værutsatte steder på Vest-
landet og i Nord-Norge plasserte huset for
at det skulle ligge best mulig i le for vind og
vær, er særlig interessant. Glemt kunnskap
om naturens egne prinsipper for klimavern
og energisparing er hentet fram og systema-
tisert, og gjenbrukt i moderne bygninger i
materialer som glass, stein og massivtre.

Svalgangen har også kommet til heder
og verdighet igjen. I moderne versjon dan-
ner den et innglasset oppholdsareal med god
kontakt med naturen utenfor, og som sam-
tidig omgir og verner hverdagsrommene
mot naturkreftene. 

— Hverdagsrommene utgjør en indre
kjerne i boligen. Et hus i huset, om du vil,
forteller Hatløy. Rommene som brukes
mest, som kjøkken, bad, og et mindre opp-
holds- eller arbeidsrom, danner en behagelig
oppvarmet kjerne i boligen.  

Foruten svalgangen vil boligens ytre
kjerne bestå av rom der jevnt høy tempera-
tur er mindre viktig. På soverommene for
eksempel, ønsker vi ikke at det skal være for
varmt. Finstua benytter vi heller sjelden, så
den behøver heller ikke holde 22 grader.
Ikke hele tiden.

— Å skape stillestående luft rundt de
rommene om utgjør kjernen i huset er sval-
gangens hovedfunksjon. Slik dannes en
innendørs klimasone som også kan fungere
som et oppholdsrom i store deler av året,
hevder Hatløy. 

87hus&bolig 1–2006 •

Kan glassfasader 
spare energi?

En vinterhage, eller kanskje en strålende opplyst glassfasade
nå i vintermørket, er noe mange huseiere drømmer om.  
Skaper glasset en klimasone i boligen, kan det kanskje 

også få gunstig effekt på strømregningen.

TEKST OG FOTO: LIV STRØMME

‰
Foto: Grete Semb Kempton
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Klimasonen vil også få gunstig effekt på
strømregningen, håper Hatløy og hans kolle-
ger. For at ingen skal finne på å tvile på at han
mener alvor, har arkitekten bygget om sitt
eget 1970-talls i samsvar med det han påstår
er grunnprinsippene i det vestnorske lavener-
gihuset. Og han er hellig overbevist om at det
har redusert fyringsutgiftene.

Glassdreper
Som ENØK-konsulent for store offentlige
byggeprosjekter har Thunes tusenvis av kva-
dratmeter glassflater på samvittigheten. Glass
er per definisjon en kilde til økte driftsutgif-
ter, både til oppvarming vinterstid og til kjø-
ling på varme sommerdager, og bør derfor
begrenses. Thunes var derfor, naturlig nok,
skeptisk til Hatløys prosjekter. Han måtte
likevel medgi at arkitektens forslag kan være
interessant å realisere, under visse forutset-
ninger:

— Glassgårder kan være energiøkonomisk
forsvarlig så lenge de danner en halvklimati-
sert sone med god solskjerming og uten krav
til egne oppvarmingskilder. Man må være vil-
lig til å ha en sone i boligen der temperaturen
veksler i samsvar med utetemperaturen, om
enn ikke i like stor grad. På kalde vinterdager
med ti minusgrader ute, vil man for eksempel
ikke kunne forvente at innetemperaturen
overstiger 14 - 15 grader, hevder ENØK-
ingeniøren.

Det mest interessante, særlig sett fra et
forblåst vestnorsk ståsted, er at glasset i dette
tilfellet vil tjene som vern mot ytre vær og
vind. Svalgangen isolerer de indre rommene
mot varmetap og vil samtidig magasinere
varme, medgir Thunes.

Den lave norske vår- og høstsola vil sikre
optimal solinnstrømming på vertikale glass-
flater. Vender glassfasaden mot sør eller vest,
og sollyset utnyttes som en del av oppvar-
mingen, for eksempel til oppvarming av
vannbåren varme, vil huseieren ha godt håp
om å kunne forkorte fyringssesongen, sier
Thunes.

Ventilasjon påkrevet
Effektiv solskjerming vil være en forutsetning
for at et oppholdsrom i glass skal kunne bru-
kes varme sommerdager. Ventilasjon vil være
et stikkord for hvordan husets beboere vil tri-
ves. I et bolighus vil utfordringen trolig
kunne løses manuelt, ganske enkelt ved å
åpne og lukke dører og vinduer:

— Norske boligeiere vil være mer villig til
å tolerere temperatursvingninger i egen bolig

• hus&bolig 1–200688

NY FASADE: Et 50-tallshus 
på Osterøy har fått vinterhage
til le mot vinden. Forhåpentlig
vil den også få gunstig effekt
på strømregningen.  
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enn på jobben. Hjemme kan det være ok med 27
grader, men ikke på arbeid, hevder Thunes.

— Vi er mer tilbøyelig til å akseptere det vi
kan styre selv. På den andre siden vil det være kri-
tisk at eieren forstår hvordan bygget fungerer. Et
slikt hus vil nok måtte leveres med bruksanvis-
ning, antyder ENØK-ingeniøren.

Uenige om fasadeutforming
Størst uenighet fagfolkene imellom vekker selve
fasadeutformingen:

— En glatt glassvegg uten hjørner og utspring
av noe slag vil være enklest å tette mot luftlekka-
sjer, mener Thunes.

Arkitekten er derimot mest opptatt av å redu-
sere vindpåkjenning og turbulens på utsiden av
bygningen. Ligger huset i le for vind og vær, vil
hermetisk lufttette vegger ikke være noe absolutt
krav. Da vil inneklimaet også bli sunnere, argu-
menterer han.

Fasaden bør konstrueres slik at den bryter ned
eventuell ytre turbulens, argumenterer Hatløy.
For å beregne vindretning og styrke, ser han for
seg at morgendagens arkitekter går til oppgaven,
styrket av basiskunnskaper i meteorologi.

Glassfasader er ikke kjent for å være spesielt
rimelige investeringer. For å oppnå den ønskede e-
nergispareeffekten vil huseieren likevel trolig
måtte investere mest i den indre bygningskrop-
pen, antyder Hatløy.

Thunes tviler på at et slikt bygg vil kunne bli
rimeligere enn andre hus. Byggekostnadene vil i
dette tilfellet måtte vurderes opp mot driftskost-
nadene. Hva vil det koste å varme opp huset
gjennom husets levetid?

