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Nordmenn har aldri trykket dusjkabinettet hjertelig til
sitt bryst. Det har aldri blitt den store, store kjærlig-
heten. Noe av forklaringen på hvorfor det er så eks-

tremt mange fuktskader på norske bad, ligger i at vi fore-
trekker å dusje i pene, fliskledde dusjnisjer hvor vannet
spruter direkte mot vegger og gulv. Det setter ekstra store
krav til materialene og håndverkerens utførelse. 

Norske hus bygges tradisjonelt i tre – sjeldnere i mur
eller betong som er mer vanlig i utlandet. Treverk er mer
eksponert for råte enn andre materialer. I tillegg har vi fått
en forkjærlighet for gipsplater. Gips er et dødt materiale.
Slik sett er det ypperlig som underlag for keramiske fliser.
Gips er også ganske rimelig i innkjøp. Men gips er bare
ypperlig så lenge materialet er tørt. Derfor er smøremem-
branen så viktig. Den skal danne en hinne hvis oppgave er
å forhindre at vannet trenger inn i gipsplatene og inn i
veggen eller ned i gulvet. I forrige utgave
av Hus & Bolig avslørte vi at flere av
smøremembranene som er i handelen
har dårlig dampmotstand. Rennende
vann holder de ute, men damp slipper
igjennom. Det kan forklare hvorfor
nye bad som er laget helt i tråd
med Våtromsnormen har fått
fukt- og råteskader etter kort
tid. De norske fagmiljøene har
vært lite opptatt av dette
problemet, enda kravene til
damptetthet er langt høyere i
Sverige enn her hos oss. 

I denne utgaven av Hus & Bolig kan du lese at fag-
miljøene nå er uenige om tykkelsen på smøremembran-
laget. Skal det være to strøk eller tre? Er en millimeter nok,
eller bør det være tre? Fagrådet for våtrom anbefaler at
bruksanvisningen på det enkelte produkt følges. Sintef
Byggforsk mener membrantykkelsen må være 1 mm.
Mycoteam gir uttrykk for at et tykt lag ikke er nok.
Produktegenskapene i fuktsperrene må også bli bedre.
Hvem skal en stakkars forbruker som er i ferd med å pusse
opp badet høre på? Og hvilke produkter bør vi velge?

Det var Hus & Boligs artikler som satte dampmotstand
på dagsordenen her i landet. Vår hensikt er ikke å henge ut
verken membranprodusenter eller godkjenningsinstanser.
Vi håper at våre skriverier kan redusere antallet fuktskader
i norske bad! Det er langt viktigere enn å vise frem all
verdens lekre badeinnredninger. Vår oppgave er å være
forbrukernes vaktbikkje. Når støyen vi forårsaket har lagt
seg, er jeg overbevist om at produsenter, forhandlere og
fagmiljøer er enige om at alle er tjent med det. Ingen har
glede av å skyve dette under teppet. Som den optimisten
jeg er, tror jeg derfor det vil bli tatt tak i dette problemet. 

I mellomtiden kan det være lurt å tenke annerledes.
Det finnes nemlig alternativer til gipsplater og smøre-

membran. Og så går det selvfølgelig an å velge dusj-
kabinett.

Til forbrukernes beste
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ros&ris fra Batta

RIS fortjener finansminister Kristin
Halvorsen (SV) for å øke lignings-
verdiene med 25 prosent på våre hus

og hjem, fra 2006. Det var tydelig et viktig mål for
den rød-grønne regjeringen å markere at hus og hjem
er et prioritert skatteobjekt for dem. Denne øk-
ningen er historisk rekord for ett enkelt kalenderår,
og vil føre til at mange må punge ut med opp mot 
1 600 kroner mer i formuesskatt på egen bolig.

Den økte formuesskatten på eiendom gir en mer-
inntekt på 260 millioner kroner. Det mest over-
raskende med regjeringens forslag er at formues-
skatten stort sett er avviklet i alle de land vi vanligvis
sammenligner oss med. I de nordiske land er det så
store bunnfradrag i formuesskatten at vanlige
boligeiendommer ikke blir beskattet som formue.

Inntil videre får vi trøste oss med at skatten på fordel
av å bo i egen bolig, den såkalte boligskatten, ikke er
foreslått gjeninnført av Kristin Halvorsen.

ROS fortjener de eiendomsmeglerne som
gjennomfører GRATIS verdivurde-
ring for huseiere som ber om dette.

Som følge av at regjeringen hever ligningsverdiene
med 25 prosent fra nyttår, vil titusener av huseiere få
en ny ligningsverdi som overstiger 30 prosent av
markedsverdi. I henhold til skatteloven skal formues-
skatten for eiendom beregnes ut fra maksimum 30
prosent av markedsverdi. Får du en ny ligningsverdi
som ligger over dette, eller i grenseland, må du søke
om reduksjon ved ditt ligningskontor. Da må du
fremlegge en ny takst eller verdivurdering av megler
for å dokumentere eiendommens markedsverdi.

Ligningskontorene aksepterer en markedsvurdering
etter innvendig og utvendig besiktigelse av megler
som har kjennskap til det aktuelle området. 

Vanligvis koster en slik meglervurdering rundt 1000
kroner, men vi er kjent med at mange meglere utfører
dette gratis. I alle fall hvis du forteller at du vurderer å
selge huset ditt. Ta derfor kontakt med eiendoms-
meglere og velg den som gir gratis verdivurdering. Gi
en velfortjent takk når vurderingen foreligger skriftlig.  
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HL har siden juni 2003 hatt landets
billigste strømtilbud til medlemmene.
Rundt 24 000 medlemmer har nytt godt
av rimelig HL-strøm fra Hallingkraft.
Avtalen er nå under reforhandling, og
det som tidlig avtegnet seg, er at strøm-
prisene de siste tre år har økt betydelig.
Mye tyder på at denne trenden vil fort-
sette også de kommende år. Allikevel er
vi innstilt på å komme med nye tilbud
som i ettertid vil vise seg fordelaktige for
våre medlemmer. 

Alle som har abonnert på strøm til fast-
pris fra Hallingkraft kan være helt trygge
på at de vil få nye tilbud før avtalene
utløper! Strømmen vil aldri bli skrudd
av. Sammen med neste faktura fra
Hallingkraft vil du få følgende tre
alternative tilbud:

1. At du gir fullmakt til Hallingkraft og
HL i fellesskap å vente med å tegne en
ny tre års fastprisavtale for deg frem 
til fastpris kan tegnes gunstigere enn i
juni 2006. I mellomtiden vil du bli
plassert på flytende strømpris.

2. At du går over fra fastpris til spotpris.
Det innebærer at du velger å betale
den prisen som strømmen koster fra
dag til dag og ikke lenger ha en fast
pris per kilowatt-time for de neste 
tre år.

3. At du tegner en ny fastprisavtale for
tre år fra samme dato som din forrige
fastprisavtale utløper i juni 2006.

4. For ordens skyld vil vi understreke at
dersom et medlem ikke sender inn
den tilsendte svarkupongen fra 
Hallingkraft, vil man automatisk 
gå over til flytende strømpris.

Det er vanskelig å gi helt konkrete råd
om hvilket av strømtilbudene du skal
velge. Til det er svingningene og
endringene i strømprisene altfor usikre
og ustabile. Først og fremst avhenger
strømprisene av forventningene til frem-
tidig nedbør og temperatur. Det er
umulig å fastslå hva dette vil bli de neste
to, tre årene. Videre er det avhengig av
strømproduksjonen i atomkraftverk,
kullkraftverk og vindkraftverk andre
steder i Europa. 

Slik markedet fungerer nå blir strømmen
sendt døgnet rundt fra land til land i
forhold til etterspørsel og produksjon.
Skulle jeg gi deg et råd, med alle mulige
forbehold, ville jeg velge alternativ 3 i
det ovenstående. Da har du lite å tape og
en del kroner å vinne, dersom fastpristil-
budet på den nordiske børsen Nord Pool
skulle falle i vår favør, slik det skjedde i
2003.

Nytt tilbud om strøm
HL-BILAG I AFTENPOSTEN 
Enten du tilbringer påsken hjemme, på
hytta på fjellet, eller med båtpuss ved
sjøen, vil du tirsdagen i påskeuken,
nærmere bestemt den 11. april, motta et
bilag sammen med Aftenposten hvor vi 
i HL presenterer oss selv og våre sam-
arbeidspartnere. Stoffutvalget vil bli
variert. I billaget vil du finne stoff om
eiendomsskatt, informasjon om vår juri-
diske rådgivning og hvilke lover som
regulerer huseiernes hverdag. Fordeler
man oppnår som medlem blir også tatt
opp og selvfølgelig en liten presentasjon
av de mange nyttige råd man får
gjennom medlemsbladet Hus & Bolig. 

Du vil finne nyttige råd om utleie,
hvorfor det lønner seg å ta el-sjekk eller
å måle radon i din bolig. Takket være
våre samarbeidspartnere er kostnadene
til bilaget dekket ved 
annonser fra disse!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Eldre mennesker tar ikke sjansen på å
skaffe seg leilighet som passer bare for
dem. ”Vi må jo ha overnattingsplass

til barna når de kommer på besøk”, hev-
der de med rette. Det resulterer i at de
skaffer seg leiligheter som er dyrere enn
nødvendig i innkjøp, og som belaster
pengepungen med unødvendige summer
til oppvarming.

Ved Glommen Terrasse i Elverum har
de løst dette problemet. Da blokka på
vestsiden av Glomma ble bygd, ble det
laget en egen leilighet som skulle brukes
som overnattingsplass for beboernes
gjester. Det ble mulig for folk å kjøpe
bare den plassen de trengte for å bo selv,
mens de kunne leie besøksleiligheten til
sine overnattingsgjester. Dermed trengte
de ikke å bruke penger på å ha stor plass.

Else Berit Teppen er en av dem som
har brukt besøksleiligheten flittig til sine
gjester. Hun tenker bakover og finner ut
at hun har leid leiligheten til sine gjester
minst en gang hver måned, i tillegg til
noen høytidshelger. 

— Det er mange som benytter seg av
dette tilbudet, sier Else Berit. 

Dette er en ettroms leilighet med
dobbeltseng, salong og kjøkken. Leilig-
heten er utstyrt med alle fasiliteter som
er vanlig i en enkel leilighet, bare i litt
mindre omfang. En natts overnatting
koster 100 kroner. Else Berit forteller at
leiligheten kun er åpen for beboernes
gjester. Hun mener at alle som bygger
omsorgsboliger bør lage besøksleilighet,
slik at folk slipper å være redde for ikke å
ha plass til overnattingsgjester.

Egen leilighet for nattegjester 
Enslige par kjøper for store leiligheter. De vil ha overnattings-

plass til slekta. Egen besøksleilighet løser problemet.
– Flere burde hatt denne muligheten, sier Else Berit Teppen, 

styremedlem i Glommen Terrasse i Elverum.

TEKST OG FOTO: VIDAR FRISLIE

BESØKSLEILIGHET: Ved Glommen
Terrasse i Elverum har de besøks-
leilighet til gjestene. Det gjør at
beboerne slipper å investere i for
store leiligheter. 
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Hestemynte årets staude
Staudegruppen i Norsk Gartnerforbund mener hestemynte fortjener heders-

betegnelsen Årets staude. Det er en takknemlig plante som trives i all slags

jord, fra full sol til halvskygge. Hestemynte kan bli 60 til 80 cm høy, og

blomstringen varer fra juli til september. Fargene varierer fra hvit til purpur-

rød. Hestemynte er en av de plantene som rådyr er svært lite glad i, og kan

derfor være et godt valg dersom rådyr er et problem i hagen.

Etterlysning
Er du blant dem som samler på

Hus & Bolig? Da skulle du vel

ikke tilfeldigvis ha utgave

nummer 6 2000 liggende?

Redaksjonen mangler dess-

verre dette bladet i samlingen

sin, og vi ville derfor bli 

svært glade om noen kunne

avse sitt eksemplar.

Bladet sendes Hus & Bolig,

Fred. Olsensgt. 5, 0152 OSLO.

sett&hørt

“Jeg er livredd for å brekke lårhalsen. 
De måker og strør jo nesten ikke fortauene.

Det er en skam i det rike landet.”
Prinsesse Ragnhild til VG

Færre vil ha reklame i posten
Hver fjerde nordmann har nå reservert seg mot reklame i posten, melder

nyhetsbyrået Newswire. Hele 37 prosent av oss mener at reklame i posten

er for påtrengende. Til sammenligning svarer bare 13 prosent det samme

om reklamen i aviser og ukeblader, som oppfattes som mer relevant.

– Flere reserverer seg som en reaksjon på at det kommer stadig mer

reklame i postkassa. Typisk nok er det i storbyene at økningen i reservasjo-

ner er størst. Det er også der reklametrykket er størst, sier Kathrine Steen

Andersen i MMI til Newswire.

Gjør det helst selv
De fleste boligeiere foretrekker å gjøre 

oppussingsjobben selv. Hele 81 

prosent svarer at de foretrekker 

at en i husstanden pusser opp 

boligen fremfor innleid arbeidskraft.

Det kommer frem i en undersøkelse 

Vi i villa har gjort på sin nettside.

10 prosent velger helst etnisk norske hånd-

verkere til å gjøre jobben. Bare 1 prosent oppgir 

at de ønsker utenlandske arbeidere.

Besværlig virke
Miljøvernmyndighetene har kontrollert 84

avfallsdeponier over hele landet. Ca. 100 000

tonn avfall blir ikke behandlet i samsvar med

regelverket. Omtrent halvparten av dette er

impregnert trevirke, som ble klassifisert som

farlig avfall i 2003. Det er stor variasjon i

hvordan avfallsregelverket følges opp. Fylkes-

mannen vil nå følge opp hvert enkelt deponi i

sitt fylke, og virksomheter som ikke tilfreds-

stilte kravene har fått en tidsfrist til å rette

opp feilene.
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Færre innbrudd
Norske hus og hytter er tryggere enn på lenge. Antallet grove tyverier og inn-

brudd i boliger er nesten halvert siden 1993 skriver Aftenposten. Årsaken er

blant annet at flere har fått boligalarmer, mener informasjonsdirektør Preben

Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

— Boligene er blitt bedre sikret. Før kunne tyvene spasere inn en dør,

nå har husene alarm som er koblet til en sentral, sier han.

Bare 12 prosent av tyveriene som anmeldes blir oppklart. Likevel blir 

9 av 10 tyverier anmeldt. Dette er et krav for å få utbetalt erstatning fra for-

sikringsselskapene.

“Forestillingen om at dette 

er “ren” kraft, at anleggene,

som misvisende heter ”vind-

møllepark” ikke forurenser,

beror på en total misforstå-

else. Disse anleggene er gigan-

tiske konstruksjoner i forhold

til alt som ellers rører seg i det

visuelle landskapet i nord.”

Karl Erik Harr i Aftenposten

60 år
2006 er året da et stort antall av landets

boligbyggelag runder sine første 60.

25 av boligbyggelagene ble dannet i

1946. Også Norske Boligbyggelags

Landsforbund (NBBL) fyller 60 i år og

markerer jubileet blant annet med en

konferanse i juni.

sett&hørt
Kjølig luksus
Fullt brukbare kjøleskap og andre hvitevarer

havner på dynga for at vi skal få plass til de

heteste motesakene på kjøkkenet, skriver

Aftenposten. Forbrukerne er ikke lenger bare

opptatt av pris. Kvalitet og design er like viktig.

Noen er også opptatt av energiforbruk, men

det er ikke energibesparelse som står i fokus

når man helst vil ha de store amerikanske

kjøleskapene med vann og isdispenser. Salget

av disse skapene økte med 36 prosent i fjor.

Hold for nesen!
Vakker utsikt, billig i anskaffelse,

frisk luft og et koselig lite fristed

trekkes frem som fordeler ved den

gamle utedassen, mens kald

stump og dårlig lukt er ulemper. I

tillegg plages noen med invasjon

av insekter visse tider på året. Det

er Norges Hytteforbund og hytte.no

som har gjort en undersøkelse om

hyttetoaletter. De konkluderer med

at beliggenheten avgjør om dobe-

søket skal bli en opptur eller ned-

tur. Mye sol og intens varme vil

også gi intens lukt.

DYRE BOLIGER GIR 
LAVERE SKATT
Dyre boliger har lavere relativ ligningsverdi

enn billigere boliger, skriver Dagbladet.no.

Dette gjelder for alle typer boliger uavhengig

av hvor i landet de ligger. Det er Statistisk

Sentralbyrå som har gått gjennom nærmere

49 000 boligomsetninger i 2004, og

sammenlignet salgsverdi og likningsverdi.

For boliger som ble omsatt for mindre enn én

million kroner, utgjorde ligningsverdien i

gjennomsnitt 27 prosent av salgssummen.

For boliger i mellomsjiktet var ligningsverdien

på mellom 18 og 20 prosent av salgssum-

men. Og for boliger med salgssum høyere

enn to millioner kroner var tilsvarende andel

14 prosent.
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Brannbomber: 
papir og plast i pipene

Brennbare materialer som papir, tøyfiller og plast blir brukt til å tette igjen pipehull, 
ifølge murmester Roar Gulbrandsen. Brannfolk og feiere bekrefter at det 

jukses med tettingen, og har erfart at det kan føre til brann.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

13hus&bolig 2–2006 •

➤

Når en ovn byttes ut, må hullet der
røykrøret gikk inn i pipen tettes hvis
det ikke passer til røykrøret på den

nye ovnen. Fiskebollebokser passer ofte
akkurat i slike hull, og den erfarne skor-
steinstetteren Roar Gulbrandsen i fir-
maet Skorsteinstetting Schädler AS, har
ikke tall på hvor mange slike metallbok-
ser han har gravd fram fra eldre piper.
Som bildene i denne reportasjen viser
har han også kommet over hull som er
blitt tettet med nålefilt, tøyfiller, metall-
skrammel, plast og søppel.

— Dette er brannbomber, mener
Gulbrandsen.

Problem ved eierskifte
I enkelte tilfeller er hullene pusset over
med murpuss på utsiden, slik at det er
vanskelig å se at hullet ikke er murt igjen
forsvarlig. Det er problematisk når boli-
gen får nye eiere som ikke kjenner husets
historie, og særlig aktuelt i bygårder hvor
hyppige utskiftninger etter hvert kan
gjøre pipene svært hullete.

— Vi er et uland når det gjelder

BRANNFARLIG: Nålefilt er brukt til å tette igjen dette gamle pipehullet.
Her kan giftig gass og flammer trenge seg gjennom pipeveggen. 

Foto: Scädler AS
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UTETT: To mur-
stein og masse

luft ligger i hullet
etter et gammelt
røykrør. Kravet er

at pipeveggen
skal være helt

tett og jevn. Foto:
Schädler AS

FILLER: Her har
eierne byttet ild-
sted og latt røyk-
rørene stå igjen,

ut å fjerne de
som ikke er i

bruk. De gamle
røykrørene ble
tettet med tøy-

filler og sparkel.
Foto: Schädler AS
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➤

piper, det står faktisk dårlig til, tordner
Gulbrandsen.