Sikker kunnskap?
Fortsatt gjenstår å teste ut Bergen Arkitekt Skoles
teorier om naturens egne prinsipper for klimavern
og energisparing i større skala. En håndfull hus er
bygget i samsvar med teorien. Ingen målinger kan
bekrefte eller avkrefte at glassbygg også kan være
energieffektive. Uten spesielle tiltak vil innfø-
ringen av EUs energidirektiv kunne sette en stop-
per for videre utprøving, i alle fall i større skala,
frykter Hatløy. 

Energidirektivet, som etter planen skal innfø-
res neste år, krever at alle bygninger skal energi-
merkes. Slik skal huskjøpere kunne være sikre på
hvor store utgifter de vil få til oppvarming
gjennom byggets levetid.

ENOVA har nylig publisert en veiledning om
glassfasader og energitiltak. De som er interessert i
temaet, vil kunne hente mer inspirasjon fra veiled-
ningen Erichsen og Horgen har utført på oppdrag
fra ENOVA, Statsbygg og BE.
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Sparer strøm med følsom sensor
Kontinuerlig overvåking av luften og temperaturen, er hemmeligheten bak Aiwells 

snøsmelteautomatikk. Den norske oppfinneren får stadig tilbakemeldinger fra 
kunder som har spart tusener av kroner ved å bruke hans patenterte teknologi.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Oppfinner Asle Ingmar Johnsen i
Tønsberg står bak teknologi som gjør
det mulig å smelte snø på bakken og i

takrenner utendørs, på en mer nøyaktig
måte enn med tradisjonelle termostater
og temperaturfølere. Aiwells styrings-
systemer passer både til varmekabler og
anlegg med vannbåren varme, og gjør at
varmen kun står på når værforholdene
krever det.

Johnsen har utviklet en måler som
fanger opp at det kommer til å snø, før
snøfallet begynner. Når anlegget tror at
snø er på vei, slår det automatisk på var-

men slik at snøsmeltingen kan komme
raskere i gang. Hvis det så viser seg at det
begynner å snø slik anlegget har spådd,
lagres informasjonen som en vellykket
varsling. Blir det derimot ikke snø like-
vel, slås varmen av igjen. Etter flere
unødvendige varslinger, senker anlegget
sin følsomhet. På den måten vil det til-
passe seg de lokale værforholdene der det
er montert. Og alt dette skjer automa-
tisk. Ryker en føler, gir anlegget selv
beskjed om det via kontrollpanelet.

Oppfinner Johnsen hadde også lagt
merke til at tradisjonelle anlegg ofte ble ‰

MER EFFEKTIVT: Flere store offentlige bygg har erfart at Aiwell snøsmeltingsanlegg bruker vesentlig mindre energi enn tradisjonelle metoder 
som varmekabler med bakkesensorer eller termostater. NSB bruker teknologien på Oslo Sentralbanestasjon. Foto: Elin Enger Mollestad

Asle Ingmar Johnsen
Foto: Trond Erlingsen
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installert med kun én temperaturføler.
Det skapte problemer når man skulle
betjene områder med forskjellige behov,
for eksempel både en trapp og en opp-
kjørsel. I slike tilfeller ble det ofte sendt
mer energi ut i bakken enn nødvendig.
Aiwells kontrollpanel kan ta imot infor-
masjon fra to temperaturfølere som
monteres på forskjellige steder. Det gjør
at man kan måle når det kommer til å
rime i trappen og på bakken hver for seg.

En del tradisjonelle anlegg lar det
også være en grunnvarme i bakken hele
tiden, uansett vær. Med Johnsens tekno-
logi blir bakken helt kald igjen mellom
hvert snøfall, rim- eller isdannelse.

For varmekabler i takrenner vil
anlegget justere seg avhengig av om taket
er godt eller dårlig isolert, om det er mye
eller lite snø på taket, og hvor fuktig
snøen er. 

Større investering
Et anlegg med en snø- og rimsensor, en
temperaturføler i lufta og to temperatur-
følere i bakken koster om lag 20 600
kroner. Det innebærer ofte en merkost-
nad i forhold til tradisjonelle anlegg på
om lag 10 000 og 15 000 kroner. John-
sen mener merutgiften normalt spares
inn i løpet av tre til fire år, for et område
på mellom 30 til 40 kvadratmeter. For
større anlegg kan det være snakk om
måneder før utgiftene er innspart. Men
Johnsen sliter med at utbygger og drifts-
ansvarlig er to forskjellige personer.

— Jeg må ofte forholde meg til at
utbygger ønsker lavest mulig investe-
ringskostnad, selv om driftsutgiftene blir
høyere i en årrekke. Det er to forskjellige
budsjetter som sjelden tar hensyn til
hverandre, klager Johnsen.

Han mener mye av nøkkelen til inn-
sparingene ligger i at mange tradisjonelle
anlegg har termostater som er innstilt
slik at varmen står på når det er tempera-
turer mellom minus fem og pluss fem
grader. 

— Det er en enkel løsning som er
billigere i innkjøp. Men i Oslo ligger
gjennomsnittstemperaturen om vinteren
mellom minus og pluss fem grader Cel-
cius, og dermed står anleggene på vold-
somt mange timer i året. Aiwells auto-
matikk er så følsom at den reagerer på
halve graders temperaturforskjell. Fir-
maet får stadig tilbakemeldinger fra
kunder som sparer tusenvis av kroner

årlig. På grunn av den fininnstilte tem-
peraturmåleren har selskapet gjentatte
ganger opplevd å redusere snøsmeltean-
legg som tidligere sto på mellom 1200
og 1500 timer årlig, til å varme opp
mellom 200 til 300 timer hvert år.

Foreløpig har firmaet stort sett eiere
av bygårder og næringsbygg som kunder.
De få privatkundene firmaet har levert
til, bor i store eneboliger. Men oppfinne-
rens regnestykker, som er basert på
målinger kundene selv har utført, viser at
merkostnaden ved investering i hans
anlegg generelt vil lønne seg hvis man
skal varme opp et areal som er større enn
30 kvadratmeter. 

Forhold til miljøet
Gründeren er klar over at miljøvernere
bekymrer seg over praksisen med å bruke
varme til å smelte snø og is. 

— Jeg registrerer at mange er blitt
dovne og kvier seg for å måke og strø, og
for små eiendommer er jeg enig i at det
er misbruk av energi å sende den i bak-
ken. Men for store anlegg er det ofte ikke
gjennomførbart å måke manuelt, og da
er det jo bra å bruke produkter som
begrenser energibruken, mener Johnsen.
Han viser for eksempel til Sentralbane-
stasjonen i Oslo, som har store områder
med trapper, ganger og rulletrapper. Der
er det både vanskelig å brøyte og å hånd-
tere at folk drar inn sand, salt og grus
under skoene. 

Prisbelønnet
Bygningsingeniør Johnsen fikk ideen
som er utgangspunktet for produktene
mens han hadde vedlikeholdsansvar for
de videregående skolene i Vestfold. Han
forundret seg over at det ofte oppsto tak-
lekkasjer om vinteren, selv på nye bygg.
Johnsen kom fram til at det skyldtes at
det oppstod issvuller rundt takslukene,
og lagde noen prototyper for å smelte
snø og is på flate tak. Med støtte fra Sta-
tens Veiledningskontor for oppfinnere
førte denne prosessen frem til et produkt
som fortsatt selges i en videreutviklet
takslukversjon. Dette produktet var
utgangspunktet for utviklingen av firma-
ets øvrige snøsmelteteknologi. 

Firmaet har fått priser for sin oppfin-
nelse, blant annet to Reodor Felgen pri-
ser, og Statens veiledningskontor for
oppfinneres 30 års jubileumspris.

FØLSOM: Bygningsingeniør Asle Ingmar John-
sen har utnyttet kunnskapen om hvordan lufta
er rett før det kommer til å snø. Hvordan snøs-
nifferen fungerer er en bedriftshemmelighet
han er stolt av. Foto: Trond Erlingsen

F A K T A

Så mye sparte de
• Aiwellproduktenes effektivitet er testet i

forhold til tradisjonelle termostater og

temperaturfølere. 

• Etter fem års drift med oppvarming av

takrennene på Utenriksdepartementet,

var Statsbyggs konklusjon at Aiwells

anlegg hadde mellom 67 og 127 timer

oppvarmingstid per vinter, mens den tid-

ligere lufttermostaten ville ha stått på

mellom 2425 og 3248 timer årlig. Det

betød en reduksjon i energiforbruket på

om lag 96, 33 prosent, eller en innspa-

ring på 249 916 kroner i år 2000.

• Stabekktunet bo- og behandlingshjem i

Bærum opplevde at energibruken ble

redusert med over 92 prosent etter inn-

kjøp av styringssystem fra Aiwell.
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Spesialtilbud
til alle medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Vi passer på det du er glad i.

Med Securitas Aroundio 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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Nummer syv
Med et opplag på 122 892 blader, er Hus & Bolig det

syvende største bladet i Den Norske Fagpresses Forening.

Motor, med sine 422 601 eksemplarer, er klart størst foran

Fagbladet med 300 739 blader. Fjell og Vidde følger på

tredjeplass med 139 661 blader.

Amper stemning i Lillehammer
Lillehammer kommune bør se på sin egen pengebruk før eiendomsskatten økes.

Det var signalet rundt 200 personer gav ordføreren på et folkemøte før jul. 

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen var stemningen i salen amper da ordfører

Synnøve Brenden Klemetrud forsøkte å forsvare økt eiendomsskatt. Flere tilhø-

rere sa klart fra at de følte eiendomsskatten rammet tilfeldig og urettferdig, og at

argumentasjonen om at vann- og avløpsavgiften samtidig ble redusert ikke holdt.

— Eiendomsskatt rammer blindt, og straffer den som prioriterer god bolig-

standard, raste Peter Batta, som sammen med Dag Refling representerte Hus-

eiernes Landsforbund på folkemøtet.

Foto: Kari Utgaard – Gudbrandsdølen Dagningen

Mange trenger hjelp
— Behovet for rettshjelp blant landets huseiere er stort. I

2005 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor

omkring 23 900 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi

med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter rundt om

i alle landets fylker, blir det totale antall henvendelser nær-

mere 35 000. Dette viser hvilket enormt behov folk har for

rettshjelp i forbindelse med boligen sin, sier advokat Anders

Leisner i Hus eiernes Landsforbund. 

Et økende antall finner også svar på sine spørsmål ved å

logge inn på organisasjonens medlemsside på internett

(www.huseierne.no), der en rekke juridiske artikler er lagt ut.nytt fraHL

“Nordmenn er gale etter å eie sin egen

bolig. Derfor har vi nordmenn brorparten

av våre formuer saltet ned i boligene.”

Kåre Valebrokk i Aftenposten

Hus & Bolig på nett
Hele 2005-årgangen av Hus & Bolig ligger nå på nettet – tilgjengelig i pdf-format

for abonnenter og medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

— Målet er å legge alle artikler fra og med 2001 ut i løpet av kort tid, forteller

redaktør Nina Granlund Sæther. Det vil gjøre det langt enklere for våre lesere å

finne tilbake til informasjon om et spesielt emne.

Artiklene kan man finne frem til ved å søke på ulike stikkord, eller ved å gå

igjennom registrene for de ulike årgangene som også finnes på

www.huseierne.no . Men for å få tilgang til artiklene, må man altså logge seg inn

med navn og medlemsnummer.

Ny i Nord-Trøndelag
Huseiernes Landsforbund har åpnet nytt lokalkontor i Nord-Trøndelag.

Advokat Inger J. Dehli er tilsatt som ny fylkeskontakt. Hun vil betjene

medlemmene fra sitt advokatkontor i Steinkjer, men understreker at

hun også vil besøke andre byer og tettsteder i fylket.

Dehli har vært advokat siden 1990, med egen praksis siden 1992.

Hun har solid erfaring med alt arbeid innen skifte i tillegg til familie-

juss og byggejuss. Hun arbeider også som faglig leder for Nylander, et

stort eiendomsmeglerforetak i Midt-Norge.

Inger J. Dehli gleder seg til å ta fatt på jobben som huseiernes

stedlige representant, og ønsker gamle og nye medlemmer velkom-

men innom kontoret i Kongens gate 19. Her vil man blant annet kunne

få tak i HLs utvalg av kontrakter og skjemaer.

NY KOST: Advokat
Inger J. Dehli er HLs
nye  fylkeskontakt i
Nord-Trøndelag. 
Foto: Nina G. Sæther.
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Fortsatt rekordvekst
Ved utgangen av 2005 hadde HL 111 582 betalende enkeltmedlemmer.

Dette var en netto vekst på ni prosent i forhold til året før. Medlemsmassen

besto av 108 106 boligeiere, 1 236 gårdeiere og 2 208 sameier og 

borettslag. I disse borettslag og sameier er det omkring 

60 000 husstander. Dersom disse regnes inn i 

medlemsmassen enkeltvis, hadde Huseiernes 

Landsforbund nær 170 000 medlemmer ved årsskiftet.