— Det er du vel forpliktet til å si i og
med at du tjener penger på å reparere
piper?

— Det er klart at jeg er opptatt av
dette fordi det er levebrødet mitt. Men
hadde det ikke vært jobben min, så
hadde jeg ikke reist rundt og sett elen-
digheten heller. Dette dreier seg om mer
enn at jeg ønsker å ha mer å gjøre. Dår-
lige piper er en brannrisiko, og branner
kunne vært unngått og liv blitt spart hvis
det var større fokus på dette, hevder
Gulbrandsen.

Kan ikke sees utenfra
Feieinspektør i Oslo, Ivar Eriksen,
bekrefter at det hender feierne finner
brennbare materialer i pipene.

— Det er strengt forbudt, men det
skjer likevel. Vi har sett alt fra tepperes-
ter til tøy, plastposer og blikkbokser -
folk bruker virkelig det de har for hån-
den, forteller Eriksen. Han er ikke i tvil
om at regelbruddene medfører risiko for
beboerne. 

— Pipen svekkes når pipeveggene
ikke har den tykkelsen de skal. Røykgas-
ser kan komme ut i boenheten. Blir det
pipebrann kan det bli så varmt i hullåp-
ningen at gnister og glør kommer
gjennom pipeveggen og antenner brenn-
bart materiale, forklarer Eriksen. Han
kjenner til konkrete eksempler på at det
har skjedd.

— For eksempel oppsto det brann i
en leilighet i en bygård hvor ildstedet var
fjernet, men hullet etter det gamle røyk-
røret ikke var tettet igjen i det hele tatt.
Det var bare satt et klesskap foran. Bran-
nen ble slukket, men leiligheten fikk
store skader, forteller Eriksen. Han
mener reglene på området er klare nok.

— Tykkelsen på pipeveggene skal

PÅVIRKER TREKKEN: Når pipe-
veggene er ujevne på innsiden
øker risikoen for pipebrann.
Hvis pipen repareres så den
blir tett og jevn på innsiden,
blir både trekken og sikker-
heten bedre, mener skor-
steintetter Gulbrandsen. 
Foto: Schädler AS
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F A K T A

Huseier plikter å holde pipen i orden
• Alle som eier et ildsted skal sørge for at det er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med

gjeldende lover og forskrifter, for å forebygge brann.

• Vedlikehold må skje jevnlig og av kvalifisert personell.

• Eierne må sørge for at pipen og ildstedet virker som forutsatt. Ved feil eller mangler som åpenbart

kan øke risikoen for brann, må fyringsanlegget ikke brukes.

• Det er eiers ansvar å sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er hele og uten

hull, og virker som de skal.

• Ved installering av nytt ildsted eller andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget, plikter eieren å

melde fra til kommunen.

• Etter å ha fått varsel om feiing, skal man sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig så det kan

feies på tilfredsstillende måte.

• Minst hvert fjerde år skal kommunen sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget og røyk-

kanalene er hele, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Ellers skal det

feies og føres tilsyn etter behov.

• Ifølge loven skal feieren vurdere fyringsanlegget i forhold til brannsikkerheten. Hvis det oppdages

feil som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til eieren med en

tidsfrist for retting.
Kilde: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Brann- og eksplosjonsvernloven

være lik over det hele, og blir det hull
skal de tettes med samme materiale som
pipen i utgangspunktet er laget av. Det
betyr at hvis det er hull i en teglsteins-
pipe med 10 centimeter tykke vegger,
skal hullet mures igjen med teglstein i
samme tykkelse. At det brukes materialer
så fjernt fra pipebygging som blikkbok-
ser og nålefilt øker selvfølgelig brannfa-
ren. Hvis det i tillegg er murt et tynt lag
med puss over, så er feilen umulig å se fra
utsiden. Det er vanskelig å undersøke det
som er skjult, men vi pleier å banke på
utsiden av pipen for å høre om det er en
hulere lyd noe sted, forklarer Eriksen.
Han understreker at det er huseiers
ansvar å sørge for at kvalifisert personell
kontrollerer pipen innvendig, hvis de har
mistanke om at pipen er i dårlig stand. 

— Men hvis det er umulig å se med
det blotte øyet, og vrient for erfarne
feiere å oppdage under vanlig tilsyn av
pipen, hvordan skal da huseier vite om
pipen bør utbedres?

— Det er problematisk. Derfor er det
viktig at det er fagfolk som monterer og
kontrollerer ildsteder, og at huseier mel-
der fra om nye ildsteder til oss. 

— Men når dere fører tilsyn, ser dere
da inn i pipen på hvordan jobben er gjort?

— Vi må stole på at de som monterer

utstyret har gjort det forskriftsmessig. Vi
skulle gjerne vært tilstede når ildstedene
monteres, men det er umulig i praksis.
Da vil det koste mer å montere og kon-
trollere ildstedet enn å kjøpe det inn. Vi
er nødt til å stole på de som har gjort
jobben, og ber derfor publikum holde
seg unna svart arbeid gjort av tusen-
kunstnere, oppfordrer Eriksen.

Potensiell brannfare
Branninspektør i Oslo brann- og red-
ningsetat, Kjetil Bratteli, bekrefter at
også brannvesenet er kjent med at pipe-
hull er tettet med lettantennelige materi-
aler.

— Vi har sett det utroligste, både
papir og blikkbokser. Mange tenker ikke
på at varmen påvirker fyllmassen, forkla-
rer Bratteli. Han er enig i at hullene gjør
pipene svakere. 

— Hvis hullene er fylt igjen med
brennbare materialer, kan varmen lettere
spre seg gjennom det ytre skallet på
pipen. Så det er en potensiell brannfare
der, men det er sjelden at pipebrann
fører til boligbrann, beroliger Bratteli. 

Skorsteinstetter Roar Gulbrandsen
fnyser av at det står i lovverket at det skal
feies med egnet utstyr og føres tilsyn
etter behov. 

— Det er akkurat som å si at bilførere
bør kjøre i egnet fart, uten å antyde farts-
grensen.  Kommunen skal feie minst
hvert fjerde år, og det er sikkert nok hvis
man fyrer hver julaften. Men hvis man
fyrer hver dag i fyringssesongen bør man
ha feiebesøk hvert år, og når feierne fører
tilsyn med pipene må de undersøke dem
skikkelig innvendig, mener Gulbrandsen.

For dyrt 
Branninspektør Bratteli er klar over at de
ikke fanger opp alt under sitt rutinemes-
sige tilsyn av pipene.

— Det er ikke mulig å se alle innven-
dige hull ved hjelp av speil og lomme-
lykt, da må pipen filmes. Men hvis vi
skulle filmet regelmessig måtte vi hatt
større ressurser, og da ville feie- og til-
synstjenesten blitt betydelig dyrere. Vi
har noen kameraer som vi kan rekvirere
hvis det er nødvendig, og filming skal
alltid gjøres etter pipebrann, men det er
grenser for hvor mye vi kan sikre oss. Jeg
vet at enkelte feiere mener vi balanserer
på en knivsegg når det gjelder vår kapa-
sitet til å gjennomføre feiing og tilsyn,
men det er uansett huseiers ansvar at alt
er i orden, understreker Bratteli.
eem@huseierne.no

VED BEHOV: Kommunen plikter å feie
pipene minst hvert fjerde år, og ellers

ved behov. Denne sothaugen vitner 
om at pipen kunne trengt hyppigere

besøk av feieren.
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Oppdaget 18 hull
Tre pipeløp gjennomborer leiligheten til Claire Thevenin. 

Da to av pipene ble filmet inni, oppdaget hun til sin forskrekkelse
18 hull som ikke var murt igjen på tilfredsstillende måte. 

Et at av hullene var fullt av søppel.

EKKELT: Claire Thevenin synes det er ekkelt at pipene i leiligheten
hennes er fulle av ujevnheter som ikke er murt igjen på forsvarlig

måte. Skorsteinstetter Roar Gulbrandsen oppdaget feilene ved 
å filme pipeveggene innenfra. Foto: Elin Enger Mollestad

Da ekteparet var på visning i loftsleilig-
heten på Torshov i Oslo, falt de for lyset
og romfølelsen. De tenkte ikke så mye
på de praktiske utfordringene som følger
med å bo i en loftsleilighet, eller det spe-
sielle ansvaret man har som eier av tre
piper.

— Det var en tilfeldighet som gjorde
at vi begynte å undersøke pipene. Vi
skjønte at noe ikke stemte da leiligheten
under oss ble full av røyk første gang
eierne tente opp i sin nye peis. En kake
av sot tettet pipen, selv etter besøk av fei-
eren, forteller Thevenin. Sameiet bestilte
innvendig filming av pipene, og slik ble
fordypningene i pipeveggen oppdaget.
Før det hadde sameiet hatt besøk av
både feier og brannvesen, uten at proble-
met ble avdekket. Det bekymrer bebo-
erne.

— Jeg er ikke spesielt nervøs av meg,
men det er ingen god følelse å vite at
pipene ikke er i skikkelig stand. Proble-
met er at som en vanlig leilighetseier
uten fagkunnskap er det vanskelig å vite
om fyringsanlegget fungerer. Derfor
stolte jeg på at feieren og brannvesenet
kontrollerte det, men nå er det slutt på å
stole på dem. De kan få komme hit og
krysse av på skjemaet sitt, men nå vet jeg
at det er en pro forma sjekk de utfører,
sier Thevenin opprørt. Under feiing i
leiligheten, ble pipen besiktiget innven-
dig ved hjelp av et speil, uten at det ble
gitt noen anmerkninger eller pålegg om
utbedringer.

Feil montering
Da Skorsteinstetting Schädler AS filmet
pipene innvendig, oppdaget de 18 kratre
som ikke var murt igjen på innsiden av
pipeveggen. I tillegg ble det konstatert at
et gammelt røykrørhull var fylt igjen
med søppel. De så også et hull tvers
igjennom til nabopipen, og la merke til
at røykrøret på parets nymonterte ovn
går inn i pipen, noe som stenger for røy-
ken og hindrer feiejobben.

— Feierne ser inn i pipen med speil
og lommelykt, mens vi filmer pipeveg-
gene innvendig med et spesiallaget
kamera. Det føler vi at vi er nødt til å
bruke for å kunne gjøre en forsvarlig
jobb. Vi er ikke synske, så vi må ha
utstyr som hjelper oss med å se hva pipe-
fasaden skjuler, forklarer daglig leder i
Scädler AS, Roar Gulbrandsen.
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Langs den hvitmalte pipeveggen i gene-
rasjonsboligen på Kløfta sildrer vann-
dråpene jevnt nedover. Når det er

kaldt i været må Ellen Ilstad sette en
plastbalje på golvet for å samle opp van-
net. Malingen flasser og det er store
skjolder på utsiden av skorsteinen og i

himlingen i nærheten av pipeløpet. Tak-
platene sveller.

Da dråpene først kom til syne for to
år siden trodde Ellen at det var noe galt
med taket, og måkte av snøen for å lete
etter feil. Hun mistenkte at vannet rant
ned gjennom taket rundt pipen, og hyret

OPPSAMLING: Plastbaljen samler opp vannet som renner ned langs
pipeveggen. Fuktigheten viser seg også som skjolder i himlingen.

Sildrende vann
nedover pipen
Julenissen bør finne seg en alternativ inngang til

Ellen Ilstad på Kløfta. Pipen er søkkvåt innvendig
og vannet har trengt gjennom pipeveggen så det

drypper ned langs pipeløpet inne i huset.

TEKST OG FOTO: ELIN ENGER MOLLESTAD

SKUFFET: Ellen Ilstad
investerte i ny oljefyr for
å redusere fyringsutgif-

tene. Problemet var at
den ikke passet til pipen

hennes. Peisen hun
skulle ha brukt til vedfy-

ring er ikke brukbar til
annet enn å huse CD-

samlingen.
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en blikkenslager til å montere nytt
blikk på pipetoppen, men vannet
snek seg fortsatt inn i huset. Ved en
tilfeldighet kom familien over nettsi-
den til firmaet Skorsteinstetting-
Schädler AS, hvor lignende proble-
mer ble beskrevet. Etter en befaring
ble det klart at vanndamp fra røyken
inne i pipen hadde kondensert og
trukket gjennom pipeveggen og inn i
huset. 

Problemet begynte da Ilstad fikk
installert en ny og mer effektiv olje-
brenner. Den utnytter oljen bedre
slik at mer energi overføres til radia-
torene, mens røyken som sendes inn
i skorsteinen blir kjøligere. Vann-
dampen i røyken kondenserer når
den møter kalde flater, og hos fami-
lien Ilstad skjer det der pipeløpet går
gjennom et kaldt loft. Der blir damp
til dråper, som etter hvert pipler ut i
rommet gjennom sprekker i pipen.

For å få slutt på problemet må
pipen repareres, ved å senke et stålrør
ned i pipeløpet og isolere hulrommet
mellom røret og pipeveggene med et
pimpsteinsmateriale som ikke trek-
ker til seg fuktighet. Det vil koste om
lag 16 000 kroner. Utgiften kommer
på toppen av installeringen av den
nye oljefyren, og gjør at totalsum-
men for utskiftingen ser ganske
annerledes ut enn kostnaden de først
hadde kalkulert med. Reparasjon av
himlingen kommer i tillegg. 

— Jeg har ei høne å plukke med
montøren av den nye sentralfyren,
som ikke nevnte med et ord at dette
kunne skje. Hadde jeg visst det ville
jeg antagelig kastet ut hele oljesyste-
met og montert elektriske ovner i
stedet, forteller Ilstad. 
eem@huseierne.no

Kondens skyldes 
pipefeil

Når en gammel ovn byttes ut med et nytt og mer effektivt
ildsted, blir sjansen større for kondens i pipen. Det øker

risikoen både for fuktskader og brannskader. 
— Mange kan spare penger og ergrelse ved å rådføre seg

med fagfolk når nye ildsteder skal monteres, 
mener Per Finden ved Institutt 

for energiteknikk. 

Når vi fyrer dannes det vanndamp i røy-
ken, og det i store mengder. Å brenne
en liter olje gir en liter damp. Piper skal

være konstruert slik at vanndampen i røy-
ken ikke kondenserer før den har steget ut
av huset. Men hvis røyken møter kalde fla-
ter på veien opp, dannes det vanndråper.

Avdelingssjef i avdeling for energisyste-
mer ved Institutt for energiteknikk, Per Fin-
den, mener det har med manglende isola-
sjon og tetthet i pipen å gjøre. Derfor får
man ofte kondensproblemer hvis pipen går
utenpå huset eller gjennom et kaldt loft.
Hvis skorsteinen i tillegg ikke er tett, kan
vannet finne veien gjennom sprekkene og ut
i rommet. Finden mener problemene ofte
kunne vært unngått.

— Jeg synes lite om at de som monterer
nye ildsteder ikke inspiserer pipene, og sør-
ger for at svakheter i skorsteinen blir utbe-
dret samtidig. Pipen er tross alt en veldig
sentral del av hele fyringsanlegget, mener
Finden. Men at det fungerer, er huseiers
ansvar. Derfor bør alle pipeeiere sørge for at
pipen blir undersøkt av fagfolk, ved mis-
tanke om svakheter.

Må tettes
Finden er klar på at skorsteiner med kon-
densproblemer må utbedres, enten ved å
rive ned og bygge nytt, eller ved å tette veg-
gene. Det er to prinsipielt forskjellige måter
å gjøre det på. Enkelte firmaer legger et nytt
belegg på innsiden av pipen, slik at veggene
blir jevne og glatte. Resultatet blir at tverr-

ØDELEGGENDE:
Dryppende vann, rennende vann...

bo bedre

➤
FUNKER: Så lenge ovnen er gammel,

kan det gå bra. Foto: Nina Granlund Sæther
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snittet stort sett beholdes og at pipen blir tett for røyk, gass
og vann.

Den andre metoden innebærer å lage et nytt pipeløp ved
hjelp av nye rør eller elementer inne i pipen. Rørene senkes
ned gjennom den eksisterende røykkanalen, og isoleres even-
tuelt på utsiden. I denne prosessen blir tverrsnittet i pipen
redusert, så det er viktig at pipen fortsatt har kapasitet til å ta
unna den røykmengden som ildstedet produserer. Feildimen-
sjonerte kanaler kan føre til mer sot og tjærebelegg, noe som
øker risikoen for pipebrann. 

Brannfarlige sprekker
Det er ikke bare fordi det er utrivelig å få fuktighet inn i
huset, at det er viktig å få ordnet opp. Ifølge Plan- og Byg-
ningsloven og Brannloven skal røykkanal eller avgasskanal
være så tett at røykgasser ikke trenger gjennom kanalveggen.
Derfor kan det være brannteknisk uforsvarlig ikke å utbedre
utette piper.

— Hvis det blir pipebrann i en utett pipe, kan både gif-
tige gasser og flammer komme inn i huset gjennom pipeveg-
gen og ta fyr, advarer Finden. Hvis det skulle skje på grunn av
at pipen er for dårlig, vil man også kunne få problemer med
forsikringsutbetalingen. Finden anbefaler derfor å ta kontakt
med feieren for en inspeksjon og eventuelt en trykktesting
hvis man er i tvil om pipen holder.

Tærende syre
Kondensvannet inneholder også svovelsyre. Den angriper og
bryter ned de innvendige flatene i skorsteinen, og vil for
eksempel tære på sementholdige fuger i teglsteinskorsteiner

20 • hus&bolig 2–2006

FUNKER IKKE: Når den gamle
ovnen blir byttet ut med en ny
og mer effektiv, øker risikoen

for fuktskader. Foto: Jøtul
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så de ikke lenger holder tett. Det kan også være en risiko for
at det kommer svovelsyre inn i huset sammen med kondens-
vannet. 

— Riktignok vil den være uttynnet, men tar man på det
vil det være som å stikke fingeren ned i et bilbatteri, forteller
Finden. Årsaken til at det blir gule skjolder på skadede piper
trenger imidlertid ikke være skumlere enn at vannet har tatt
farge fra mursteinen eller soten.

Må isoleres
Skorsteinstetter Roar Gulbrandsen i firmaet Skorsteinstet-
ting-Schädler AS reparerer ofte piper med kondensproble-
mer.

— Slett ikke bare etter installering av nye oljefyrer. Også
nyere vedovner og gassbrennere kan skape de samme proble-
mene fordi de er mer effektive, slik at de sender kjøligere røyk
inn i pipen. Når ildstedene er mer effektive vil de også brukes
i kortere tid, og i lange perioder stå helt rolig. Det gjør at sir-
kulasjonen i pipen blir lavere, forteller Gulbrandsen. 

Når han skal reparere fuktige piper, fokuserer han derfor
på at røyken må holdes varm til den stiger ut av huset, og at
temperaturen på toppen av skorsteinen er over 60 grader.
Hans reparasjonsmetode består i å senke et nytt isolert pipe-
løp inn i pipen. Han understreker at det er viktig at rørene
som brukes tåler svovelsyre. Han har også dårlig erfaring med
firkantede foringer, fordi han mener de gjør at røyken avkjø-
les i hjørnene når den sirkulerer oppover. Å isolere skorstei-
nen utvendig, for eksempel der den går gjennom et kaldt loft,
mener han ikke er tilstrekkelig. 

Når det gjelder oljefyrer, har enkelte foreslått å løse pro-
blemet ved å justere røykgasstemperaturen så den er høyere
når den går ut fra kjelen, men det anbefaler han ikke i og
med at forbruket av brensel øker. Å bytte ut brenneren til en
som har bedre vifte, vil også føre til unødvendige kostnader.
Å la være å skifte gamle oljebrennere for å unngå kondens-
problemer synes Gulbrandsen ikke er noen god løsning. Det
vil være kostbart både fyringsøkonomisk og miljømessig.
eem@huseierne.no

STØRRELSEN TELLER: Etter ovnsbytte er det ikke sikkert at pipens
tverrsnitt er riktig i forhold til det nye ildstedet. Da kan det oppstå
problemer. Foto: Skorsteinstetting-Scädler AS
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– Bør bli 
lettere å hive
ut leietagerne
Riksmuslimen Abid Q. Raja vil gjøre det lettere for inn-
vandrere å leie bolig ved å forenkle prosessen med å hive
dem ut igjen. Hvis man ikke fungerer sammen sosialt,
bør det bli mulig å avslutte kontrakten, mener advo-
katen. På den måten håper han flere vil ta sjansen 
på å leie ut til en som kommer fra et annet land. 
Det skulle ikke forundre ham om de som tør 
blir positivt overrasket. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
ILLUSTRASJON: HERB
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➤

— Hvordan behandles innvan-
drere på boligmarkedet i Norge?

— Innvandrere diskrimineres på
leiemarkedet, selv om de har
god økonomi og papirene i
orden. Jeg kjenner også til at
norske boligselgere har valgt å
akseptere lavere bud fra nord-
menn, for å slippe å selge til inn-
vandrere. Det beste vi kan gjøre
for å lette integreringen, er å gi
innvandrere jobb og bolig. Ikke
for å være snille, men for å være
rettferdige.

— Hvilke konsekvenser får slik
diskriminering ut over at det er
vanskeligere for innvandrere å
skaffe seg et sted å bo? 

— Det offentlige belastes ved at
en del blir nødt til å bo i offent-
lige trygdeboliger fordi de ikke
kommer seg inn på leiemarke-
det. Dessuten bygges irritasjo-
nen opp et hakk hver gang det
skjer, og det kan føre til at mus-
limer i Norge betrakter nord-
menn som "mot dem”. Vi blir
ikke kjent hvis vi ikke bor i
samme nærmiljø. Skepsisen for-
sterkes av manglende kontakt.
Derfor foreslår jeg å gjøre det
lettere for utleiere å bli kvitt
leietagere. Det bør bli mulig å
avslutte kontrakten hvis man for
eksempel ikke fungerer sammen
sosialt, ikke bare hvis man unn-
later å betale leien eller mislig-
holder kontrakten. Kanskje flere
nordmenn ville våge å slippe en
innvandrer inn i sokkelleilighe-
ten da? For leietagerne har veldig
sterke rettigheter, så utleierne
må være sikre før de gir noen
dette vernet. Regler som er laget
for å beskytte, holder nå mange
unødig utenfor. Jeg tror det er
viktig å tenke nytt og kreativt
for å inspirere utleiere til å ta
sjansen. Det skulle ikke forun-
dre meg om de som tør blir
positivt overrasket! Og møter de
på en drittsekk, så trenger ikke
det bety at alle er slik. Det fin-
nes gode og dårlige mennesker i
alle leire.  

— Opplever du at innvandrere
har spesielle behov når det gjelder
boliger? 

— Flertallet ønsker fortsatt at
kjøkkenet skal være et atskilt
rom. Både fordi mange familier
er tradisjonsdelt slik at kvinner
tar seg av kjøkkenoppgavene, og
fordi det er viktig at de skal
kunne skjermes og ha litt privat-
liv om de ikke får omgås frem-
mede menn som kommer på
besøk. Et annet argument for å
ha separat kjøkken, er å holde
matlukten borte fra stua.

Mange begrenses til visse bo-
områder. I Oslo er det større
konsentrasjon av innvandrere i
områder som Mortensrud,
Bjørndal, Stovner, Vestli og
Furuset. Årsaken er at kvadrat-
meterprisen her er billigere, noe
som betyr mye når storfamiliene
ønsker å bo sammen. Statistik-
ken viser fortsatt at innvandrer-
familier generelt får flere barn
enn nordmenn. 

— Skaper det utfordringer for
bomiljøet at folk med opprinnelse
i ulike land bosetter seg i nærheten
av hverandre?

— Utviklingen av ghettoer er
uheldig. Språkbarrierer og
manglende kulturell erfaring kan
gjøre det vanskelig å ta del i
sosiale aktiviteter i nabolaget,
som dugnad for eksempel. Det
kan påvirke skolemiljøet hvis det
er et stort antall minoritetselever
med dårligere norskkunnskaper.
Integreringsprosessen starter på
arbeidsmarkedet, men fortsetter
i fritiden. Og fritiden er der du
bor. For å skape velfungerende
flerkulturelle bomiljøer må alle
ta et krafttak for å bli bedre
kjent. Vi kan ikke gjøre noe med
at høye priser kan holde enkelte
grupper borte, men etter hvert
som ambisiøse innvandrere skaf-
fer seg en utdanning og får godt
betalte jobber, vil flere kjøpe lei-
ligheter i de dyreste områdene.
Tiden vil redusere skepsisen.

Hus & Bolig spør 
Riksmuslimen svarer
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— Hvorfor finnes det egne, rente-
frie banker for muslimer i flere
europeiske land?

— Koranen forbyr å gi eller ta
renter, fordi rike baroner utnyt-
tet fattige ved å gi dem lån med
skyhøye renter. Det er delte
meninger om hvorvidt det er et
moralsk problem for muslimer
å ta opp lån i dagens samfunn.
De rentefrie bankene har for-
skjellige ordninger for å omgå
problemet, for eksempel ved at
banken står som eier sammen
med kjøperen. De inngår for-
pliktende avtaler om at kjøpe-
ren må betale månedlig leie til
han eller hun har tilbakebetalt
summen og får eie boligen
alene. Men de bankene som til-
byr slike tjenester gjør det jo for
å tjene penger – på samme måte
som tradisjonelle banker, så det
er ikke sikkert man kommer
billigere ut enn om man betaler
renter.

Jeg forstår renteforbudet i
perspektiv av samfunnsforhold-
ene da det ble etablert, men jeg
mener det er ordkløveri hvor-
vidt man betaler leie eller renter.
Jeg kan tenke meg at det er et
marked for dette også i Norge,
men jeg synes ikke det er noe
galt å ta opp lån i en vanlig
bank. De fleste må jo spare
ekstremt mye og lenge for å
kunne betale en bolig kontant.
De fleste muslimske land har
forresten banker som tar og gir
renter.

— Kjenner du til leieboerfor-
eningens Somaliaprosjekt, som
blant annet skal  utforme en
håndbok om rettigheter og plikter
på leiemarkedet, og informere om
hva som kreves for å bli en del av
eiemarkedet?

— Jeg synes det er bra at kunn-
skap om boligspørsmål blir for-
midlet via alle tilgjengelige
kanaler, og dette kan sikkert
være et fint hjelpemiddel for
enkelte. Noen blir støtt fordi de

tolker prosjektet som at alle
somaliere trenger en slik hånd-
bok, men vi må være positivt
innstilt til tiltak som er laget for
å hjelpe. 

— Hvordan tror du neste genera-
sjons innvandrere vil oppleve
boligmarkedet?

— Innvandrere er en utrolig
sammensatt gruppe. Men jeg
tror at de generelt vil slippe
automatisk å bli oppfattet som
konservative og udemokratiske,
og stadig måtte bevise at de er
gode borgere. Jeg tror ikke vi er
langt unna en vellykket integre-
ring her i landet. Konfliktnivået
er på langt nær så tilspisset som
i Danmark. Jeg tror det vil bli
lettere å se at det finnes både
gode og dårlige innvandrere, på
samme måte som det finnes alle
varianter av nordmenn.

Når det gjelder boforhol-
dene, tror jeg de vil bli bedre.
For eksempel har jeg selv net-
topp flyttet til Sandvika, og bor
bedre enn det foreldrene mine
gjorde da de var unge, så på
denne måten får våre barn et
annet utgangspunkt enn vi selv
hadde. Det vil bli vanskeligere å
sette barna våre på sidelinja, for
de vil kjenne sine rettigheter og
vil ikke ha språkproblemer.
Dermed har de bedre verktøy
for å bli godt integrert.

— Kan du beskrive den typiske
boligen til en pakistansk familie
bosatt i Norge?

— Vegg til vegg teppe er et
must. Tapetet har sterke farger
og mønstre, og fjernkontrollen
har plastikk over for at den ikke
skal bli ødelagt. Seksjonen i stua
er prikken over i-en, gjerne med
flest mulig gullgjenstander og
plastikkblomster i glitrende
vaser. Det må også være et
romslig matlager med plass til
store forpakninger av ris, 
sukker og krydder. 
eem@huseierne.no
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UTGÅTT PÅ DATO: Kan
veggene males? Eller
er det nødvendig med

sterkere lut for å få et til-
fredsstillende resultat?

Foto: Nina Granlund Sæther.

Hus & Bolig fikk svært sprikende og til tider moststridende 
råd da vi i en uformell test besøkte byggevarekjedene. 

Coop Obs! Bygg, Montér, Bygger’n, Byggmakker og
Maxbo ble alle presentert for følgende problemstilling:
Vi ønsker en enkel fornyelse av hyttebadet. Det er i hovedsak
veggene, som er dekket med furumønstrede våtromsplater fra
midten av 70-tallet vi vil gjøre noe med. Vi dusjer for øvrig
rett på gulvet som er i vinyl, og lurer på om en løsning er å
male hele badet, inkludert dusjen. Dersom maling ikke går,
vil vi gjerne høre mer om alternativene, og har for sikkerhets
skyld en tegning av badet liggende i lomma dersom spørsmål
om badets tilstand skulle dukke opp underveis. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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➤

Hus & Bolig tester byggevarekjeder:
Sprikende og motstridende råd

F A K T A

Hus & Bolig har gitt byggevarekjedene

karakterer på en skala fra en til fem, og

fått hjelp av Fagrådet for våtrom til å vur-

dere kvaliteten på rådene vi har fått.

Vannskadekontoret og Jotun har også

bidratt med informasjon og veiledning

som har hjulpet oss med vurderingen. I

totalkarakteren er det i tillegg tatt hensyn

til servicen som ble gitt.
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Coop Bygg – Vinterbro 
Etter en kort titt i kjøkken-,
bad- og garderobeavdelingen
henvendte Hus & Bolig seg til
en forbipasserende selger og
fikk umiddelbar hjelp. Selger
mente i første omgang at pla-
tene som allerede var montert
skulle være tette, og sa at der-
som vi ønsket en billig løsning
var det ingenting i veien for å
male både veggen og dusjen.
For sikkerhetsskyld ringte
selger til teknisk avdeling, som
bekreftet at dette skulle være
en tilstrekkelig løsning. For at
malingen skulle henge på
platene ville det lønne seg å
vaske dem med salmiakkvann,
og deretter pusse veggen med
et fint sandpapir, fikk vi
beskjed om. Deretter var det
bare å legge på en oljebasert
heftgrunning, og male med
våtromsmaling. Vi fikk også
opplyst at dersom vi vurderte
å skifte ut platene kunne vi få
informasjon om det i kjelle-
ren. Hus & Bolig fikk ingen
spørsmål om lufting på badet
eller om det var fuktsskader på
veggen. Det ble heller ikke
stilt spørsmål ved at platene
var så gamle, og vi ble ikke
oppfordret til å kontakte fag-
folk. Tegningen vi hadde med
ble liggende i lomma. Selger
tok seg forøvrig god tid til å
hjelpe, og får pluss i boka for
å ha sjekket med teknisk
avdeling. 

Byggmakker Kværner –
Kløfta 
Hos Byggmakker kom en
kunde oss i forkjøpet, og
spurte om muligheten for å
sparkle i dusjen. Hus & Bolig
fulgte da nøye med og fikk
inntrykk av at veiledningen
var god. Kunden som vurderte
å bruke våtromssparkel i
dusjen uten noen som helst
behandling over ble frarådet
dette på det sterkeste. Da det
ble Hus & Boligs tur, fikk vi
beskjed om først å gå hjem og
sjekke platene nøye. Det var
spesielt viktig å sjekke dem
nede ved overgangen mot
gulvet, der kunne det komme
fuktighet inn som kunne ses
ved eventuell buling, forklarte
selger. Dersom dette var et
problem måtte alt rives og
nytt belegg måtte legges. 
Vi fikk beskjed om at det var
mange rare løsninger på
70-tallet, for eksempel plater
av respatex og spon, der
sponet var platens svake
punkt. Skulle platene brukes
videre, måtte vi legge Tec 7
eller silikon under før vi
malte. Så var det bare å vaske
med husvask, og bruke en
oljebasert heftegrunn og enten
halvblank oljemaling eller
våtromsmaling. Vi fikk ingen
spørsmål om lufting eller gul-
vet, og tegningen ble liggende
i lomma. Oppfordring til å
bruke fagfolk fikk vi ikke.
Selger tok seg god tid, var
hyggelig og hjelpsom og virket
som om han hadde god kunn-
skap. Problemet med alderen
på platene og viktigheten av å
undersøke dem nøye ble
påpekt, og gir et stort pluss. 

• hus&bolig 2–200628
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Montér – Fagerstrand 
Her henvendte Hus & Bolig seg
med en gang i kassa og fikk hjelp.
Selger tok oss først med til
malingsavdelingen og gav beskjed
om at det var helt ok å bruke
våtromsmaling, men først måtte vi
bruke heftgrunning. For sikker-
hetsskyld sjekket selger med en
kollega, som sa at dersom vi malte,
måtte vi regne med at det ville
begynne å flasse ganske fort. Selger
nevnte at nye våtromsplater kunne
være et godt alternativ, og viste
utvalget butikken hadde. Hus &
Bolig fikk også med seg en bro-
sjyre fra Fibo-Trespo som leverer
veggpanel til bad. Det ble ikke stilt
noen spørsmål om gulv eller luf-
ting, men Hus & Bolig fikk fore-
spørsel om det var synlig fukt-
utslag på platene. Alderen på pla-
tene ble ikke tatt opp som et tema,
og tegningen vi hadde med ble
liggende i lomma. Vi ble ikke
oppfordret til å kontakte fagfolk. 
Selger var hyggelig og 
hjelpsom og tok 
seg god tid til 
å svare på 
spørsmål. 

Bygger’n  Onstad – Moss 
Hos Bygger’n kom en selger rett
bort til oss, og tilbød seg å hjelpe.
Vi fikk beskjed om at det var mye
nytt på markedet når det gjaldt
våtromspaneler, og fikk demon-
strasjon av Fibo-Trespo veggpanel.
Selger mente dette var et billig og
godt alternativ dersom vi ville for-
nye badet, og at det sikkert kunne
være en god idé å skifte ut platene
som var der i dag, tatt i betrakt-
ning at de var så gamle. Han
sendte også med oss en brosjyre fra
Fibo-Trespo og en fra Alloc. Når
det gjaldt muligheten for å male,
mente selger at dette kunne være
et alternativ dersom platene var
tørre, men fordi det ikke var noen
malingsavdeling på huset kunne
selger ikke hjelpe oss med det.
Spørsmål om lufting eller gulv
dukket ikke opp, og tegningen ble
liggende i lomma. Selger var hyg-
gelig og hjelpsom og tok seg god
tid. Det ble stilt spørsmåltegn ved 

alderen på platene og om 
de hadde fuktutslag. 

Hjelp fra fagfolk 
ble ikke nevnt 

som et alternativ. 

Maxbo Stormarked 
– Vækerø 
Hus & Bolig troppet først opp i
baderomsavdelingen, men ble
sendt ned i interiøravdelingen der
vi måtte trekke en kølapp og vente
på tur. Etter en kort periode med
venting, fikk vi kontant beskjed fra
selger om at å male måtte vi i hvert
fall ikke finne på. Malingen ville
nemlig ikke feste seg i dusjen.
Dersom vi valgte å gjøre det tross
advarsler, måtte vi bruke sandpapir
til å rubbe opp platene, deretter en
oljebasert heftegrunn, og til slutt
olje eller våtromsmaling. Selger
mente uansett den beste løsningen
ville være å skifte ut platene med
nye. Spørsmål om lufting eller
gulvet dukket ikke opp, og tegn-
ingen ble liggende i lomma. Det
ble heller ikke stilt spørsmål om
fuktutslag eller platenes alder, men
selger rådet som nevnt Hus &
Bolig til å skifte ut platene. Selger
var hyggelig og hjelpsom, men
virket travel, og tok seg ikke mye
tid til å gå nærmere inn i problem-
stillingen. Likevel virket det som
rådgivningen var god, men vi fikk
ingen oppfordring til å kontakte
fagfolk. 

I VILLREDE: Fortsatt usikker på hva
som bør gjøres. Rådene spriker i alle
retninger. Foto: B.Bird, Scanpix.
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Byggevarekjedene tar en stadig større
andel av omsetningen til den tradi-
sjonelle faghandelen. Lave priser lok-

ker nordmenn med gjør-det-selv-pro-
sjekter på gang til butikkene, og mange
henter også råd og veiledning der. Men
billige priser og god rådgivning går ikke
nødvendigvis hånd i hånd.  Samtlige kje-
der Hus & Bolig har snakket med inn-
rømmer at de er avhengige av produkt-
leverandørene på opplæringssiden, og
kjedenes kontroll med hva de ansatte kan
varierer kraftig. Ofte er det opp til det
enkelte kjedemedlemmet å velge om de
ønsker å benytte seg av kurstilbudene, og
hvilke råd du får kan derfor være
avhengig av hvor du handler. Som kunde
betyr det at du bør sitte inne med en del
kunnskap på forhånd, og unngå å stole
blindt på selgeren. 