Krever støtte til nye vedovner
Natur og Ungdom står sammen med Huseiernes Landsforbund i ønsket

om tilskuddsordninger for folk som vil bytte ut sin gamle vedovn med

et nyere eksemplar. Nå vil de to organisasjonene be om et møte med

statsråd i Olje- og energidepartementet, Odd Roger Enoksen. Organisa-

sjonene støtter seg på regjeringens Soria Moria-erklæring. Ap, SV og

SP ønsker å innføre en langsiktig tilskuddsordning for å stimulere til en

omlegging til oppvarming basert på fornybar varme, og til mer energi-

effektive alternativer i forhold til utstyr i boliger.

— De gamle ovnene som forurenser luften i byene må skiftes ut

raskest mulig, krever nestleder i Natur og Ungdom, Gøril Andreassen.

HLs administrerende direktør mener det er på sin plass at de huseierne

som er villige til å investere i mer rentbrennende ovner får støtte til det.

— Det kan være en gulrot for de som ønsker å gå over til mer

 miljøvennlige oppvarmingsalternativer, sier Peter Batta.

nytt fra HL

“Vi er ikke opptatt av skatt på flotte

hus og dyre hytter, det vi ser er at

 skatten øker for de som eier bedrifter.”

NHO-sjef Finn Bergesen til Aftenposten

Forventer fordobling av saker
— Vi regner med en fordobling til tredobling i antall saker fortalte

Kari Røren, leder i Husleietvistutvalget fornøyd til sitt publikum, da

kommunalminister Åslaug Haga nylig kom på visitt. Regjeringens

nyhet om at prøvedriften av utvalget ble forlenget med tre år, at

utvalget blir obligatorisk førsteinstans og at saksbehandlingsgeby-

ret blir halvert ble godt mottatt.

— Det er hyggelig å se at så mange av forslagene vi har kom-

met med har blitt vedtatt, sa Peter Batta, administrerende direktør i

Huseiernes Landsforbund. Organisasjonen har stått sammen med

Leieboerforeningen og Forbrukerrådet i kampen for Husleietvistut-

valgets fremtid.

Meld deg på kurs
Huseiernes Landsforbund arrangerer tre nyttige kurs i mars. Advokat Line

Parelius vil gå igjennom farer og feller i utleieforhold, advokat Tore Fritsch

vil ta for seg de nye skattereglene ved utleie, og advokat Thor Henning

Pedersen spør ”Hva må det koste å arve?” Han svarer selv på spørsmålet.

Nærmere informasjon om kursene finner du på side 97.

SAMLET: HLs organisasjonssjef Arno Rasmussen, NUs nestledere
Gøril Andreassen og Ingeborg Gjærum og HLs administrerende
direktør Peter Batta, ønsker at folk skal få støtte til å skifte ut
gamle ovner. Foto: Elin Enger Mollestad

Møt HL og sam-
arbeidspartnere
HLs vervekorps og samarbeids-

patnerne If, Aroundio Securitas

og Sikringen finner du også

denne våren på Gjør din bolig

bedre-messene. Nytt av året er

at HL-medlemmer får 50 prosent

rabatt på inngangs billetten. De

første messene arrangeres i

Bergen 10.02 – 12.02

Skien 17.02 – 19.02

Kristiansand 03.03 – 05.03

Fredrikstad 10.03 – 12.03

Sandefjord 17.03 – 19.03 og på

Hellerudsletta 30.03 – 02.04.
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HL-KURS I MARS!
Huseiernes Landsforbund inviterer herved til tre kurs som
 erfaringsmessig er av stor interesse.  Alle kursene holdes i våre
lokaler i Fred Olsens gate 5, 7. etasje, fra klokken 17 til 19, 
og du bør snarest merke av i kalenderen:

TIRSDAG 7. MARS:
Advokat Line A. Parelius: Feller og farer i husleieforhold. 
Parelius (som arbeider i Huseiernes Landsforbund og har utgitt boken Husleie-

avtaler) vil gå gjen-nom de sentrale regler om inngåelse og avvikling av leiefor-

hold, der hun forteller om gyldige tidsbegrensninger og formkrav til oppsigelser.

 Særreglene om utleie av hybel, sokkeletasje og egen bolig blir forklart.    

Parelius gjennomgår også bestemmelsene om leieregulering; indeksregulering

og tilpasning til gjengs leie. HLs leiekontrakt blir delt ut til alle kursdeltagerne. 

ONSDAG 15. MARS:
Advokat Tore Fritsch: Skattemessige forhold ved utleie av fast eiendom.  
Fritsch vil gå gjennom skattereglene om utleie av fast eiendom, med hoved-

vekt på endringene som trådte i kraft 1. januar i år. Hvor mye kan skatten øke

og hvilke tilpasninger kan nå foretas?  Endringene er vesentlige, og de økono-

miske konsekvensene kan bli store.  Et viktig spørsmål er: Hvor går grensen for

utleie som næring, og hva gir bare 28% skatt? Reglene for utleie av egen bolig

(endret fra 2005) gjennomgås også, herunder hvilke feller som kan gjøre leie-

inntekter skattepliktige. Her er mye å hente både for små og store utleiere! 

TIRSDAG 21. MARS:
Advokat Thor Henning Pedersen: Hva må det koste å arve?  
Pedersen vil gå gjennom reglene i arveavgiftsloven, og med eksempler vise

hvor mye arveavgiften utgjør når det er en eller flere arvelatere og en eller flere

arvinger, samt når det gis helt eller delvis avkall på arv og den går videre til

neste generasjon.  Det koster dokumentavgift å få eiendom mens foreldre lever,

men arveavgiften kan reduseres! Sammenhengen mellom arveavgift og skatt

er viktig: Mange har brent seg på å betale lav arveavgift for så å måtte se at

besparelsen forsvinner i skatt.  Planlegging er vesentlig!    

PRIS FOR HL-MEDLEMMER:
ETT KURS: 500 KR.  TO KURS: 800 KR.  TRE KURS: 1.000 KR.

PRIS FOR IKKE-MEDLEMMER:
ETT KURS: 750 KR.  TO KURS: 1.000 KR.  TRE KURS: 1.300 KR.

Påmelding på telefon 22 47 75 00, telefaks 22 41 19 90 eller 
kurs@huseierne.no
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F A K T A

om ftalater
• Ftalater er mange forskjellige stoffer.

Enkelte er klassifisert som reproduk-

sjonsskadelige, andre som miljøskade-

lige. Ftalater brukes hovedsakelig som

mykgjørere i plast, blir produsert i store

mengder og inngår i mange produkter,

for eksempel gulv- og takbelegg, kabler,

tetningsmidler, maling, lim og bilpleie-

produkter og til understellsbehandling

av biler. Ftalater finnes også i syntetisk

lær, skosåler, regntøy, leker, innpak-

ningsmateriale og medisinsk utstyr. 

• Mennesker kan komme i direkte kontakt

med ftalater gjennom bruk av produkter,

og indirekte via miljøet. Plastleker med

høyt innhold av enkelte ftalater kan

bidra spesielt til at barn eksponeres, og

stoffene er også påvist i morsmelk.

• Ftalater kan finnes i inneluft. Dette

 skyldes slitasje og avdamping fra ftalat-

holdige produkter, for eksempel fra  

PVC-gulvbelegg.

Kilde: Statens forurensningstilsyn
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Resultatene av undersøkelsen
viser en sammenheng
mellom flere risikofaktorer

i innemiljøet, og sykdomsut-
vikling hos barn. Professor ved
Universitetet i Karlstad, Carl-
Gustaf Bornehag, er overrasket
over tallenes tale. 

Husets innemiljø er uten t-
vil vesentlig for barns utvikling
av astma og allergi. Det er ikke
så rart i og med at små barn tilbringer
nesten all sin tid innendørs. Men jeg er
overrasket over styrken i sammenhengen
mellom eksponeringen for enkelte risi-
kofaktorer og risikoen for å bli syk. Det
at enkelte faktorer i innemiljøet tredo-
bler risikoen for astma og allergi, det er s-
vært høye tall, mener Bornehag.

Farlig plast
Studien viste blant annet en sammen-
heng mellom økt forekomst av allergier
og astma og påvisning av ftalater (plast-
myknere) i støv i barnas soverom. Myk-
gjort PVC som inneholder ftlater, finnes
blant annet i byggematerialer, leker, ren-
gjøringsmidler, kosmetikk og emballasje.
Det betyr at alle i den vestlige verden
jevnlig eksponeres for partiklene. I pri-
vate hus var det særlig PVCgulv og vinyl-
tapet som eksponerte barna for stoffene,
fordi partikler fra materialene kan pustes
inn gjennom svevestøv. I undersøkelsen
ble støv fra listen over døren på barnets
soverom analysert. På den måten forsik-

ret man seg om at man stu-
derte partikler som var trans-
portert dit via luften, og som
barna dermed kunne puste
inn.

Forskerne konkluderte med
at noen ftalater i støvet kan ha
meget stor betydning for aller-
giutvikling, og at dette kanskje
er den største av kjente risiko-
faktorer i moderne inne-

miljøer. Eksponering for enkelte ftalater
tredoblet risikoen for å få astma og
allergi. 

Undersøkelsen viste også at mellom
70 og 80 prosent av boligene ikke opp-
fylte byggelovens krav til ventilasjon.
Den svenske lovens innhold er lik den
norske på dette punktet. Bornehag
mener Värmlands klima og bygnings-
typer gjør at resultatene fra under-
søkelsen er svært relevante å overføre
også til norske forhold.

Lukt av fukt
Det viste seg også at ungene var sykere i
hus som foreldrene rapporterte hadde
fuktproblemer. Inspektørene som
gjennomgikk husene fant ut at hvis det
luktet mugg nede ved gulvet i rommet
som barnet sov i, var sjansen for at barnet
ble sykt tre ganger så høy. Kombinasjo-
nen av PVC-gulv og fuktige hus forster-
ket risikoen ytterligere. Jo flere rom med
PVC-gulv, jo verre.

Når det gjaldt husdyrhold viser stu-

dien at tidlig eksponering for pelsdyr
som husdyr, øker sannsynligheten for at
sensitive barn skal bli syke.

Den svenske studien vil nå følges opp
gjennom flere utvidede undersøkelser
både i laboratorier og ved nærmere
granskninger av resultatene i Sverige,
Danmark og Norge og flere andre land.
Blant annet vil en doktorgradsstudent i
Trondheim gå nærmere gjennom sopp-
prøver som ble samlet inn i barnas hjem.
Resultatene vil bli publisert i løpet av
våren, og Hus & Bolig vil følge opp
saken. eem@huseierne.no
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Vinyl gir barneastma
Støv fra PVC-gulv og vinyltapet øker faren for at barn utvikler astma og allergi. 

Dette er blant de største risikofaktoren i moderne innemiljøer, 
viser en omfattende undersøkelse av svenske boliger. 

Det er første gang på verdensbasis at denne sammenhengen er påvist.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

F A K T A

Dampness in buildings and health
Studien er gjennomført i Värmland i

 Sverige, i regi av universiteter i Karlstad og

København. Det begynte med at alle barn

mellom ett og seks år fikk tilsendt et spør-

reskjema, hvor foreldrene skulle informere

om barnets helse og boligens standard. På

grunnlag av de 10 852  svarene ble 200

barn med astma, allergi og atopisk eksem

og 200 barn uten slike symptomer nøyere

studert. Inspektører besøkte boligene

deres, og tok prøver av støv, fukt og luft

både inne og ute.  Analysene av resulta-

tene og oppfølgingsundersøkelser pågår

fortsatt. Målet er å finne ut mer om hva

inneklimaet betyr for barnas helse.

Carl-Gustaf Bornehag
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Er sparedusj 
energisparende?
Med jevne mellomrom kan man lese at varmtvann
er den største energiforbrukeren i et vanlig hjem,
og at det er mye å spare på å bytte til sparedusj.
Enkelte strømleverandører har tilbudt sine kunder
gratis sparedusj. Sparingen skal logisk nok oppstå ved at det for-
brukes mindre varmt vann til dusjingen. Men er nå dette riktig?

For å finne svaret har undertegnede gjennomført følgende
enkle tester:

Test nr. 1: En 10 liters bøtte med vann ble fylt opp med det gamle
og det nye dusjhodet og tiden oppfyllingen tok ble målt. Selvføl-
gelig tok det vesentlig lenger tid å fylle bøtta med sparedusjen og
konklusjonen synes klar: sparedusj må redusere vannforbruket ved
dusjing! Men kan dusjing sammenlignes med det å fylle en bøtte
med vann? Nei åpenbart ikke, for ved dusjing er det tre faktorer
som er avgjørende:

1. Vanntemperaturen må være komfortabel.
2. Vannmengden må være stor nok til at man blir ren, og spesielt 

at man får skyllet såpen eller sjampoen ut av håret.
3. Lengden på dusjingen må oppfattes som tilstrekkelig og be -

hagelig.