— Vi baserer oss på selvbetjening,
men retter oss ikke mot de i gjør-det-
selv-markedet som er helt uten kunnska-
per. De vi selger til er de som har erfaring
og vet hva de skal ha, sier Josef Gimsøy,
kjededisponent i Coop Obs! Bygg. Han
innrømmer samtidig at det nok er en del
mer uerfarne mennesker som kommer

innom for å handle rimelige byggevarer,
men mener disse kan finne den kunnska-
pen de har behov for hos produsentene.
På nettsiden til Coop Obs! Bygg ligger
både gjør-det-selv-tips, og linker til pro-
duktleverandører. I tillegg sitter de an-
satte på en del kompetanse etter å ha
gjennomgått kurs innen ulike spesial-
områder.

— Vi har et eget opplæringsprogram
som er spesielt rettet mot ledere, og
butikkene selv arrangerer også opplæring
for de ansatte. I tillegg har vi samarbeid
med leverandører på områder der det er
nødvendig med spesialkompetanse, for
eksempel kurs om maling og varme, sier
Gimsøy. 

Hos Bygger’n, der alle butikkene
opererer som frittstående AS, er det også
salgsopplæring som er i fokus. Produkt-
opplæringen kommer vanligvis fra pro-
dusentene i lokalområdet der kjeden er
representert. 

— Her snakker vi om flere dagskurs
og lenger kurs som Jotunskolen. Vi
arrangerer også en årlig messe der
utvalgte leverandører er representert og
presenterer produktene sine, sier Arve

Lorentzen, markedssjef i Bygger’n. Han
mener kompetansen blant de ansatte
generelt er høy. 

— Stort sett har de som jobber hos
oss en bred og god kompetanse, og er
gjerne fagfolk som har gått inn i salg av
helsemessige eller andre årsaker, forteller
han.

Byggmakker, Montér og Maxbo, har
alle egne skoler som utdanner de ansatte.
Skolene tar seg spesielt av leder- og salgs-
utdanning, men det jobbes også med
koordinering av opplæringen som pro-
dusentene står for.  

— Vi arrangerer kurs for å introdu-
sere nye eller eksisterende produkter og
setter også opp større fagseminarer innen
områder som tak, varme og bad. Da
kobler vi gjerne sammen flere leverandø-
rer og presenterer et område fra a til å,
sier Jack Johnsen som er opplæringssjef i
Byggmakker kjeden. Hver butikk i kje-
den opererer for øvrig som en selvstendig
enhet, og kjeden kan kun legge føringer
for hvordan de ønsker medlemmene skal
operere. Byggmakker har også mye infor-
masjon, tips og råd på nettsidene sine,
blant annet informasjon om hvordan

Varierende krav til fagkunnskap
Til tross for at selgerne i byggvarekjedene gir råd om alt fra snekring og maling til 

oppussing av baderommet, skorter det ofte på fagkompetansen. Flertallet av 
kjedene overlater kunnskapsformidlingen til produsentene, og konsentrer seg 

selv om å utvikle salgsinnstinkt og lederkunnskaper hos sine ansatte. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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man setter inn et vindu eller monte-
rer fliser. Det finnes også produk-
tansvarlige sentralt som eventuelt
kan svare på kompliserte spørsmål. 

Maxbo har fadderordning i til-
legg til en egen skole med fagkurs
der leverandører brukes som kom-
petanse.

— Ideen er at de som har kunn-
skaper og er gode på noe, hjelper og
lærer opp de andre i bredriften, for-
teller Bjørn Tallhaug, direktør vare-
hus i Maxbo. Bedriften har også en
egen rådgivningstelefon der kunder
kan få svar på tekniske spørsmål, en
egen håndbok, og en rekke instruk-
tive videoer på internett. Ifølge Tall-
haug jobber Maxbo nå med å sette
opp egne utstillinger i de enkelte
butikkene som trinn for trinn viser
hvordan ting skal gjøres.  

Hos Montér foregår mye av
opplæringen regionalt, og selv om
kravene til ansettelse ikke er anner-
ledes enn hos de andre byggevare-
kjedene, mener kjededirektør As-
bjørn Vennebo at kompetansen til
de ansatte generelt er høy. 

— Hos oss er det mange som
har fagbrev, men det er ikke noe
krav. Vi har nøkkelpersoner på
bestemte fagområder, og holder
interne kursopplegg. Istedenfor at
produsentene styrer kursingen, invi-
terer vi dem, og setter sammen rele-
vante kurs innen alle produktkate-
gorier. Vi selger også hele pakker
med garasjer, og da skal den som
selger dem ha vært med på å bygge
en, sier han. brs@huseierne.no
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Fordi det i Hus & Boligs test er
snakk om et bad som er 30 år gam-
melt, er det ifølge Guldbrandsen en

stor sjanse for at hele badet burde vært
revet ned og bygget opp igjen. Han
mener kjedene burde gi bedre opp-
læring til sine ansatte for å sørge for at
rådene til kundene blir korrekte. 

— Jeg skjønner ikke at de tør å
gjøre det, og dessverre ser det ut som
de stort sett svarer i hytt og pine, sier
Guldbrandsen etter å ha tatt en titt på
svarene Hus & Bolig har mottatt. 

At flere av kjedene mener et
malingsstrøk bør holde mener han er
graverende, selv om han ikke vil avvise
en slik løsning helt. 

— Det kan være det finnes løs-
ninger der maling kan holde, men å
anbefale dette uten å ha sett på badet
blir helt feil. På et så gammelt bad er
det mange ting som spiller inn, og en
fagperson bør helt klart ta en titt på
det og gjøre fuktmålinger før noe som
helst blir gjort. Følger du rådet fra byg-

gevarekjedene kan du i verste fall ende
opp med å betale en masse for produk-
ter som er helt bortkastet å kjøpe. 

Selv om det her er snakk om en
hytte, mener Guldbrandsen det er galt
å ta lett på det. 

— Det hjelper ikke stort at det er
en hytte. Myggsopp er noe svineri, og
er like skadelig selv om det er på hytta,
sier han. 

Lars-Erik Fiskum i Vannskadekon-
toret, er ikke overrasket over at rådene
fra byggevarekjedene er sprikende, og
mener det er grunn til å trø varsomt
med et bad som er så gammelt. 

— I dag lages det våtromsplater
som er svært gode, men på 70-tallet
var det annerledes. Derfor er det tvil-
somt om de platene som er på badet i
dag er vanntette nok. Skal man pusse
opp et så gammelt bad, kan det være
en god idé å få hjelp av fagfolk, og
muligens er det også nødvendig å gjøre
noe med rørsystemet, sier Fiskum. 

Sjokkert over 
manglende kompetanse

—Det er hårreisende at noen kan gi råd om utbedring av et
så gammelt bad uten en besiktigelse, tordner Lars Guld-

brandsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Han tror ikke
hjelpen Hus & Bolig fikk hos byggevarekjedene holder mål. 
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— I eneboligsammenheng er folk altfor lite
kritiske når det gjelder valg av garasje, sier
sivilarkitekt MNAL, Jan Levorsen i firmaet
Niels Torp AS. Han er frustrert over mange-
len på helhetstenkning både blant befolk-
ningen og de større utbyggerne.  Å hevde at
garasjen ikke er interessant i arkitektursam-
menheng, slik Ulf Grønvold ved Nasjonalmu-
seet for kunst, arkitektur og design gjorde i
siste nummer av Hus & Bolig, mener han er
tull. Selv er han ikke i tvil om at garasjen spil-
ler en viktig rolle for helheten når en enebolig
settes opp, spesielt fordi garasjene rundt
omkring i landet stadig blir større. Små og
enkle garasjer har måttet vike plass for bygg
med loft, og ekstra lagringsplass til alt fra snø-
freser til gressklipper, verktøy og trillebår. 

— Det er lett bare å velge seg en ferdigga-
rasje som poppes på plass uten hensyn til det

Velger garasjer i
hytt og vær

Store garasjer med loftsplass blir stadig mer populære,
men altfor få tenker på helheten når de bygger 

oppholdsrom for bil og gressklipper. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

➤
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som er rundt. De som har to biler bygger gjerne også garasjer
med stort volum, og stilmessig blir garasjen lett hengende litt
i løse lufta, sier Levorsen. 

Et lite hus
Planmessig mener sivilarkitekten garasjen kan være like viktig
som selve hovedbygget, og må ses på som et lite hus som spil-
ler en rolle for hvordan vi opplever miljøet rundt oss. Både
lokalmiljøet og bymiljøet blir preget av garasjene akkurat som
det blir preget av husene og forretningsbyggene i området. 
I en artikkel i Arkitektnytt, beskriver Kjersti Grotle, i byg-
nings- og reguleringsavdelingen i Fredrikstad kommune det
hun mener er en ”kongen på haugen mentalitet” blant mange
husbyggere, som ofte ikke har forståelse av verken arkitektur
eller estetikk. De vil ha store, høye garasjer med arker på taket
for å utnytte loftet, men har ofte verken hus eller tomt som
passer. Hun sier kommunen ofte må ta på seg en oppdra-
gende rolle fordi så mange har behov for råd og veiledning på
dette området. 

Jan Levorsen er heller ikke i tvil om at det her til lands
skorter en del på kunnskapen om arkitektur og estetikk hos
menigmann. 

— Det burde helt klart vært obligatorisk at skolene her i
landet gav elevene en grunnleggende kunnskap om arkitektur.
Slik det er i dag får man nesten ikke vite et ord om det, derfor
blir det ofte vanskelig å sitte som arkitekt sammen med en
byggherre som mangler kunnskaper og  ikke vier helheten en
tanke, sier Levorsen. brs@huseierne.no
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Ingen OL-pause
OL og vinterferie til tross; bolig-

prisene fortsatte friskt oppover i

februar, skriver Aftenposten. 1,7

prosent er kraftigere stigningen

enn det som er vanlig denne

måneden. Hittil i år har boligpri-

sene steget med over syv prosent

i forhold til samme periode i fjor.

Forarbeidet 
viktigere enn før
— Alle vet at det er viktig å vaske tak

og vegger før man maler. Men alle er

kanskje ikke klar over at forarbeidet

har blitt viktigere nå enn hva det var

før, sier malermester Gunnar Hansen

til Maleren. Årsaken er at skitt som

ikke blir vasket bort trenger gjennom

de nye vannbaserte malingene.

— Det er blitt vanskeligere å

male møkka inne, understreker

malermesteren. Overflaten blir rett og

slett skjoldete hvis underlaget ikke

vaskes skikkelig på forhånd. I rom

hvor det røykes sigaretter kan man

faktisk risikere at tjæren siger

igjennom malingen.

Bruk nettet som safe
Mange har bilder av verdisakene sine ligg-

ende i huset. Da er det fare for at de også

forsvinner hvis det brenner. Legg heller

sølvtøyet på nettet, råder Tor-Egil Lerje-

mark i If skadeforsikring. If tilbyr nå sine

kunder å lagre bildene digitalt hos sam-

arbeidspartneren Eurofoto, forteller

Lerjemark til Økonomisk Rapport.

Mange har allerede benyttet seg av 

tilbudet. Bildene kan være nyttige også 

når politi og forsikringsselskap skal 

identifisere tyvegods.

“Heiser kan være helt

avgjørende for å få eldre

og funksjonshemmede til

å bli boende hjemme.

Selv én liten trapp er for

mye for den som ikke

kommer seg opp.”

Lokalpolitiker Jan Bøhler (a) til Aftenposten

Flere nye boliger
Totalt ble det registrert påbegynt bygging av 31 608 boliger i 2005,

en vekst på 5,4 prosent fra 2004 melder Statistisk Sentralbyrå.

Disse boligene utgjorde 3,8 millioner kvadratmeter bruksareal, en

økning på 8,6 prosent fra 2004. Over 40 prosent av alle boliger som

ble påbegynt i 2005 var blokkleiligheter. I Oslo var over 80 prosent

av de nye boligene i 2005 blokkleiligheter. I tillegg ble det påbegynt

8 623 eneboliger, 5 149 boliger i rekkehus, kjedehus og andre

småhus og 2 843 tomannsboliger i Norge i 2005.

sett&hørt

Sikrere med dusjforheng
En rekke dusjvegger i glass har eksplodert i det siste. Det kunne 

gått riktig ille da en mann fikk skåret over pulsåren. Administrerende direktør

Johan Nilsson i Ifö Sanitær sier til Forbruker.no at det er snakk om granulering.

Dette kan skje hvis glasset har stått i spenn, eller hvis det har gått skall av kanten.

Selskapet solgte 15 000 dusjvegger i fjor, og 10 av disse har granulert. Produkt-

sjef Jan Løkslid i Porsgrunn Bad sier at i 70 prosent av tilfellene blir glasset

ødelagt under montering. Han mener det sikreste alternativet er dusjforheng.
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VI BRUKER MER
Energibruken i hjemmene øker. Det skyldes først og fremst mer plass, skriver

Arkitektnytt. Men veksten i energiforbruk er ikke like stor som veksten i boligareal.

Det skyldes at bruken av elektrisk utstyr og varmtvann ikke har økt i samme grad.

Oppvaskmaskiner og vaskemaskiner er også blitt mer energieffektive, forklarer statistikk-

rådgiver Ann Christin Bøeng ved Statistisk sentralbyrå. Hun peker også på at overgang fra

bruk av olje til strøm, som er mer effektivt, er en del av forklaringen.

Energibruken pr. kvadratmeter blir lavere i store boliger enn i små, fordi forbruk til

elektrisk utstyr fordeler seg over et større areal. I eneboliger brukes det i gjennomsnitt 

150 kWh pr. kvadratmeter. For leiligheter er snittet 200 kWh. Men totalforbruket i en

leilighet blir vesentlig mindre enn i en enebolig, understreker Bøeng.

FAKTA OM BOLIGENERGI:
- 64 prosent av Norges befolkning bor i enebolig. Ca. 26 prosent av det totale energifor-

bruket, 31,4 TWh, går med til å varme opp disse husene, som utgjør 1,1 millioner boliger.

- Gjennomsnittlig energibruk pr. bolig er 28 000 kWh pr. år.

- 20 prosent av befolkningen bor i rekkehus. De bruker ca. 7 prosent av totalenergien.

- Gjennomsnittlig energibruk pr. enhet er 19 700 kWh pr. år.

-16 prosent av befolkningen bor i blokk. De bruker vel 4 prosent av totalenergien.

- Gjennomsnittlig energiforbruk pr. blokkleilighet er 12 kWh.

“Den nye hyttebyen er ingen

by, den er en hybrid, og den

tilbyr få andre kvaliteter enn

muligheten for eksklusiv

tilbaketrekking til boble-

badet bak hyttenes like feite

som ornamenterte laftede

tømmervegger.”

Sivilarkitekt Ketil Kiran i Aftenposten

Lite tilgjengelig for eldre
I dag bor to av tre seniorer i enebolig. Men bare 13

prosent bor med tilgjengelighet for rullestol både

ute og inne. Og bare tre av ti har trappefri adkomst

til inngangen. Det er en samfunnsmessig utfor-

dring å bygge flere tilgjengelige boliger, skriver

forskerne Ivar Brevik og Lene Schmidt i rapporten

”Slik vil eldre bo”. Her er det betydelige muligheter

for innsparing i pleie- og omsorgsbudsjettene.

Brevik mener blant annet at Husbanken bør

bevilge midler til å installere heiser i eksisterende

bebyggelse. Han mener det også vil kunne gi store

samfunnsmessige besparelser på sikt om kravene

til heis i boligbygg skjerpes.

sett&hørt
Færre lån til over pipa
Tall fra Kredittilsynet viser at færre nordmenn

låner til over pipen når de kjøper bolig, skriver

Dagens Næringsliv. Den årlige boliglånsunder-

søkelsen viser hvor stor andel lånet utgjør av

boligens verdi eller annen sikkerhet. Høsten

2003 hadde 41 prosent av bankenes utlån en

belåningsgrad over 80 prosent. Høsten 2004

var denne andelen redusert til 39 prosent. De

ferskeste tallene indikerer at prosentandelen er

ytterligere redusert – til 37 prosent i 2005.

Men fortsatt er det 13 prosent som har lånt

mer enn boligen er verdt.

Vær stygg
Slik kaprer du drømmeboligen: ”Det står

mellom deg og en annen budgiver, og forrige

bud ligger på 2 millioner. Sett deg på kontoret

foran mekleren, be ham ringe direkte til sel-

geren og presentere et bud på 2,1 millioner.

Han kan ikke ringe til den andre budgiveren,

da trekker du budet ditt. Dette er en ”take it,

or leave it”-situasjon, og det vil være vanske-

lig for selgeren å si nei til dette,” sier

eiendomsmegler Nils O.M. Nordvik i Nordvik &

Partners til Dagbladet. Han innrømmer at

metoden er stygg.
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— Det er all grunn til å rope et varsku og
be folk passe opp for denne typen luker.
Mineralullstøv innendørs er uaksep-
tabelt. Kommer støvet inn i huset legger
det seg på flater og kan irritere hud og

øvre slimhinner, forteller spesiallege Jan
Vilhelm Bakke.  Dette er spesielt viktig å
være oppmerksom på i rom der små barn
oppholder seg, fordi de kan være særlig
følsomme for støvet. 

Til tross for at lukene er fjærbelastede
og tilsynelatende tette vil dette vanligvis
ikke holde mål. Åpning eller lukking av
dører og vinduer kan være nok til at
takluken letter umerkbart på seg og slip-

Loftsluke: inneklimafelle
TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

Støv fra luker som leder opp til loft med utildekket isolasjon
kan føre til alvorlige helseproblemer. Sørg for at lukene er tette,

og dekk loftet med plater lyder rådet fra inneklimaspesialister.  

OVERRASKET: Idar Smedsrud visste
ikke at loftsluken var et problem.
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Når Hus & Bolig kommer på besøk er
Emilie i full aktivitet i stua, og presente-
rer fornøyd en bok om dyrene på bonde-
gården for professor Bjørn V. Johansen
fra firmaet EM Konsult. Sammen med
inneklimaspesialist Gaute Flatheim har
han kommet for å undersøke om mine-
ralull kan ha forsterket plagene til bar-
net. 

Aina Paulsen, mor til Emilie har

allerede vært i kontakt med Flatheim på
telefonen. Etter en kort samtale med
henne mente han problemet muligens
kunne ha en sammenheng med loftslu-
ken som var plassert rett over sengen til
barnet. De siste dagene har rommet til
Emilie stått tomt, og Aina og barnets far,
Idar Smedsrud, har fått streng beskjed
om å stenge av rommet og ikke finne på
å vaske det.  

Uforklarlige astmasymptomer
– Støv fra loftet kan ha

forsterket problemet
Lille Emilie på 16 måneder har lenge slitt med uforklarlige

astmasymptomer, og store mengder eksem i ansiktet.
Mistanken om at plagene kan ha noe med inneklimaet å
gjøre har familien hatt lenge, men har ikke klart å finne

noen som har kunnet hjelpe. Loftsluken som var plassert
rett over sengen til datteren ofret de aldri en tanke. 

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

per små mengder støv inn i rommet.
Trykkforskjeller kan også bidra til å
lede forurensingen fra loftet og inn. 