Her vil både temperaturen, vannmengden, vanntrykket og vann-
strålene ut av dusjhodet spille en rolle. For å få et korrekt svar må
det derfor gjennomføres en ny test:

Test nr. 2: Vår familie bestående av to voksne, sønn og datter (med
meget langt hår) i tenårene ble testet. Vi målte tiden dusjingen tok
med den gamle og den nye dusjen. For å unngå tilfeldigheter ble
begge dusjhodene testet i en uke hver. Vi har en termostatstyrt
dusjarmatur, så vanntemperaturen antas å ha vært den samme
under testen. Resultatet var overraskende: alle familiemedlemmene
brukte mer vann med sparedusjen enn med den gamle dusjen!   

Om vår test er representativ for andre familier skal være usagt,
men resultatet er i alle fall så oppsiktsvekkende at jeg oppfordrer
Huseiernes Landsforbund til å engasjere for eksempel SINTEF til
å finne svaret på hva som er den mest energisparende dusjen under
praktisk bruk. I påvente av en slik test kan jo enhver gjennomføre
egne tester etter ovenstående beskrivelse.

Tor Otto Fougner
medlem av Huseiernes Landsforbund   

taletrengt?
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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Kari het ei jente som begynte i min klasse
på barneskolen den  høsten vi var ti år
gamle. Hun satt ved pulten foran meg.

Når Kari smilte, var det med hele seg. Det
var så ekte. Du var sikker på at hun likte
deg, at hun ville deg vel og at hun hadde tro
på livet for dere begge. Våre veier skiltes etter grunnskolen,
men en ting var jeg viss på: Med Kari ville det gå riktig godt.

Det ble ikke slik, til å begynne med. Den herlige jenta fra
mine barne skoleminner skulle ut på en vei med mange mot-
bakker. Da jeg traff henne igjen, var hun sterkt preget av
påkjenningene, men smilet hun møtte meg med var det
samme. Troen på at livet kunne bli bra, hadde hun beholdt.

Derfor var gleden stor, da hun en dag ringte og fortalte at
hun hadde funnet lykken! Etter mer enn tretti år hadde hun
møtt sin gamle kjæreste fra tenårene. De to falt hverandre i
armene og bestemte seg for å gi livet en ny mulighet. Nå har
Kari solgt leiligheten sin, flyttet fra hjembyen og inn i sin elske-
des borg, en større gård på landet. Der skal de sammen skape
en framtid for sin kjærlighet, og en trygg havn for både hans og
hennes barn å komme hjem til. 

Hva skulle hun ta med seg på flyttelasset? Gården var aller-
ede møblert etter flere generasjoners bruk. Skulle hun bringe
med seg restene fra sitt gamle liv inn det nye? Kari gikk fra rom
til rom, satte seg ned i hvert av dem, så på bildene på veggen og
tenkte på alle som hadde befolket huset før henne. 

— Det ble helt klart for meg, sa Kari, at jeg måtte tre inn
og ta plass for at vi sammen kunne besjele dette huset. Bare slik
ville gården bli et godt sted for oss to og for alle barna i vår nye
storfamilie. Med ett visste Kari også hva hun skulle ta med seg.
Bare to ting. To gode ting: Pianoet. Og vevstolen.
Pianoet satte hun midt i huset. 

—Ved pianoet kan jeg sette meg og spille. Det fyller huset
med musikk og meg selv med en ro, sier Kari.

Veven, som hun ikke hadde rørt siden ungdomsårene, fikk
nytt liv. I den vokser nå florlette, lyse gardiner fram mellom
Karis hender. 

— Veven gir meg en rytme som jeg trenger, og samtidig
kan jeg selv skape noe nytt til gården, sier Kari.

Neste gang Kari besøkte meg, tok hun med seg en av hane-
kyllingene mine, den som ellers ville gått rett i frikasseen. På
veien hjem kjøpte hun en liten flokk med høner til ham. Sist
hun tok den lange turen hit, var det for å hente en hundevalp.
Da hun kjørte av gårde med valpen trygt ved siden av seg, så
jeg igjen hvordan det skinte av henne. Hjemme på gården ven-
tet mannen og alle de store ungene i
glede og spenning på det nye livet hun
brakte med seg.

— Jeg visste det vel, tenkte jeg, 
i det samme hun svingte ut på veien: 
Med Kari skulle det gå riktig godt!

husmusa

SP KERS

KÅRNER
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Arkitektur nr side

Lev vel – også i fremtiden Sodeland, Bjørn Runar 6 36

Bad
Bad for bestemor Sodeland, Bjørn Runar 3 32

Bare rør Mollestad, Elin Enger 5 14

Hvem skal montere røverkjøpene? Mollestad, Elin Enger 5 16

Billigbutikker svartelistes Mollestad, Elin Enger 5 18

Tette koblinger på badet Mollestad, Elin Enger 5 23

Fra bod til bad Sæther, Nina G. 5 58

Feil såpe skader fug og flis Sodeland, Bjørn Runar 5 65

Hold tett Sodeland, Bjørn Runar 5 67

Se opp for feilinformasjon Sodeland, Bjørn Runar 5 68

Oppdag fukt som skader Mollestad, Elin Enger 5 70

Gode råd for å unngå fukt- 
og vannskader Mollestad, Elin Enger 5 73

Utvider klagen til konkurransetilsynet Mollestad, Elin Enger 6 8

Bomiljø
Rent vann fra springen Sodeland, Bjørn Runar 3 24

Bygger for eldrebølgen Sodeland, Bjørn Runar 3 29

Traust og tradisjonelt Sodeland, Bjørn Runar 3 66

Ungkarsliv i moderne rorbu Bolstad, Bente 4 16

Full styring Sodeland, Bjørn Runar 4 47

Ikke likegyldig hva du velger Sodeland, Bjørn Runar 4 50

Bor vi oss fete? Sæther, Nina G. 5 30

Gå trappen Sæther, Nina G. 5 32

Flyttet til heis og én flate Sæther, Nina G. 5 34

Hvil deg når du hviler Sæther, Nina G. 5 35

Grønt miljø forebygger Sæther, Nina G. 5 36

Flaggspetten liker rødt Mollestad, Elin Enger 6 28

Vil ha åpne havner Sæther, Nina G. 6 33

Mer uvær i vente Sæther, Nina G. 6 55

REGISTER HUS & BOLIG 2005
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Byggmaterialer nr side