— Luften hentes gjerne fra et
uteområde, i dette tilfellet loftet, til
et område med undertrykk. Det kan
gjøre at støvet suges inn i huset, for-
klarer professor Bjørn V.  Johansen i
firmaet EM Konsult. Problemet kan
også øke når huset blir eldre, fordi
bindemidlene i mineralullfibrene
brytes ned over tid og mer støv fri-
gjøres.

Skalk lukene 
Har du et hus med en loftsluke i et
oppholdsrom, bør du umiddelbart
sørge for å dekke til isolasjonen med
plater dersom det ikke allerede er
gjort. Luken bør også få en god tet-
ningslist eller pakning for å sørge for
at støv ikke trenger gjennom. Etter at
jobben er gjort bør både oppholds-
rommet og loftet rengjøres godt.
Gardiner, sengetøy og klær som har
vært i kontakt med materialet må
også renses eller vaskes godt. Gaute
Flatheim, spesialrådgiver i innemiljø,
advarer imidlertid mot å gjøre dette i
egen vaskemaskin, fordi fibrene da
kan spre seg til andre plagg og skape
hudirritasjon. 

Har du ingen loftsluke, men opp-
lever symptomer som svie i øynene
eller irritert hud eller slimhinner, bør
du også vurdere å sjekke om isolasjo-
nen kommer inn via andre kilder. 

— Mineralull er et utmerket pro-
dukt i isolasjonsøyemed, men jeg vil
absolutt fraråde frittliggende isola-
sjon i et hus. Løs mineralull finner
alltid en vei inn, og mange blir syke
uten å skjønne hvorfor, sier Gaute
Flatheim.

Påvisning av mineralullstøv
innendørs gjøres vanligvis ved hjelp
av en tape som settes i kontakt med
en eller annen overflate i rommet,
enten det er en dør eller en vindus-
karm. Denne forsegles og bringes så
til et laboratorium. I motsetning til
annet støv er det nemlig vanskelig å
fange opp mineralullstøv ved vanlige
inneklimaundersøkelser fordi partik-
lene er spesielt tunge og ikke svever
rundt i rommet. brs@huseierne.no

➤

GJENNOM LOFTSLUKEN:
Støv fra mineralull kan

ha gitt astmasymptomer
og eksem. Pappa Idar

Smedsrud med 
Emilie på 

armen.
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Liten hjelp å få
Siden fødselen har Emilie slitt med
eksem i ansiktet, lufveisproblemer, og
flere bakterieinfeksjoner. Hun har vært
mye plaget med forkjølelse og hatt flere
utbrudd av krupphoste. Fem ganger har
hun vært på Akershus Universitetssyke-
hus til behandling, og foreldrene har for-
tvilt forsøkt å finne årsaken til proble-
mene.

— Vi har lenge tenkt at symptomene
hennes kan ha noe med huset å gjøre,
men har ikke visst helt hvor vi skulle
begynne, forklarer Aina Paulsen, som har
vært i kontakt med både Norges Astma-

og Allergiforbund og Mycoteam uten å
komme nærmere en løsning. 

— Astma- og Allergiforbundet
mente det kunne ha noe med at peisen
var tett å gjøre og hos Mycoteam fikk vi
beskjed om at en undersøkelse kunne
koste 3000 kroner å få utført, og at vi
måtte vite hva vi ville teste før vi tok
kontakt, men vi har ikke hatt noen
anelse om hvor vi skulle begynne, sier
Aina. Emilie har nå fått time på Voksen-
toppen senter for barn med astma, allergi
og kroniske lungesykdommer for en
utredning, og familien håper det vil gi
resultater. 

— Egentlig har vi vært gjennom alt.
Vi trodde en stund det var snakk om
midd, lurte på om det hadde med fuktig-
het å gjøre og har kjøpt en luftrenser for
å se om det kunne hjelpe. Mange reage-
rer når de hører hosten til Emilie, og alle
vi møter kommer med råd. Vi tror det er
astma, men så langt har hun ikke reagert
på astmamedisin, forteller Idar Smeds-
rud.

Tykt støvlag
— Mineralullfibre er tunge og kan nor-
malt ikke måles ved å ta prøver av inne-
luften. De detter rett ned og har sann-
synligvis landet i sengen, forklarer Flat-
heim når vi kommer inn på Emilies rom
og ser hvor sengen har vært plassert. Han
mener eksemen bare har kommet i
ansiktet fordi resten av kroppen har vært
dekket med nattøy, og tror også det er
mulighet for at Emilie har pustet inn
mineralstøv og at dette har forsterket
luftveisproblemene hennes.

Når vi åpner luken til loftet ligger det
et tykt lag med støv på toppen, og oppe
på loftet ligger løs isolasjon strødd. Tro-
lig har noe av dette sluppet ned i sengen
til Emilie. Idar Smedsrud forteller han
har merket masse støv i madrassen, men
aldri tenkt over  at det kan ha kommet
fra loftet.

— Vi har vært nøye med å gjøre rent
og tatt madrassen ut for å banke den. Sist
gang banket jeg og banket jeg, men det
virket som jeg aldri skulle bli kvitt det.
Det var ekstremt mye støv på den ene
siden, men jeg har ikke skjønt hvor det
kom fra, forteller han. Begge foreldrene
har også reagert på at Emilie tilsynela-
tende har vært friskere når hun har bodd
på deres rom. 

GOD APPETITT: Selv om Emilie har vært syk er
det ingenting å si på matlysten. Her blir hun
vartet opp av mamma Aina Paulsen.
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Tror på
bedring

Siden Hus & Bolig besøkte
Emilie har hun hatt influensa,

kraftig forkjølelse og høy
feber. På tross av dette mener

barnelegen lungene hennes
aldri har vært bedre. 

— Legen fortalte at han ikke kunne se
bort fra at det var mineralullstøvet som
hadde gjort at astmamedisinen ikke
hadde forventet effekt på henne, og sist
vi var der mente han lungene hennes var
bedre enn før, forteller Aina Paulsen.

Umiddelbart etter at støvmålinger
ble tatt på rommet til Emilie, var Idar
Smedsrud og Emilies bestefar i gang
med tiltak for å hindre mineralullstøvet i
å komme ned i bygget. 

— De kledde inne isolasjonen, vas-
ket ned hele huset og kastet madrass,
dyne og pute, forteller Aina Paulsen som
tok med seg Emilie til besteforeldrene
mens jobben pågikk. 

Nå venter familien på tilbakemel-
ding fra Voksentoppen, der Emilie skal
gjennomgå en rekke tester for å få en full
utredning av problemene hennes.  

41hus&bolig 2–2006 •

Tar prøver
Flatheim stryker en finger over en av
flatene og mener å kunne kjenne at det
her er snakk om mineralstøv fordi han
blir ru på fingeren når han gnir på det.
Bjørn V. Johansen fra EM Konsult står
for den mer vitenskaplige delen av
inspeksjonen. Han har tatt med en
spesialtape og en liten ministøvsuger
for å prøve å kvantifisere mengden
mineralstøv i rommet. Vinduskarmer,
dørkarmer og strømuttak blir under-
søkt, og Johansen tar også
prøver på selve loftsluken.
Prøvene tar han med seg
for å undersøke dem i labo-
ratoriet. Allerede før resul-
tatet av prøvene har Emi-
lies foreldre bestemt seg for
å gjøre noe med loftet. Idar
Smedsrud  satser på kom-
met i gang med utbe-
dringen av loftet allerede i
løpet av helgen. Paret har
også bestemt seg for å flytte

Emilie ut av rommet og gi henne et
annet værelse i huset. 

—Uansett hva vi gjør med dette
rommet nå vil vi føle oss tryggest der-
som hun ikke har dette som soverom.
Skulle det skje noe med henne vil vi
alltid være usikre på om det er på
grunn av rommet, sier Idar. 

Sigurd Natvig, administrerende
direktør i Glava, innrømmer at det kan
være en mulighet for at det er en viss
fare forbundet med denne typen luker,

og er klar på at minera-
lull ikke bør være til-
stede i oppholdsrom. 

— Isolasjon bør stå i
et lukket rom og alltid
være tildekket. Det skal
ikke være mennesker
der det er utildekket
mineralull, sier Natvig.
brs@huseierne.no

STØV PÅ HJERNEN:
Professor ved
Universitetet i Oslo,
Bjørn V. Johansen
tar støvprøver på
loftsluken.

MILJØRÅDGIVER:
Gaute Flatheim

F A K T A

Spor av mineralull i prøver
Prøveresultatet fra EM Konsult viste spor

av mineralullfibrer på vinduskarm, dør-

karm, og strømuttak i Emilies rom. På loft-

sluken var konsentrasjonen av mineralull-

fibrer spesielt stor.
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Iforrige nummer advarte Hus & Bolig
mot selskaper i byggebransjen som
utnytter konkursreglene, og bevisst set-

ter opp et nytt AS for hvert byggepro-
sjekt for å unngå problemer dersom noe
går galt. Men, selv om det ofte er kunden
som blir sittende igjen med problemene i
slike tilfeller, er ikke nødvendigvis alt
tapt. Medlemmer av styret kan nemlig
ifølge aksjeloven bli holdt personlig
ansvarlige dersom de har opptrådt utakt-
somt, og det kan bevises at man har lidd
tap på grunn av styrets handlemåte. 

— Mange tror de kan gjemme seg
bak et aksjeselskap, men i alminnelige
erstatningssaker nytter det ikke alltid å
gjøre det. Styret skal holde oppsyn med

at virksomheten foregår på en skikkelig
måte og holde daglig leder i tømmene,
sier advokat Gustav J. Selmer i advokat-
firmaet Seland Blikom & Co. 

Ifølge aksjeloven har styret i et sel-
skap plikt til å reagere dersom egenkapi-
talen til bedriften er lavere enn det som
er forsvarlig for å kunne drive videre. I en
slik situasjon skal det innkalles til gene-
ralforsamling, og tiltak som kan gi sel-
skapet en forsvarlig egenkapital skal bli
foreslått. De samme reglene gjelder der-
som egenkapitalen er blitt mindre enn
halvparten av aksjekapitalen. Dersom
styret ikke ser mulighet for å komme
med tiltak som kan får selskapet tilbake
på stø kurs, skal oppløsning av selskapet
foreslås. Unnlater man å begjære opp-
bud, kan man bli holdt erstatningsan-
svarlig og etter straffeloven dømmes til to
års fengsel eller bøter.

— Styret kan holdes ansvarlig der-
som det har sovet i timen, og dersom sel-
skapet har inngått avtaler som det har
vært lite sannsynlig at har kunnet oppfyl-
les. Alle disse reglene er ganske runde og
det finnes ingen absolutte grenser for når
du har plikt til å begjære oppbud. Det

kan jo hende selskapet har penger utestå-
ende, og at de ser at dette kommer til å
gå bra, sier Selmer. 

Hvis et selskap har tatt på seg et byg-
geprosjekt i en periode da det var klart at
selskapet ikke kom til å overleve, kan sty-
ret for eksempel bli ansvarliggjort hvis
kjøper har betalt for mer enn det som er
blitt ferdigstilt. Saker som går på person-
lig ansvar av denne typen er foreløpig
ikke så vanlige i Norge. Årsaken er anta-
kelig at mange ikke er bevisst denne
muligheten og at det også er mange som
ikke ønsker å gå til personlige søksmål i
slike saker, mener Selmer. 

— Det en del som vegrer seg litt med
en gang det kommer privatpersoner inn i
bildet, fordi man da kanskje saksøker en
familiefar som plutselig ikke får råd til å
dra på sommerferie. Men med en gang
den samme personens penger er puttet
inn i et AS er det plutselig greit, sier Sel-
mer. 

Det er ikke bare styret som kan få
problemer dersom noe går galt. Ansatte,
som daglig leder, kan også pådra seg
erstatningsansvar for handlinger som er
begått i selskapets navn uten at styret har

Alt er ikke tapt selv om selskapet som bygger huset ditt ender opp med å gå kon-
kurs. Både styret og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlige dersom det

kan bevises at de har opptrådt uaktsomt eller med overlegg.

Penger å hente ved 
byggekonkursjuss

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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— I henhold til skatteloven skal
formuesskatten beregnes ut fra maksi-
malt 30 prosent av markedsverdi. Derfor
er det viktig at du beregner din nye lig-
ningsverdi og ber om nedsettelse dersom
den overskrider den fastsatte grense, sier
adm.dir. i Huseiernes Landsforbund,
Peter Batta. – Vi har mottatt en strøm av
henvendelser og registrert at en del lig-
ningskontorer urettmessig krever at det
fremlegges en full verditakst på eiendom-
men før de vil sette ned ligningsverdien.
Dette er så kostbart at dokumentasjonen
kan koste mer enn de vil spare i skatt,
advarer han. 

For å dokumentere markedsverdi på

en bolig er det tilstrekkelig å fremlegge
markedsvurdering etter innvendig og
utvendig besiktigelse av megler som har
kjennskap til det aktuelle området, verdi
fra et faktisk salg av den aktuelle boligen
eller en helt lik bolig i samme område,
eventuelt full verditakst. Markedsvurde-
ringen, salget eller taksten må være nyere
enn fra det tidspunkt utlegget av forrige
års likning fant sted.

Selv om ligningsverdiene ikke lenger
er grunnlag for skatt på fordelen av å bo i
egen bolig etter at denne skatten ble fjer-
net fra 1. januar 2005, benyttes lignings-
takstene fremdeles som skattegrunnlag
for formuesskatt.

Reduser ligningsverdien 
Etter at regjeringen fra nyttår økte ligningsverdiene med

dramatiske 25 prosent, fikk titusener av huseiere ny lignings-
verdi på boligen sin. Når ligningsverdien blir høyere enn 30

prosent av boligens markedsverdi, har skatteyter 
rett til å få den satt ned. 

Dette gjelder også om 
du har hytte.

vært informert eller hatt mulighet
til å vite hva som har foregått.

— Er daglig leder en skurk og
lurer styret og går utover sine full-
makter da kan du ikke ansvarlig-
holde styret, men daglig leder. Hvis
styret derimot er klar over at daglig
leder har oppført seg uaktsomt og
strukket strikken langt, kan ansvaret
i tillegg rettes mot dem. Hovedrege-
len er at dersom noen gjennom et
AS har svindlet andre for penger og
utført en bevisst ulovlig handling, så
vil de kunne holdes personlig
ansvarlig, forteller Selmer.

Skal man ha ekstra sikkerhet i en
byggeprosess kan det være lurt å
hyre inne en prosjektleder eller
annen teknisk bistand for å følge
opp entreprenøren, og kontrollere
at man ikke blir lurt. Skjer det like-
vel noe galt, kan imidlertid også
prosjektleder bli holdt ansvarlig
fordi han eller hun burde ha oppda-
get og meldt fra om feil underveis. I
ekstreme tilfeller kan man også gå
helt ned til den enkelte håndverker,
selv om ansvaret her gjerne skjønns-
messig vil bli satt ned.

— Hvis en murer eller snekker
drar til litt for kraftig og ødelegger
et vannrør og det blir lekkasje og
masse kostnader kan han bli holdt
personlig ansvarlig. De fleste vil da
holde arbeidsgiver ansvarlig fordi
arbeidsgiver vanligvis vil være mer
søkegod og ha forsikring. Men i
prisnippet er det mulig å gå på
håndverker, og i konkurssituasjon er
det mulig å tenke seg det som et
alternativ i helt spesielle tilfeller, for-
teller Selmer. brs@huseierne.no
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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 – Bygningsingeniør, 
takstmann MNTF. Samarbeidsadvokat i 15 år.
Advokat Dag Stadheim – Rådgiver for brl. og eierseksjons-
sameier. Forfatter av Håndbok for styremedl. i boligselskaper. 

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

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen

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

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

OS
LO

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

Advokat 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, avhendigsloven,
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 samarbeidsadvokater. Advokatsalæret følger de offentlige satsene, som fra
1.1.05 er kr 790 per time tillagt mva der medlemmet er privatperson og forbruker – det vil si 
kr 987,50. For juridiske personer og næringsdrivende benyttes advokatens vanlige timepris
med en HL-rabatt på 20%, tillagt mva. For saker som dekkes av rettshjelpsforsikring 
fakturerer advokaten sin vanlige timesats. Medlemsnummer må oppgis.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

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

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

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

ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

Fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, arv, 
skifte, husleie, byggesaker og eiendomsmegling.

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51 
E-post: post@floien.com HO

RD
AL

AN
D

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

EL
AG

ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
RD

LA
ND

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

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

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

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

47hus&bolig 2–2006 •

h&b nr. 2-2006 s. 44-59  3/23/06  4:57 PM  Page 47



48 • hus&bolig 2–2006

Sommeren i 
krukker

Da Turi og Narve Aaby bygget på huset, ble også terrassen 
større. Derfor bestemte de seg for å anlegge en krukkehage. 

Den er en pryd for øyet hver sommer. Men plantene gjør også 
det flate og åpne arealet om til et trivelig og intimt uterom.

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER

SULTEN: Skal du få store og kraftige
potteplanter, må de få rikelig med 

vann og gjødsel hele sommeren
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➤

Snøen ligger meterhøy hos familien
Aaby i Asker. Det er måneder frem til
agapantus, Dronning Ingrid-pelargo-

nia og rosepelargonia, ulike typer fuksia,
margeritter, signata, småblomstret tage-
tes og scaevola igjen skal pryde uteplas-
sen. Men allerede nå har den pensjonerte
gartneren og fruen begynt å forberede
sommersesongen. Frø er sådd, og i veks-
thuset spirer og gror det. Narve Aaby har
så vidt begynt å beskjære gamle planter.
Og tiden er kommet for å sette nye
pelargoniastiklinger. 

— Jeg har en bok hvor jeg gjennom
årene har skrevet opp når jeg skal gjøre
hva. Og jeg følger datoene sånn noen-

lunde, selv om det er mye snø ute, fortel-
ler Aaby. — Det er lett å forregne seg på
tiden.

Ekteparet har trappet ned grønnsaks-
og blomsterproduksjon for salg, men det
er likevel varme på i ett av de tre veksthu-
sene hele vinteren. Her ligger temperatu-
ren jevnt mellom fire og fem grader.
Dagslyset fyller rommet. Det gir ideelle
forhold for å overvintre blomster i kruk-
ker. Når det ikke er varmere, vokser
plantene minimalt. Og de trenger bare
litt vann av og til. 

Å få sommerplanter til å overvintre
kan være vanskelig, for plantene skal
helst stå kjølig og lyst, men de må ikke

fryse. Det er lettere å få til dersom man
har et vekthus eller en vinterhage. 

— Men har man ikke noe sted å sette
plantene gjennom vinteren, får man hel-
ler kjøpe nye, mener fru Turi. Å få like
store og imponerende planter som de
som pryder terrassen i Asker, kan bli van-
skelig, men man kan få mye blomsterg-
lede likevel.