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

Malingen skapte råte Mollestad, Elin E. 2 20

Nekter å kommentere saken Mollestad, Elin E. 2 20

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

Når snøen tar tak Sæther, Nina G. 2 89

Måk taket i tide Sæther, Nina G. 2 90

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

Ødeleggende istapper Sæther, Nina G. 2 92

Vindusprodusentene trosser anbefaling Mollestad, Elin E. 3 43

Sertifiseringsordninger for vinduer Mollestad, Elin E. 3 45

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

Velger vannbasert av miljøhensyn Mollestad, Elin E. 3 47

Vanskelig valg for miljøsiden Mollestad, Elin E. 4 25

Omvendt hos søta bror Mollestad, Elin E. 4 27

For kort reklamasjonstid Mollestad, Elin E. 4 28

Debatt
Tenk selv Festervoll, Arne 1 81

Vannbåren varme: Den store bløffen Øygard, Terje                  1 81

Når var det, sa De? Refling, Dag 1 81

Vannbåren varme – fremtidens 
energiløsning i nye boliger Dokka, Tor Helge 1 82

Redaktør med feil fokus Amdahl, Leif 1 84

Kvaliteten på norske ferdig-
behandlede vinduer er meget høy NTL 1 84

Rolleblanding fra landbruksministeren Krokstrand, Ole H. 2 84

You are KID-ing, really Medhus, Magnus 2 86

Velger vannbåren varme Albertsen, Ketil 3 84

Nei til land KID Aurlien, John 3 85

Slik fanden leser bibelen Vold-Johansen, Arne 4 101

Full styring Hoel, Lars 5 85

Ikke kan. Må! Hop, Øyvind 6 83

Se opp for feilinformasjon Årstad, Bergljot Holm 6 83

Tur til Ungarn med Peter Batta Valaker, Bjørg 6 84
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Energi og oppvarming nr side

Mann på mølla Hansen, Heidi 1 61

Skjerpede miljøkrav til småhus Sodeland, Bjørn Runar 4 54

Bak glass og ramme Sæther, Nina G. 4 57

Lys, varme og kokeplass Sæther, Nina G. 4 61

Ingen energimerking fra årsskiftet Sodeland, Bjørn Runar 4 63

Lavt energiforbruk i høyteknologisk 
laftehus Sodeland, Bjørn Runar 4 67

Varme utekabler Mollestad, Elin Enger 6 68

Varmt under porten Mollestad, Elin Enger 6 71

Varme nedløp sikrer barnehagen Mollestad, Elin Enger 6 72

Forsikring
Mange unntak i soppforsikringen Mollestad, Elin Enger 6 46

Langsomt vann forsikres sjelden Mollestad, Elin Enger 6 60

Fukt
Uvettig bygging gir helseskader Sodeland, Bjørn Runar 2 24

Stopper fukt uten å grave Sodeland, Bjørn Runar 3 72

Kjellerrom er ikke alltid oppholdsrom Sodeland, Bjørn Runar 5 47

Når drenering ikke virker Sodeland, Bjørn Runar 5 50

Midler mot fukt Sodeland, Bjørn Runar 5 52

Superforsikringen holdt ikke: 
Muggsoppen kostet 400 000 Mollestad, Elin Enger 6 43

Muggsopp må fjernes Mollestad, Elin Enger 6 45

Gi meg byggeåret… Mollestad, Elin Enger 6 48

Ny metode: Fjerner mugg 
og sopp med is Mollestad, Elin Enger 6 52

Tørkes i solveggen Sodeland, Bjørn Runar 6 74

Hage
Rosen, vakker og vanskelig? Bye, Anne Eriksdatter 2 12

Stell av roser Bye, Anne Eriksdatter 3 38

Helsenytt for huseiere/Huslegen
Lek snøen bort Sæther, Nina G. 1 75

Lystig snøfjerning Sæther, Nina G. 2 79

Huslegen Tyrdal, Stein 3 79

Huslegen Tyrdal, Stein 4 99

Huslegen Tyrdal, Stein 5 83
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Hus & Bolig spør nr side

Tema: Tre Sodeland, Bjørn Runar 1 33

Tema: Eiendomsskatt og 
energipolitikk Sodeland, Bjørn Runar 2 40

Tema: Byggereality Sodeland, Bjørn Runar 3 35

Tema: Boligpolitikk Sodeland, Bjørn Runar 4 33

Tema: Boliger for vanskeligstilte Sodeland, Bjørn Runar 5 27

Tema: Boligen som kreftfelle Sodeland, Bjørn Runar 6 25

Håndverkertjenester nr side

Kjenner ikke norsk byggeskikk Sodeland, Bjørn Runar 1 23

Slurv koster 10 milliarder Sodeland, Bjørn Runar 1 26

Ingen sentral oversikt over 
byggeskader Sodeland, Bjørn Runar 1 29

Kommuner bryter loven Sodeland, Bjørn Runar 1 30

Interiør og innredning
Interiør for de aller minste Aas, Tarald Reinholt 3 15

Vil ha kostbar teknologi
og fluffy puter Sæther, Didrik/Tyrdal, Jon 3 80

Juss
Ny borettslagslov betyr endringer Stadheim, Dag 1 38

Meld fra til selger i tide Jarbekk, Eva I. E. 1 41

Borettslagsloven – forslag 
til vedtektsendringer Stadheim, Dag 2 56

Kjøp av boligen ”som den er” Heitmann, Henning M. 2 59

Ikke spark ut leieboeren, kast ham ut Parelius, Line A. 2 63

Konsekvenser ved kontraktsbrudd Heitmann, Henning M. 3 50

Fordeling av fellesutgifter Stadheim, Dag 3 54

Strenge krav for å unngå legionella Sæther, Nina G. 4 74

Unngå svart arbeid Reite, Karl Børre 4 76

Juridisk bistand til 
huseiermedlemmer i Europa Sæther, Nina G. 4 78

HL tilbyr megling Sodeland, Bjørn Runar 4 79

Selvgjort kan bli dyrt Sodeland, Bjørn Runar 5 40

Husleietvistutvalget reddet Sodeland, Bjørn Runar 6 38

Punktfeste gir også råderett Sæther, Nina G. 6 39

Kjøkken
Polsk import på kjøkkenet Westerlund, Heidi 1 13

Åpen løsning i moderne kubehus Aanesen, Gro 2 50
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Kjøp og salg nr side