Akkurat nå ser potteplantene ganske
tufse ut. Narve Aaby mener det er greit
at plantene beskjæres om våren. At de ser
litt visne ut gjennom vinteren gjør ingen
ting. 

— Har man klart å holde liv i plan-
tene, er det viktig å klippe av de lange,

MILJØSKAPENDE:
Terrassen hos familien 
Aaby er en blomstrende oase.
I forgrunnen til høyre står en 
gedigen champagne-fuksia.
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lyse skuddene, understreker gartneren.
Det kan være fristende å beholde dem,
men plantene blir lange og slengete hvis
dette ikke gjøres.

Når våren kommer i første halvdel av
mars heves temperaturen i veksthuset til
15 til 20 grader.

Vent!
Hagesentrene lurer oss til å plante ut
sommerblomstene alt for tidlig, mener
Turi og Narve Aaby. Selv om våren kom-
mer tidlig og det blir varmt i været, varer
det som regel bare noen dager før det blir
kaldt igjen. 

— Nye planter står i kuvøse til de
skal ut. De er ikke herdet, forklarer gart-
neren. En kald natt i midten av mai kan
lett ta knekken på investeringene. Og
om plantene ikke skulle stryke med, vil
de stagnere. Setter man dem ut for tidlig

blir de bare stående i stampe. Baksmell
må forventes, advarer han. Det lønner
seg å ha tålmodighet.

— Vi pynter gjerne med noen ste-
morsblomster til 17.mai, men setter aldri
de andre plantene ut før vi nærmer oss
juni, legger fruen til. Jeg tror det er mye
av årsaken til at de blir så fine.  

Slipper luking
Turi Aaby mener det er mer lettvint å ha
krukkehage enn tradisjonelle blomster-
bed. 

— Man slipper å luke, smiler hun. På
den annen side må hun innrømme at det
blir mer bøss og avfall. Og hun under-
streker at det er viktig å plukke av visne
blomster kontinuerlig – så plantene ikke
bruker krefter på å danne frøkapsler.
Stygge blader er heller ikke pent, så de
må vekk!

HAR TRAPPET NED: Narve og Turi Aaby har
arbeidet med planter i mange år, men nå er 

det bare varme i et av veksthusene.

SJELDEN BLOMST: Den store agapantusen,
som her står i knopp, er hagens stolthet. Planten 
vokser vilt på Madeira, men er ganske sjelden her. Gartneren 
fikk en bit fra en av plantene i den gamle hagen på Asker Museum.
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Å reise fra plantene kan være vanskelig.
— De blir som små barn som må

stelles hele tiden, så “barnevakt” er
påkrevet. Plantene trenger mye vann og
gjødsel, særlig hvis det er varmt.

— De fleste gjødsler for lite, supple-
rer ektemaken. Det beste er å vanne med
svakt gjødselvann hele tiden, mener han.
Det hender nok at det følger langtids-
gjødsel med planter i ampler, men da
skal plantene være merket.

Hvis man ikke vil bruke kunstgjød-
sel, får man tak i både kukompost og
hønsegjødsel. Men husk, man må være
forsiktig med mengden i startfasen.
Dette er konsentrert vare, og det er lett å
svi unge planter, forklarer Aaby.

God jord er en forutsetning for å lyk-
kes med planter i potter. Jord med mye
grov fiber er det beste. Blir torven for fin
har den lett for å klappe sammen når den
vannes. Den blir seende ut som snus,
mener gartneren. Han anbefaler ikke
jord på tilbud. Men dyr jord er heller
ikke alltid god jord.

Regn kan ødelegge
Det er viktig at krukkene har hull i bun-

nen, så overskuddsvannet kan renne ut.
Ingen planter liker å stå i vann. Da råtner
røttene. Hvis det regner mye, kan det
være lurt å sette krukkene under tak.
Men taket kan gjøre at plantene får litt
lite lys. Lite lys gir færre blomster.

— Det nytter ikke å flytte de største
plantene inn under tak. Til det er kruk-
kene alt for store og tunge. Men jeg har
forsøkt å skjerme plantene med paraply
noen ganger, eller jeg har laget telt over

blomstene, innrømmer Turi Aaby. Jeg
har kommet til at det er bedre å renske
skikkelig opp når det slutter å regne.
Særlig på avstand ser det bedre ut med
en gang. 

Det er stor forskjell på hvor mye ned-
bør planter tåler. Hvis det er mye regn,
har særlig pelargonier en tendens til å bli
stygge. En av ekteparet Aabys favoritter,
er scaevola. Den tåler det meste og anbe-
fales varmt. ngs@huseierne.no
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TRENGER BARNEVAKT: Det
er vanskelig å reise fra alle

plantene på terrassen,
synes Turi og Narve Aaby.

De krever kontinuerlig stell
og pleie hele sommeren.

Ferien legger de gjerne til
andre tider av året.

SOLSTRÅLE:
— Coreopsis er en
fin plante. Det er
egentlig en staude.
Den blomstrer hele
sommeren, og er
holdbar og god, for-
teller Narve Aaby.
Dessverre er den ikke
så vanlig i handelen.
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Syrin -- Suveren 
Duftende skjønnhet i hagen din

Syrinen er både hardfør og nøysom, 
betagende vakker og uimotståelig duftende. 

Hva mer kan vi ønske oss i vårt kalde, norske klima?

TEKST: ANNE ERIKSDATTER BYE 
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Mange hagebusker kunne vært glemt
til fordel for flere syriner, fastslår vår
hageekspert, Arild Johan Landsnes.

Syrinen er en av de mest virkningsfulle
prydbuskene vi kjenner til. Stilmessig er
den svært nøytral og dermed lett å kom-
binere med andre prydbusker eller nåle-
trær. 

Nettopp derfor har planteslekten
Syringa spilt en viktig rolle i landskaps-
design gjennom århundrer. Syrinen har
faktisk sitt eget internasjonale forbund.
Det internasjonale syrinforbundet er en
eksklusiv forsamling på fire hundre syr-
inelskende medlemmer i Canada og
USA, samt noen få i Europa. Syrinek-

spert Arild Johan Landsnes ved Landsnes
planteskole i Asker, er en av dem.

Kan blomstre i åtte uker
— Vel er syrinen vakker der den står i
duftende prakt på forsommeren. Men
den blomstrer jo så kort! 

— Tror du ja! Og mange med deg,
sier Landsnes. Folk tror at syrinen blom-
strer fjorten dager, og så er det hele over.
Den kan imidlertid få riktig lang blomst-
ring om du planter flere sorter med for-
skjellig blomstringstid. Det er det som er
kunsten, sier Landsnes. Regner vi med
alle typer syriner som har verdi hos oss,
fordeler blomstringstiden seg fra midten

av mai til begynnelsen av juli, altså ca.
åtte uker

Syrinen kan dessuten fylle en rolle i
en hage, selv om den ikke blomstrer. For-
vandlingen gjennom året er vakker i seg
selv. Om sommeren kan du glede deg
over syrinens vekslende blomsterfarger
og vakre grønne bladverk. Om høsten,
med gnistrende farger og klar blå him-
mel, kan du nyte fargenyansene i syrin-
buskens greiner og bladverk. Syrinen set-
ter store synlige bladknopper om høsten.
Tenk hvilket eventyr knoppen skjuler!

Knoppene kan du beundre på naken
grein vinteren igjennom, før syrinen
igjen bryter ut i full prakt om våren.
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— Det er jo dette som er greia i en
hage, sier planteskolemannen Arild
Johan Landsnes. 

— Ting skal avløse hverandre! Du vil
vel ikke ha blåveis julaften, vil du?

Landsnes vil at vi skal dyrke evnen til
å leve med elementene, slik at vi kan lære
oss til å se at det også er pent med nakne
grener med snø eller rim på. Nettopp ved
å se at ting avløser hverandre etter kalen-
deren, kan vi nyte hagen vår fullt ut.

Et vell av fargenyanser
Folk tror gjerne at syrinen bare finnes i
tre farger: Den gammeldagse lys lilla
samt de podede edelsyrinene i mørk lilla

og hvitt. I virkeligheten er det et vell av
fargenyanser.

— Det internasjonale syrinforbundet
klassifiserer blomstene etter følgende
hovedfarger: hvit, fiolett, blålig lilla, rosa,
magenta og purpur, men dette er bare en
grov inndeling, sier Landsnes. — Det er
alltid mange misforståelser omkring syri-
nens farge. Jeg har ofte hørt kunder
snakke om én og samme syrin som hen-
holdsvis rød, fiolett eller blå. Det hele
kommer helt an på hvilket stadium
blomsten er i når du betrakter den. De
innerste knoppene i blomsterstanden
springer først ut, så kommer resten i tur
og orden. Mens blomstene utvikler seg,

skjer det en påfallende forvandling i far-
genyansene. Andre forhold, som jord-
kvalitet, pH og temperatur, virker også
inn. 

The lilac revolution
Syringa er en planteslekt med tjue arter
løvfellende busker eller små trær. Opp-
rinnelig kommer syrinen fra Sørøst-
Europa og Asia. Det finnes en rekke
underarter og artshybrider, og det er
registrert om lag 1700 kultivarer.

Syrinbuskene ble spredd som en
fattigmanns-plante, dette fordi man
enkelt kunne lage mange planter ved frø
eller ved å ta rotskudd. Med tiden
begynte man å lete etter syriner med
større enkeltblomster, tykkere blomster-
stander og mer attraktiv farge. Etter
hvert lyktes man i å få frem større blom-
ster, både enkle og fylte. I Nord-Europa
og Øst-Europa ble disse nye edelsyrinene
spredd med adelen som en motepreget
nyhet, og plantet ved herskapshus, herre-
gårder og slott. Slike syriner var den gang
kun mulig å lage ved poding. 

Poding ga likevel klare begrensninger
for buskenes estetiske verdi, hardførhet
og levetid. Etter hvert har vi fått ny for-
meringsteknikk som gir oss rotekte plan-
ter. Dette regnes som rene syrinrevolu-
sjonen, fordi vi dermed har fått busker
med større hardførhet og livskraft. Sam-
tidig er det lettere å få til en enkel for-
yngelse av gamle busker, og det blir let- ➤

— Gled deg over syrinen din, sier plante-
skolemannen Arild Johan Landsnes.
Foto: Anne E. Bye

Samplanting av fire sorter med 
forskjellig farge og blomstringstid
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tere å hjelpe busken i gang igjen om den
skulle bli skadet. 

— Det finnes i dag mange sorter
syriner, sorter som hver og en har uende-
lig spennvidde, opplyser Landsnes. — Det
hender jeg hører folk snakke om doble
syriner. Da mener de ofte en storblom-
stret syrin. Disse er fylte, med bitte små
blomster, eller enkle, store som en tjue-
kroning. Syriner med flotte høstfarger i
bladene finnes også.

I Landsnes’ private samling finnes
det 170 sorter. Han har satset på de
fineste ti prosent av de 1700 kultivarene
som er kjent, ut i fra amerikansk kvali-
tetssortering, og produserer og selger
trettitalls syrinsorter fra sin planteskole.

Hvordan skal vi plante syrinen?
Noen steder finner du gammeldags syrin
som har spredt seg til skrinne bergknau-
ser med minimalt med jord. 

Syriner har det best i blandingsjord
som er veldrenert og porøs. Jorden bør
være noenlunde næringsrik. Den bør
være nøytral til lett kalkholdig. Ideell
pH er i området 6,5-7,5. Plant gjerne
syrinen din i sandjord. Det finnes harpe-
jord i handelen som er fin og pustende.

Syriner må ha et godt dren. De trives
best der sola tar og der snøen forsvinner
tidlig. Der blomsterløkene kommer først
om våren. For at syrinbusken din skal
overvintre – og for at du skal være sikker
på at den skal blomstre – må du derfor
sørge for at vokseplassen blir tidlig varm,
at den er  åpen og ikke minst: solrik.
Syrinen har et stort og tett rotsystem.
Den tåler tørke svært godt. Ved fare for
dårlig dren er det smart å heve nivået ved
planting.

— Selv om syriner generelt er hard-
føre, finnes det selvfølgelig en del varia-
sjoner, sier Landsnes. — De eldste, fran-
ske og de eldste russiske er antakelig like
hardføre som den opprinnelige sorten,
mens edelsyriner ikke greier seg der hvor
det er lite snø. 

Skal du plante en frittvoksende hekk
eller kanskje et syrinlysthus, anbefaler
Landsnes en planteavstand på omtrent
en meter. Hvis du har tenkt å plante i
grupper, må du som regel ta i atskillig
mer. Da bør avstanden være et sted
mellom 150-180 cm. Om du kombine-
rer flere sorter, er det penest om avstan-
den mellom sortene er litt større enn

Maiden’s Blush (Syringa x hyacinthiflora)

Nadezhda (Syringa vulgaris)

h&b nr. 2-2006 s. 44-59  3/23/06  5:16 PM  Page 56



avstanden innbyrdes i hver gruppe,
mener syrineksperten. Planter du syriner
som solitærplanter i en plen, må buskene
ha en ring med åpen jord rundt seg. Den
må være minst 80 cm bred. Avstanden
mellom buskene kan være tre – fire
meter. Vil du plante små grupper, er det
fint med tre, fem eller sju planter i en
gruppe. Det er penest når de plantes
sortsvis, for eksempel 2+1 eller 3+2.

Enkel å stelle
— Det er lite tull med sykdommer og
skader knyttet til syriner, sier Arild. -
Det er i det hele tatt lite hokus pokus
med dem. Syriner er renslige planter
med plettfritt bladverk. En podet syrin
vil bli stygg etter en skade, men kan like-
vel leve i mange år.

— Hva med skadedyr?
— Buskene går stort sett fri for slike

plager. Eventuelle problemer er oftest
knyttet til fuktighet. Det finnes riktig-
nok unntak. Sentblomstrende syrintyper
med rynket bladverk er veldig hardføre.
De kan til og med dyrkes i tyngre, fukti-
gere jord. Syriner krever ikke så mye
næring, men du gjør klokt i å gjødsle
dem moderat de første årene etter at du
har plantet. Når busken er godt etablert,
er det som regel nok å gjødsle med to –
tre års mellomrom. Du kan bruke vanlig
fullgjødsel eller hønsegjødsel.

— Hvordan skal vi klippe eller
skjære syrinene?

— Har du en svær, gammel, podet
syrin med noen få grove greiner, må du
kanskje skjære hele greia ned til meteren.
Da vil du sannsynligvis tvinge fram så
mye nyvekst (hvis jordsmonnet og plan-
tens kondisjon er ok) at du kan få en fin
blomstring året etter. Kolonier med
tynne rotskudd er kun til skade, og bør
fjernes helt.

— Hva bør vi gjøre med visne blom-
sterstander? 

— De kan du godt fjerne, men for
syriner har dette kun kosmetisk betyd-
ning.  

Ikke la syrinen bli for høy
— Når skal vi beskjære syrinen?

— Vent til alt bladverket har falt av
om høsten, sier Syrin-Arild. Når busken
er fri for løv, ser du tydeligst hvor du skal
skjære.
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Gartneren anbefaler:
15 svært gode kultivarer av Syringa vulgaris:

• Agincourt Beauty. 250 x 250 cm. Sorten har noen av de største enkeltblomstene innen
slekten, inntil 4 cm i diameter. Enkle, dyp purpurfiolette. De imponerende blomster-
standene minner om drueklaser.

• Edward J. Gardner. 250 x 250 cm. Knoppene er purpurrosa. De utsprungne blomstene
halvfylte, i en makeløs dyp rosa valør; fargen blekner langsomt til lys rosa. Sterk duft.

• Katherine Havemeyer. 250 x 250 cm. Rosalilla knopper. Utsprungne blomster kobolt-lilla
med lavendelrosa sjatteringer. Fylte blomster i tette blomsterstander. Sterk duft.

• Krasavitsa Moskvy. 250 x 200 cm. Nokså grov, opprett vekst. Store, tykke blomsterstander
med fin duft og eventyrlig fargespill. Silkeaktig lavendelrosa knopper åpner seg til tettfylte,
skinnende kremhvite rosettblomster med anstrøk av rosa og sart lavendel.

• Lucie Baltet. 200 x 175 cm. Svært gammel (før 1888) semi-dverg i ualminnelig farge.
Knoppene er kobberrøde, utsprungne blomster korallrosa. Lettdyrket og meget pålitelig.

• Marie Legraye. 250 x 250 cm. Enkle hvite blomster, mindre enn på nyere sorter. Sorten har
imidlertid stor historisk betydning siden den er fra 1879. Hardfør, robust og lettdyrket.

• Monge. 250 x 200 cm. Enkle blomster i lange, bredt pyramidale blomsterstander. Dyp
purpurrød i knopp; den helt åpne blomsten har nyanser av lilla og blåpurpur. En av de
beste mørke sorter som kan brukes istedenfor velkjente Andenken an Ludwig Späth.

• Monique Lemoine. 250 x 200 cm. Fylte hvite blomster i tykke klaser. Sterk, fin duft.
Sorten er en av flere gode sorter som bør erstatte den mer kjente Mme. Lemoine.

• Nadezhda. 250 x 200 cm. Purpurlilla knopper åpner seg til store, fylte blomster i lavendel-
blå nyanser. Blomsterstandene er meget tykke og tette.

• Prairie Petite. 125 x 125 cm. Første ordentlige dvergsort av S. vulgaris. Enkle blomster i
små, opprette topper. Lys purpur i knopp, senere lavendelfargede.

• Président Grevy. 250 x 250 cm. Gammel sort (1886) med halvfylte til fylte blomster.
Rødfiolette i knopp, senere ren blå med lilla midte. Små enkeltblomster, men meget store
blomsterstander. Riktblomstrende, velduftende, robust og lettdyrket. Hardfør og vital.

• Sarah Sands. 250 x 200 cm. Purpurrød til vinrød i knopp, senere purpurfiolett.Tykke
klaser. En av de siste vulgaris i blomst, og nyttig for å strekke blomstringen noen dager.

• Sensation. 250 x 250 cm. Purpurlilla i knopp, senere dyp purpurlilla med hvit rand. Første
tofargede syrin.

• Victor Lemoine. 250 x 250 cm. Lys fiolett i knopp, senere dyp lavendelfarget med rosa
nyanser. Lekkert tettfylte, rosettaktige blomster i lange, tykke blomsterstander. Sterk duft.

• Wonderblue. 175 x 175 cm. Semi-dverg med enkle blomster. Rosalilla i knopp.
Utsprungne blomster himmelblå, – enkelte blomster kan ha opp til 10-12 fliker.

Det internasjonale syrinforbundet: www.internationallilacsociety.org

➤
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— Hvor mye skal vi skjære? 
— Etablerte busker skal med 1-3 års mellomrom forynges

ved at man fjerner 20-30 prosent av de tykkeste grenene samt
de tynneste rotskuddene. 

Arild Johan Landsnes forteller at syrinen i Norge kan bli
syv –åtte meter høy.

— Det kan jo bli litt av et monument. Men slipper du syri-
nen til himmels, må du ha stige for å se blomstene! Jo større
busken blir, jo mindre blir blomstene, sier Arild. — Du må
velge.

— Hva velger gartneren?
— Den ideelle syrin er etter min mening en rotekte syrin

med ti – tolv hovedgreiner som holder toppen 2-3 meters
høyde. Buskene bør ha fra syv-åtte og opp til femten hovedgre-
ner fra basis. Disse bør være fra fingertykke og opp til fem-seks
cm tykkelse. Da vil de produsere de flotteste blomstene med
den fineste duft, sier Landsnes.

Gled deg over syrinen din
- Syrinen er en super hekkbusk, mener Arild Johan Landsnes. -
Det fine med syriner er at de har så forskjellig anvendelse. En
enkel prydbusk, en staselig hekk, et lysthus eller som kjempe-
parasoll med bord og stoler under, som i en gammeldags bon-
degårdshage. Plantene kan overleve i uminnelige tider og gi
glede til mange generasjoner.

— Hvor gammel kan syrinen bli? 
— Syriners levetid er imponerende, forteller gartneren: I

Amerika finnes det eksemplarer fra 1650 som lever helt greit
ennå. Syrinen er så vakker. Den passer overalt og kan trives selv
på steder med lite jord. Gled deg over syrinblomstens fargespill
og la den skjønne duften fylle sommerminnene dine. 

— Men syrinen faller sammen så fort du tar den inn i huset
ditt?

— Ikke om du steller den riktig når du tar den inn, sier
Landsnes. — Har du en hekk eller større beplanting kan du
samle en bukett og sette den noen timer i varmt vann (45 gra-
der). Så snitter du stilkene og buketten din kan vare i over en
uke. Men husk at enkle syriner holder bedre i vase enn fylte.
Det er som med alt annet stæsj, vet du, smiler syrinelskeren
Arild Johan Landsnes: Det blir mer å underholde, selv om det
er aldri så vakkert!
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Lommeboka er naturligvis av betyd-
ning. Utformingen av hagen og hvor
ofte den klippes er også viktige stikk-

ord. Anleggsgartnermester Lars Sverdup-
Thygeson steller så mange plener i job-
ben, at han har valgt bort plenen på
hjemmebane. Men han har erfart hva
man bør tenke på for å finne klipperen
som passer best.

— Det kan lønne seg å tenke nøye
gjennom hva du har behov for, før du
kjøper ny gressklipper. Min erfaring er at

de fleste egentlig kunne klart seg med
enklere modeller enn den de ender med
å kjøpe, sier Sverdrup-Thygeson.

Hvor stor er plenen?
Beregn størrelsen på området som skal
klippes. Skal du stusse 20 kvadratmeter
flat plen, eller flere mål med kupert ter-
reng?

— Hvis hagen er liten og flat kan det
være nok med en manuell klipper, en
elektrisk klipper, eller en skyvemodell

GRESSKLIPPERGUIDE: 

Robot eller 
plentraktor?

Gressplenen steller seg ikke selv. Spørsmålet er hvilket utstyr du trenger. 
Du kan sitte på traktoren og klippe bredt og bråkete, eller dytte den 

manuelle klipperen mens du nynnende får en ekstra mosjonsøkt. 
Gressklipperutvalget er like variert som ugresset i en sommereng.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
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med bensinmotor. Er plenen stor og
kupert, kan det være en fordel å velge en
klipper med fremdrift, fordi det kan bli
tungt å skyve i oppoverbakkene, advarer
anleggsgartneren.

Hvilken standard ønsker du?
Hvor fort gresset gror, påvirkes av hvor
mye gjødsel, stell og vann det får. Med
god gjødsling blir plenen grønn, vokser
fort og må klippes ofte.

— Er det mest mose på en flat plen,
kommer man langt med en liten skyve-
klipper, selv på større områder, tror Lars
Sverdrup-Thygeson. 

Mye å svinge rundt?
Hvis det er mange blomsterbed, trær og
lekeapparater å ta hensyn til, er det lurt å
velge en modell som er enkel å manøv-

rere. Ved stort behov for lett svinging,
vurder en modell med svingbart

forhjul.

Klippehøyde?
Skal du klippe områder med forskjellige
krav til klippehøyde, er det viktig at det
går raskt å skifte innstilling på maskinen.
Vær oppmerksom på at det er mer
kronglete å endre innstillingene på
modeller hvor man må justere hvert
enkelt hjul for seg. Det enkleste er å
endre høyden på alle fire hjulene med et
enkelt grep.

— Vi forsøker å klippe relativt høyt,
det er best for gresstråene at de i hvert
fall er tre cm lange, gjerne fire og fem
centimeter. Blir plenen bare et par cm
trenger den mye stell for å holde seg fin.
Ellers er det fare for uttørking og ugress
fordi gressets rotsystem svekkes, forklarer
Sverdrup-Thygeson. Høyt gress gir også
mindre mose.

Klippebredde?
Bredden har betydning for hvor lang tid
det tar å klippe plenen. Den mest vanlige
bredden er ca. 48 cm. Det finnes model-
ler fra omlag 38 til 127 cm. Jo bredere
modellen er, og jo sterkere motor den
har, jo fortere går det å klippe plenen.

Oppstart?
Med elektrisk start, trenger du bare å vri
om nøkkelen. Alternativet er snortrekk,
med eller uten manuell choke. Mange
modeller har ”easy start-funksjon”, som
skal gjøre det lettere å starte maskiner

med snortrekk. Nytt i fjor var en type
snortrekk som strammer opp en

fjær ved bruk, for å lette opp-
starten neste gang maskinen

skal startes.
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Host og hark?
Bensinklippere slipper ut eksos.
Enkelte selges med katalysatorer
og noen få har kvalifisert seg til
miljømerket Svanen. Formålet
er å bidra til et mer miljøvennlig
forbruk. Stiga selger tre gressklip-
pere som etter grundig kontroll har
fått dette miljømerket. 

Forstyrre fuglesangen?
Ønsker du å klippe uten å bli uglesett i
nabolaget, bør du ta modellens lydnivå
med i betraktning. Produsenten skal
oppgi hvor mange desibel klipperen
utsetter nærmiljøet for. Det er fastsatte
krav som produsentene må forholde seg
til. Støyen blir mindre hvis man kjører
forsiktig på lavt turtall.

Tar den plass?
Er det viktig for deg at maskinen tar
liten plass, eller har du rikelig med lag-
ringsmuligheter? Gressklipperen bør stå
tørt og under tak gjennom vinteren.

Hva slags stell?
En gang i sesongen bør oljen skiftes,
luftfilteret sjekkes, tennpluggen skiftes,
knivene slipes og løse skruer strammes
opp. Forhandlere tilbyr seg å gjøre dette.
I tillegg kommer rengjøringen etter
bruk. Det er spesielt viktig når gresset er
fuktig, for hvis vått gress ikke fjernes fra
knivene etter bruk, kan det henge på
som mugne kaker og gi et dårlig klippe-
resultat neste gang maskinen brukes.
Klippere med oppsamlere må rengjøres
ekstra nøye, for at oppsamlingssystemet
ikke skal tette seg.

— Sitteklippere med klippeaggrega-
tet midt under, er vanskeligere å rengjøre
enn de med klippeaggregater foran.
Enkelte kan vippes opp for direkte spy-
ling, sier anleggsgartnermester Lars Sver-
dup-Thygeson.
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Strøm, bensin eller muskelkraft?
På listen over gressklippertyper som føl-
ger, kan du finne ut om du klarer deg
med en manuell modell eller trenger en
elektrisk variant, en bensinmotor eller en
sittemodell. Eller synes du det er på tide
at roboten overtar klippejobben? 

På jobb kjører anleggsgartneren ofte
rundt på en klippedoning verdt 250 000
kroner. Han legger vekt på at privatper-
soner ofte kan klare seg med betraktelig
mindre og billigere gressklippere enn det
han selv bruker i jobbsammenheng, men

advarer mot å kjøpe de billigste utgavene
– uansett hvilken type man ønsker.

Pris og kvalitet henger sammen –
også her.

— For eksempel har de billigste sitte-
klipperne klippeaggregatet midt under.
Det er vanskelig å komme inntil trær og
blomster og å svinge inntil hindre. Dess-
uten vil forhjulene klemme ned gresset
før det klippes. På de beste kan du svinge
helt rundt stammen på et tre. På de
enklere modellene må man stoppe halv-
veis og rygge litt før man kjører videre,

det blir mye rykk og napp, mener
Sverdrup-Thygeson. Han er daglig leder
i firmaet Norsk gartnerservice, som har
ansvaret for å vedlikeholde parker og
større privathager i Oslo Vest, Asker og
Bærum. Etterspørselen etter hans tjenes-
ter stiger stadig.

— Vi merker at folk blir latere. Flere
er midt oppe i tidsklemma og vil bare
nyte hagen sin, markedet er stigende for
oss som tilbyr hagetjenester, forteller
han.  eem@huseierne.no
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Manuelle gressklippere 
– sylinderklippere
Forstyrrer ikke naboene – og gir god
mosjon. Er relativt rimelig og trenger lite
vedlikehold. Klipper du ofte, kan gresset bli
liggende og gjødsle plenen. Passer best på
små eller mellomstore plener.

Gressklippere med bensin-
motor – rotorklippere
Kalles ofte rotorklippere, og finnes i svært
ulike modeller og størrelser.
Velg blant følgende funksjoner:
• Oppsamler – så du slipper å rake. Hvis
plenen ofte er fuktig kan du trenge ekstra
hestekrefter for å få glede av oppsamlings-
funksjonen.Vurder uansett å kompostere
gresset for å gjøre bruk av gjødselsressursen.
Kontrollér at fastlåsing og tømming går smi-
dig. Oppsamleren kan også brukes til å fjerne
løv på plen, asfalt og grus.
• Modeller med sideutkast kaster gresset
ut på siden av klippebanen, og klipper effek-
tivt i høyt og fuktig gress med ugress. Dette
er et klokt valg hvis du klipper sjelden, fordi
sideutkastet gjør at gresset ikke kommer i
veien for motoren.

• Bioklipp maler det klipte gresset i små
biter som forsvinner ned i plenen, holder på
fuktigheten og fungerer som gjødsel. Funge-
rer best hvis man klipper ofte. Gresset bør
verken være for langt eller vått. Men du kan
også bioklippe med en vanlig gressklipper:
Kjør raskt over hele arealet en gang til dagen
etter at gresset er klippet. Da fordeles de
avklippede stråene ned i gressmatten som
naturlig gjødsel.
• På kombimodeller kan du velge
mellom oppsamler og oppmaler
eller en kombinasjon av disse, med et enkelt
håndgrep. Hvis det går lang tid mellom hver
klipp er det best å bruke oppsamlingsfunk-
sjonen.

Elektriske klippere
Leveres med ledning som kobles rett på
strømnettet. Finnes i et stort utvalg, er stille-
gående og forstyrrer lite. For å unngå å kjøre
over ledningen er det lurt å begynne å klippe
inne ved strømuttaket og kjøre systematisk
frem og tilbake. Enkelte modeller har led-
ningsførere som skal sørge for at ledningen
ikke kommer i veien. Den som klipper slip-
per også å gå rett bak bensinavgassene.

Sveveklippere
Har en elektrisk viftedrevet motor som løf-
ter klipperen over bakken. Det avklipte gres-
set finhakkes og blåses tilbake til plenen som
gjødsel. Kan være praktisk i bratte skråninger
hvor det er vanskelig å gå, fordi klipperen kan
fires ned og svaie frem og tilbake over ple-
nen. Bruk vernesko!

Batteriklippere
Bråker lite. Sjekk ladetiden og at det er
enkelt å ta batteriet ut for lading, vedlikehold
og oppbevaring.
Vær oppmerksom på at kapasiteten blir
mindre hvis gresset er vått. Enkelte batteri-
klippere fungerer også som vanlige, manuelle
sylinderklippere, slik at jobben kan gjøres fer-
dig selv om batteriet skulle gå ut. Undersøk
også klipperens vekt med batteriet montert.

Maskinelle sylinderklippere 
– spesialklippere for golf og
idrettsanlegg
Gir en klassisk, ”stripete” paradematte slik 
vi ser på engelske fotballkamper. Etter at
knivene har gått over, kommer en valse som
ruller over gresset og legger det litt ned. Når
man snur vil valsen legge gresset andre veien,
slik at det ser stripete ut på avstand.
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Robotklippere
Et alternativ for den makelige, eldre med
stor hage eller gressallergikeren. Går på bat-
teri og klipper gresset automatisk. Det
eneste du trenger å gjøre er å merke opp
yttergrensene, bla opp minst 7000 kroner, og
lade batteriet. Når plenen er ferdigklippet
kjører roboten selv tilbake til ladestasjonen.
Kommer roboten i kontakt med en gjen-
stand, gjør kollisjonsfølerne at den spretter
litt tilbake, rygger og fortsetter i en annen
retning. På den måte kan også hunden leke
på plenen uten å risikere ufrivillig barbering.

Sitteklippere
Hvis du ikke ønsker trimmen du får ved å gå,
eller ikke har anledning på grunn av helse-
problemer, finnes det modeller du kan sitte
på. Flere leverandører har sitteklippere som
er beregnet både på privatpersoner og pro-
fesjonelle park- og hagearbeidere. Også her
er utvalget av finesser og tilleggsutstyr stort.
Rideren er den enkleste varianten av sitte-
klipperne. Den har motoren bak eller under
føreren, og kan som regel kun brukes til å
klippe gresset. De billigste variantene koster
fra 10 000 kroner. Her er klippeaggregatet
plassert midt under førerern.

Frontrideren har motoren og klippeag-
gregatet plassert foran føreren. Det gjør at
den ikke trykker ned gresset med hjulene før
det klippes, og den kommer bedre til under
busker og trær og i hjørner. Ulempen er at
frontplasseringen bidrar til at klippaggregatet
er noe mer utsatt ved støt eller påkjøring.
På disse riderne kan du montere ekstraut-
styr foran, for å feie, samle opp løv, og rydde

snø. Bak maskinene kan du montere redskap
som plenlufter, moserive eller spreder. Pri-
sene begynner mellom 15 000 og 20 000
kroner.

Plentraktorene er kraftigere og egnet for
større plener, og kan leveres med snøplog,
tilhenger, lys, servostyring, firehjulstrekk og
hydrostatisk fremdrift som fungerer som
automatgir på bil. Skal du ha firehjulstrekk
for større fremkommelighet, begynner pri-
sene hos leverandøren Stiga på 50 000 kro-
ner. Klippeaggregatet sitter midt under som
på riderne, men traktorene er gjennomgå-
ende kraftigere. Hvis terrenget skråner mer
enn 10 prosent, kan det være en risiko for
velting.

Gresstrimmer
Overgangen mellom gressplenen og andre
elementer i hagen, har også sitt spesial-
verktøy. Med trimmeren kan du ta deg av
detaljene som gressklipperen er for stor til,
og stusse langs plenens kanter, rundt trær og
blomsterbed og i skråninger. Noen har skaft
som kan bøyes i ulike posisjoner, og enkelte
finnes med større klippebredde og ekstra
tilbehør, for rydding av kraftigere planter.
Trådklippere finnes både i elektriske og
motoriserte versjoner. Rimeligere enn
rullende klippere, og praktiske for å komme
til der det er bratt. Egner seg best for å
trimme her og der, det er verre å klippe en
flat plen jevnt.

Anleggsgartnerens 
sikkerhetstips:
• Bruk alltid hørselsvern ved bruk av

motorklippere.

• Bruk alltid solide sko, vernesko med
ståltupp er det beste.Vær særlig
oppmerksom hvis det er glatt og i
bratte skråninger.

• Eksospotta på bensinklippere kan bli
svært varm, ofte rødglødende. Det
skal være et gitter foran, men sjekk
regelmessig at det fungerer så det
ikke er mulig å brenne seg.Vær sær-
lig oppmerksom når du løfter klippe-
ren andre steder enn håndtaket.

• Putt aldri hendene under klipperen
så lenge motoren går.

• Sikre deg alltid dobbelt når du skal ta
på kniven, selv når motoren er av.
Har du slått av motoren og vippet
klipperen rundt for å fjerne gress, så
ta av tennplugghetta. Har du elek-
trisk klipper, så ta ut ledningen i til-
legg til å slå av klipperen. Årsaken er
at du kan risikere at motoren starter
når du dreier på kniven. Den kan
også starte av seg selv hvis vaieren
plutselig strammer seg.

Kilde:Anleggsgartnermester Lars Sver-

drup-Thygeson i Norsk gartnerservice
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Pressalit på do
Danske pressalit har kastet kjølig
minimalisme ut av vinduet, og mener
tiden nå har kommet for å sette farge
på toalettet. Den siste nyheten er en
oransje serie med toalettsete, dorull-
holder og veggbøtte. Serien Zaga
finnes også i 35 andre farger dersom
oransje blir litt voldsomt.
www.pressalit.com

Krydderurter i hagen
Alle har mulighet til å ha friske krydde-
rurter innen rekkevidde. De trives
nemlig i vinduskarmen, på terrassen
eller på balkongen. Billige og dekora-
tive er de også, og inneholder en
masse vitaminer og mineraler. I denne
boka finner du informasjon om de
fleste vanlige og uvanlige krydderurter,
og får vite hvordan de dyrkes og hva
de kan brukes til.
Krydderurter i hagen
Annemette Olesen
Cappelen 

Knekk fargekoden
Trenger leiligheten sårt et nytt malingsstrøk, men aner du
ikke hvilken farge du malte med sist, kan Colour Scan fra
NCS Colour Centre muligens være løsningen. Den lille
dingsen, som ser ut som en MP3 spiller, kan nemlig i
løpet av to sekunder gi deg svaret. Fargemåleren har
plass til 20 fargekoder i minnet, så hvis du passerer en
vegg du liker, kan du enkelt stjele koden.
www.ncscolour.no

nytt påmarkedet

HAR BELEGG FOR DET
Forbo har lansert en nye badesromskollek-
sjon som inneholder et hav av gulv- og
veggbelegg. Her finnes alt fra enkle hvite
versjoner til fargerike retromønstre og fanta-
sifulle løsninger i barokkstil. Alle beleggene
er laget i våtromsvinyl, så du slipper å
bekymre deg for fukt- og vannskader.
www.forbo.no

“Mens venninner skravler seg rundt på shopping-

runden og beundrer drakter og gallakjoler, gransker

mannfolkene skruer og muttere i hyllene hos Clas.

Svenskene kaller det «gubbdagis».”