Villedende markedsføring Sodeland, Bjørn Runar 1 68

Kritisk til lavinnskuddsstøtte Sodeland, Bjørn Runar 1 70

Boligsalg på nett Sodeland, Bjørn Runar 2 73

Møtt med boikott og baktalelse Sodeland, Bjørn Runar 3 76

Ny standard for boligtaksering Sodeland, Bjørn Runar 5 77

Konkurranser
Drømmehuset Sodeland, Bjørn Runar/

Sæther, Nina G. 1 44

Glad proff Sodeland, Bjørn Runar/
Sæther, Nina G 1 48

Vant TV og lydanlegg i 
100 000 kroners klassen 6 96

Medlemsnytt nr side

Tre nye samarbeidsavtaler 1 86

Ekstrem oppussing 3 87

Landsforbund for leilighetseiere 3 88

Nytt medlem i klagenemd 3 88

Enkelt å kjøpe hus i Ungarn 3 88

Rabatt på radonmålinger 3 89

Huseierkongress i Oslo Sæther, Nina G. 4 10

Snikinnføring i Tromsø 4 40

Flere fornøyde lesere 5 8

Nytt hefte: Farer og feller på badet 5 87

50 øre bonus per liter 6 76

REGISTER HUS & BOLIG 2005

Politikk nr side

Valgets kval Sæther,Nina G. 4 22

Utfordringer i kø Sæther, Nina G. 4 29

Regjeringsskifte kan gi skattesmell Sodeland, Bjørn Runar/
Sæther, Nina G. 4 37

Radon
Vinteren – høysesong for Radon Sodeland, Bjørn Runar 6 14

Radonlandet Røyken Sodeland, Bjørn Runar 6 17

Krever obligatorisk radonsertifikat Sodeland, Bjørn Runar 6 19

Mål radonnivået selv Sodeland, Bjørn Runar 6 21

Ta forholdsregler Sodeland, Bjørn Runar 6 22

Sikkerhet
Brannmann i taket Sodeland, Bjørn Runar 2 66

Vedlikehold
Pass på huset – mal i tide Sodeland, Bjørn Runar 2 29

Krav om grønn maling Sodeland, Bjørn Runar 2 34

Anbefaler glemte malinger Sodeland, Bjørn Runar 2 36

Mal med musa Sodeland, Bjørn Runar 2 38

Maling av mur, en hard jobb Sodeland, Bjørn Runar 2 45
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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)
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

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, 0582 Oslo

Avdl. Østfold: Henriksen Brensel
Østkilen 6, 1621 Gressvik

Tlf: 69 94 95 50

Rammeverksted - midt i Kvadraturen
Kongensgt. 5, tlf. 22 42 51 10
E-post: post@kunsttreff.no

www.kunsttreff.no

-20% rabatt
på alle typer innramming

Åpent: man.-fre. 11-17 - lør. 10-14

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
Moss 90 66 83 50
Aust-Agder 37 02 50 10
Vest-Agder 91 69 04 62
Haugesund 90 52 57 51

www.nor-trapp.no

Avtale nr. 140212/279 Om
d.

Huseiernes 
Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

K
an send

es
ufrankert
i N

orge. 
A

d
ressaten

vil b
etale

p
ortoen.

JEG HAR FLYTTET
Navn ............................................................................................

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

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

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

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

Postnr./Sted ................................................................................
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fagfolk til tjeneste

blikk- og kobberslagstjenester

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

containere

bygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestereanleggsgartnertjenester

107hus&bolig 1–2006 •

bygg- og tømrermestere

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAST EIENDOM
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAMILIE/ARV

GRATIS VURDERING

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

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   

Sameiere, borettslag,
villaeiere

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

våtromsnormen

Pottermakerveien 2,
0954 Oslo

Tlf.: 23 33 66 55
Fax: 23 33 66 54
abelson@start.no

Medlem av Norges
Byggmesterforbund

Alt i tak og blikk
Nittedal gt. 8, 0654 Oslo  
Tlf.: 22 67 02 94 • Fax: 22 57 06 47
citytak@online.no • www.citytaktekking.no

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net
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malertjenester

malertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

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

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

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyrradonmålinger

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

108 • hus&bolig 1–2006

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

lås og beslag

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

HUSK Å SI

IFRA HVOR

DU HAR SETT

ANNONSEN

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR 
BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

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

• Skatteopplysninger  • Innkalling og tilstedeværelse på årsmøte 

I tillegg kan vi tilby : 
• Daglig administrasjon av sameiet 

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

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

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

glassarbeid

elektroinstallatører

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

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

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

SPESIALISTER PÅ:
• Fasaderehabilitering
• Betongrehabilitering
• Vi løser dine fuktproblemer

h&b nr. 1-2006 s. 106-115+:h&b nr. 1-2006 s. 106-115  05-02-06  12:52  Side 108



109hus&bolig 1–2006 •

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

termografi

Våropprydding – Container

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

stiger og stillaser

skorsteinsarbeid

taksering

tømrermester murmester

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

tankarbeider

sopp (skadesopp)

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF

Termografi og Måleteknikk AS
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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)

n Jeg er medlem. Medlemsnummer .................................

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

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

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

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

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 present-
ert. 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,-
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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

1-
20

06

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 1. april 2006.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsning på kryssordoppgaven i nr. 4 var
Eldre drømmer om fellesskap og samvær
med andre uten at det blir eldregettoer. 
De tre heldige vinnerne var Elin Eikaas,
Søgne, Turid Henriksen, Skotterud og
Walter Bugge-Jenssen, Søfteland.
Løsningen på oppgaven i nr. 5 var Vann-
kvaliteten her i landet er generelt bra men
ledningsnettet kan være i dårlig forfatning.
Også Margrethe K. Ytreberg, Drammen,
Ralph Egil Tellefsen, Kristiansand og Kurt
Nilsen, Tjongsfjorden, får tilsendt Den
store huseierboka.
Premie går også til Tor G. Nordling, Hafrs-
fjord, Ole S. Braathen, Bekkestua 
og Terje Thorsen, Tønsberg 
som hadde riktig løsning 
på fjorårets siste kryssord-
oppgave: Puss opp kroppen 
før du går løs på badet.
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Gi ett års gave- 
abonnement på 

Hus & Bolig.
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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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

1 •
2006

1 • 2 0 0 6 k r 4 9 , -

Spøkelser 
jages mot
betaling

ALARMERENDE:
Fuktsperrer slipper dampen gjennom

Hvitt kjøkken 
– trygt valgBli kvitt 

mus og rotter

Mange konkurser betyr byggetrøbbel

VINYLBELEGG 
GIR MER ASTMA
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