Journalist Ingrid Wærp i A-Magasinet om duppetdittmekkaet Clas Ohlson

RETT PÅ SAGEN
Har du problemer med å sage i rette vinkler, hevder 
G-Man Tools å ha funnet løsningen for deg. Den nye hånd-
sagen fra den svenske produsenten har nemlig en egen
stabiliseringslist, som skal gjøre jobben enklere. Listen
kan skyves inn i håndtaket når du kommer dypere ned i
treet, slik at sagingen ikke hindres.
www.g-mantools.se
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På med pilen Palle
Danske PileByg lover høy kvalitet, men

ikke lav pris når de nå lanserer pilegjerdet
Vestkysthegnet i Norge. Firmaet mener

både designet og den utradisjonelle kom-
binasjonen av materialer rettferdiggjør en
noe stivere pris enn gjerdene på marke-
det i dag. PileByg har nemlig kombinert

pil med stål, og påstår at gjerdet er 
100 prosent vedlikeholdsfritt.

www.steinoggress.no
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Pakk inn pakket
Fryser du dyner, madrasser og sengetøy kvitter du deg med
midd, men har du liten fryseboks er muligens MiteBlock en

bedre løsning. Produktet har tette sømmer, glidelåser og små
porer som sørger for å holde midden på avstand. Det eneste
du trenger å gjøre er å ta trekke dyne pute og madrass med

MiteBlock, og pynte med ditt eget sengetøy over.
www.sleepscandinavia.com  

67 11 03 17

Varm i fletta
Sommeren er ikke her riktig
ennå, men det betyr ikke at
hagemøblene må vente innen-
dørs. Cane-line har lansert en
ny serie utemøbler i flettet plast
som består av en sofa, dyp stol
og et bord. Det er også mulig å
kjøpe en puff i samme stil. Len
deg tilbake, sleng bena på puf-
fen, og vent på sommeren.
Møblene forhandles av Skeidar.
www.cane-line.com  

nytt påmarkedet
“Jeg klarte å skru opp en IKEA-lampe på rommet til 
datteren min på 14 år. Hun ble veldig takknemlig og
lagde til gjengjeld deilige lussekatter til Lucia.”
Sosiologiprofessor Willy Pedersen til Dagbladet

Bærbar hushjelp 
Drømmer du om en maskin som blir
kvitt uvelkomne lukter, stryker skjor-
tene dine, og tørker våte klær? Vel, det
er det maskinen Prêt-à-Porter fra
Whirlpool lover å gjøre. Det bærbare
apparatet skal sørge for at lukt og
skrukker i klærne forsvinner i løpet av
30 minutter, og kan også tørke skjor-
tene dine. Mens maskinen gjør job-
ben, foreslår Whirlpool for eksempel at
du tar en dusj. Det hjelper ikke å pynte
seg hvis du ikke har vaska deg vet du.
www.whirlpool.no

Trojansk maur?
Et nytt granulat fra Bayer Gardens er snadder for
mauren, men som kjent er ikke alt som smaker 
godt sundt. Når en liten maur tar med seg 
den fristende sukkerblandingen inn i 
boet, tar middelet nemlig knekken 
på de små krabatene. Det virker 
altså innenfra, og derfor mener 
Bayer Gardens det her er 
snakk om historiens første 
trojanske maur.
www.husoghage.bayer.no

Høyt og lavt
Liker du å bevege deg i høyden men har problemer med
plassen i garasjen, kan muligens en teleskopstige fra
Telesteps være noe for deg. Stigen kan tilpasses 
nødvendig arbeidshøyde, og om nødvendig 
strekke seg opptil 4,4 meter 
opp i været. Dette er ti 
stiger i en, påstår stigens 
norske importør.
www.progros.no

brs@huseierne.no
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Iforrige utgave avslørte Hus & Bolig at
enkelte smøremembraner slipper så
mye damp gjennom badeveggen at det

kan føre til fuktskader. De fleste mem-
branene i Hus & Boligs test var god-
kjente av Sintef Byggforsk. Sivilingeniør
ved instituttet, Ingrid Hole, har fått
mange henvendelser fra forvirrede mem-
branprodusenter etter at testresultatene
ble offentliggjort. Nå har hun sendt ut et
brev til produsentene hvor hun ber dem
vurdere bruksanvisningene sine.

— Testen har satt fokus på at mem-

branene ikke er damptette nok når de
smøres for tynt på. Vi vet at enkelte pro-
dusenter skriver i bruksanvisningene sine
at produktet skal påføres med to strøk på
veggen og tre på gulvet. Det er rett og
slett ikke godt nok, for da risikerer man
ikke å nå kravet om én millimeter tyk-
kelse. Da kan vi ikke gå god for at pro-
duktene holder, selv om de er godkjent
av oss. Derfor har jeg bedt produsentene
sjekke at de har oppgitt riktig antall strøk
eller kilo per kvadratmeter som må bru-
kes for å få den korrekte tykkelsen, for-

teller Hole.
— Så forbrukerne kan risikere at

enkelte påstrykningsmembraner ikke blir
damptette nok hvis de følger bruksanvis-
ningen?

— Ja, og for tynne membraner kan
også gi vannlekkasjer på grunn av at det
er lettere å få hull og riss. Vi ønsker at
bad laget etter bruksanvisningene skal bli
gode nok. Hvis produsentene anbefaler
en bruk som bryter betingelsene vi anbe-
faler, vil vi derfor vurdere å trekke tilbake
godkjenningen deres, advarer Hole.

SMØREMEMBRANER:
Kan miste godkjenning

Sintef Byggforsk vurderer nå å trekke tilbake godkjenningen av enkelte smøremembraner. 
Årsaken er at forbrukerne kan risikere våte vegger hvis de følger bruksanvisningen på spannet.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

FIKK OPPMERKSOMHET: Hus & Boligs artikler om manglende dampmotstand i
påstrykningsmembraner har vakt stor oppsikt, og har fått konsekvenser både
for forskningsmiljøet og membranprodusentene.
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Vurderes ikke
Noe av informasjonen som Byggforsk
bygger sin godkjenning på, kommer i
dag fra produsentene selv. De nye fel-
leseuropeiske reglene som er på trap-
pene, krever at Byggforsk i større grad
tester produktene selv i stedet for å
stole på innrapporterte tall.

Slik det er nå vurderes produk-
tene etter samme standard uten å ta
hensyn til bruksanvisningen. Årsa-
ken til det er at Byggforsk ønsker at
godkjenningsdokumentet skal
kunne brukes og forstås uavhengig
av bruksanvisningen. Nå skal Bygg-
forsk revidere hva godkjenningsdo-
kumentet de offentliggjør skal inne-
holde, og den nye versjonen vil
inkludere et avsnitt hvor det står helt
tydelig hva kravet til dampmotstand
i påstrykningsmembraner er. Tidli-
gere måtte man slå opp i Byggebran-
sjens våtromsnorm eller Byggforsk-
serien for å få rede på den anbefalte
verdien.

Vil teste selv
Importøren av den amerikanske
påstrykningsmembranen Laticrete
9237, Morten Gaarud, har satt i
gang egne testforsøk for å få vite mer
om dampmotstanden i produktet
han forhandler.

— Vi hadde forandret bruksan-
visningen før testen ble gjennomført,
men hadde fortsatt noen spann med
gamle etiketter i salg. Spannet som
ble testet hadde derfor feil bruksan-
visning. Der vi før oppga at man
burde bruke 0,8 kg per kvadratmeter
i to strøk, anbefaler vi nå at man
bruker 1,1 kg i tre strøk. Vi vil be
Mycoteam teste produktet igjen etter
den nye bruksanvisningen for å se
om det gir bedre resultater, forklarer
Gaarud. Han har også bedt om et
testforsøk hvor påstrykningsmem-
branen kombineres med et annet
påstrykningsprodukt som skal fun-
gere som en ytterligere fuktsperre.

— Vi i bransjen var ikke opptatt
av dampmotstand før artikkelen sto i
Hus & Bolig. Men plutselig er dette
blitt et tema vi må sette fokus på.
Ingen har brydd seg om dette kravet
før, hevder Gaarud.  
eem@huseierne.no

Fagrådet for våtrom har gått bort fra å
stille spesifikt krav til tykkelsen på
påstrykningsmembraner i våtrom.

Tidligere inneholdt Byggebransjens
våtromsnorm krav om 1,0 millimeter
tykkelse på vegg og 1,5 millimeter tyk-
kelse på gulv. Bakgrunnen for at fagrådet
har gått bort fra dette kravet, er at de for-
skjellige påstrykningsmembranene har
svært ulike produktegenskaper. Derfor
mener fagrådet at et ensidig krav til tyk-
kelse ikke nødvendigvis er en garanti for
at membranen blir tett. Fagrådet for våt-
rom vil derfor heller fokusere på produ-
sentenes ansvar for å beskrive hvordan
produktet skal brukes. Det innebærer
blant annet at forbrukerne må få vite
hvilken mengde påstrykningsmembran
som trengs i forhold til det aktuelle area-
let, fordi både under- og overforbruk kan
føre til svakheter i membranløsningen. 

Dårlige produktegenskaper
Byggforsk var kritiske til Mycoteams
undersøkelse fordi den tok utgangspunkt
i to lag med smøremembran. Dermed
kunne man risikere ikke å komme opp i
én millimeter tykkelse, som er den tyk-
kelsen Byggforsk anbefaler brukt på våt-
rom. Kolbjørn Mohn Jenssen avviser kri-
tikken. 

— Vi må kunne stole på at produktet
fungerer når vi følger veiledningen fra
produsentene. Det er mer sannsynlig at
håndverkere og gjør-det-selv-huseiere
gjør slik det står på spannet, enn at de
slår opp i Byggforsks faktablad, mener
han. 

— Vår testmetode er realistisk i for-
hold til hvordan produktene faktisk bru-
kes rundt omkring, og dermed relevant.
Testen viste at flere av membranene ikke

fungerer godt nok når man benytter dem
på den måten som det er vanlig å bruke
dem. Hvis man påfører membranene i
åtte strøk med rulle kan det kanskje bli
brukbart, men det skjer ikke i praksis.
Det holder ikke bare å måle de fysiske
produktegenskapene, hva har det å gjøre
med hvordan produktene fungerer i vir-
keligheten? spør Mohn Jenssen med klar
adresse til Byggforsks standardiserte
laboratorietester.

Mohn Jenssen hos Mycoteam mener
problemet ikke ligger i tykkelsen på
påføringen alene, men også i for dårlige
produktegenskaper. Eksempler på slike
egenskaper er dampmotstand, elastisitet,
strekkstyrke og heftfasthet til underlaget.

Hus & Boligs test har fått mye opp-
merksomhet. Flere membranprodusen-
ter har gitt uttrykk for at de er glade for
at problematikken ble satt på dagsorden.
Men fuktkonsulenten forstår at mange
av dem ble overrasket over testresulta-
tene.

— Det er klart det er frustrerende for
produsentene å oppdage at produktene
deres ikke holder mål. Mange blir forvir-
ret fordi varene var godkjent av Sintef
Byggforsk. Hus & Bolig har røsket i noe,
og vi får håpe at produsentenes kjemiske
kompetanse nå øker eller tas bedre i
bruk, sier Mohn Jenssen. 

Stoler på godkjentstempelet
Sekretariatsleder Arne Nesje i Byggkera-
mikkforeningen er også oppgitt over den
tekniske godkjenningen Byggforsk
gjennomfører, på vegne av membranpro-
dusentene som er medlemmer i hans
bransjeforening.

— Produsenter som har fått produk-
tet sitt vurdert og godkjent av Byggforsk,

Fagmiljøene uenige
Sintef Byggforsk hevder nå at problemet med dampåpne 

smøremembraner løses hvis membranene smøres på i 
en bestemt tykkelse. Med det er forskningsinstituttet 

på kant med Våtromsnormen.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

➤
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føler at de har gjort jobben sin. De har hatt grunn til å tro at
kravene er innfridd, mener Arne Nesje. Men han er enig med
Mycoteam i at det er problematisk at man ikke er garantert å
få tette nok lag ved å følge bruksanvisningene som enkelte av
produsentene oppgir. 

— Det er helt på sin plass å sette fokus på det. Men pro-
blemet er ikke løst ved å oppgi hvor mange strøk man bør
påføre, for tykkelsen på et strøk vil være svært avhengig av
hvor nøyaktig det påføres og om man bruker rull, pensel eller
sparkel. Hvis vi hadde holdt oss til antall kilo per kvadratme-
ter eller millimeter tykkelse på det ferdige laget, hadde vi hatt
bedre styring på det. Men leverandørene har ikke vært bevis-
ste nok på hvordan tykkelsen på membranlaget påvirker
damptettheten, mener Nesje.

Han tror problemstillingen er særlig aktuell fordi smøre-
membraner også er et gjør-det-selv-produkt.

— Vi må ikke gamble når det gjelder det viktigste sjiktet i
et våtrom, advarer Nesje. Han har fått veldig mange fore-
spørsler fra usikre håndverkere og huseiere etter oppslaget i
Hus & Bolig. Ola og Kari har vanskelig for å forholde seg til
om et produkt som har verdien 50 er bedre enn en vare med
verdien 12, på den skalaen Byggforsk bruker til å oppgi
dampmotstand. 

— Selv i bransjen er vi usikre på om dampåpenheten har
negative konsekvenser når det gjelder fukt. Nå må vi gå
sammen om å finne ut mer om hvor grensen bør gå, sier
Nesje. eem@huseierne.no

– Det lønner seg ikke å spare
Daglig leder i Adda byggkjemi, Ulf Westgaard, mener det er lettere å

forstå en bruksanvisning som opererer med antall strøk, enn å

beregne hvilken tykkelse det ferdige membranlaget vil få. Selv har

Adda valgt både å oppgi hvor mange strøk man bør påføre og å opp-

lyse om Våtromsnormens tykkelseskrav på spannene til sine

påstrykningsmembraner. Westgaard begrunner det med at det ikke

er så enkelt å få smurt ut akkurat riktig mengde.

—  Vi pleier å beregne at ett strøk gir en halv millimeter tyk-

kelse. Men tykkelsen påvirkes jo av hvilket utstyr man bruker, om

det er en rull eller en tykk kost. Det er også avhengig av hvor tyktfly-

tende produktet er, på den måten at tyntflytende produkter gir tyn-

nere lag fordi man ikke får med seg så mye på kosten, forklarer

Westgaard. Adda solgte tidligere en mer tyntflytende membran. Det

har de gått bort i fra nettopp fordi den var så lett å smøre utover at

kundene ofte leverte tilbake det siste spannet for å få pengene til-

bake.

— Det lønner seg sjelden å spare på tykkelsen for å spare

penger. Det er mange gode grunner til at vi anbefaler et visst for-

bruk, understreker Westgaard. Han anbefaler derfor at man benytter

den mengden det står på emballasjen at man bør bruke per kva-

dratmeter. Det beste er etter hans mening å ta nøyaktige mål av

hvor mange kvadratmeter som skal dekkes, kjøpe inn så mange kilo

som produsenten anbefaler per kvadratmeter, og å bruke opp alt

sammen.
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I en gammel eikeskog ti minutters kjø-
ring utenfor Kristiansand, ligger en kolle
med panoramautsikt over havet. Her til-
bragte Eli Tangvall Aasen mange barn-
domskvelder, med medbragt kveldsmat
og kaffekjele mens skumringen falt på.
Strandeiendommen kom i familiens eie
da Elis far kjøpte den i 1934 for 20 200
kroner, og nå skal den bli hennes bosted
igjen. Sørlandsdamen har bodd i Asker
hele sitt voksne liv, men nå vil hun hjem. 

Landbrukseiendommen har 100 meter
strandlinje og en attraktiv beliggenhet i
en av de få grønne lungene som ikke er
utbygd så nær sørlandshovedstadens sen-
trum. Men det er den falleferdige låven
Eli er mest interessert i. Bygget er i så dår-
lig forfatning at hun mener det må rives.
Men grunnmuren er god, og planen er at
den skal bli fundament for en ny bygning
som i stor grad vil ligne på den gamle. 

— Det gir meg stor glede å kunne ta
vare på familiegården, og få slutte sirkelen

der jeg hører til, forteller Tangvall Aasen.
Hennes drømmer er allerede konkrete.
Hun ønsker å bevare låvebroen som den
nye hovedinngangen, med to store glass-
dører som åpner mot vesthimmelen. Der
dørene til skjulet var, blir det garasjeport,
og gjennom den gamle utedoen i kjelle-
ren kommer inngangen til en gjesteleilig-
het som skal ligge der kuene pleide å stå.
Gavlen som vender mot sjøen skal få
store glassvinduer for utsiktens skyld. Her
blir det stue i andreetasje og et stort
håndarbeidsrom i første. Som aktiv i
Asker husflidslag gjennom en årrekke, er
det klart at Tangvall Aasen vil gi vevsto-
lene en sentral plassering. I tilknytning til
soverommet blir det plass til et klesskap
som er stort nok til at man kan gå inn i
det, samt en fransk balkong. 

Mye av arealet får bruksbegrensninger
på grunn av skråtaket. Taket blir derfor
hevet enkelte steder, for å få en høyere
himling. 

Høylåven er sigen etter å ha stått i fjæra utenfor Kristiansand siden
1800-tallet. Nå skal en ny versjon av låvekroppen bygges opp igjen 
på den gamle grunnmuren, med en moderne leilighet inni.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
FOTO: PRIVAT

➤

DRØM: Målet er å bevare
den gamle låven ved å
bygge den om til en ny
og funksjonell bolig.
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Den opprinnelige gråfargen skal
bevares utendørs, ved å kle bygget med
en tretype som gråner med tiden. Og
100 meter strandlinje med båthus, gir
rike muligheter til nærkontakt med
havet. 

— Det er en idyll, sier Tangvall
Aasen begeistret. Hun gleder seg til å
plukke hvitveis der den vokste da hun
var barn, og å ta morgenbad der hun
lærte å svømme som liten. 

For tidlig for leilighet
Etter å ha bodd og oppdratt fire barn i en
over 100 år gammel flott villa på Billing-
stad i Asker i 40 år, er det ikke bare

enkelt å bryte opp. Men med fritidseien-
dommer både ved sjøen og på fjellet har
hun kommet fram til at hun ikke kan
beholde alle eiendommene.

— Hele barndommen og oppveksten
ble tilbrakt på gården. Derfor kjenner jeg
mange i området som gleder seg over at
jeg skal tenne lys i vinduene igjen. Det
gjør meg modig.

— Hvorfor trenger du å være modig
for å gjøre dette?

— Fordi jeg er 67 år og mange synes
det er en alder hvor det er på tide å selge
huset og kjøpe en lettvinn leilighet. Ven-
ner og familie maser om at jeg for all del
må ha alt på ett plan uten trapper. Men

kvinner i min familie har for vane å
holde seg spreke og leve lenge. Min mor
levde til hun var 103, og bodde hjemme
i sitt eget hus med hage helt til hun
døde. Og jeg er ikke klar for å sette meg
til i en liten leilighet ennå, understreker
Eli.

Men hun trenger drahjelp. Derfor
har hun alliert seg med en konsulent som
tar seg av tekniske oppmålinger og søk-
nadsarbeid i forhold til kommunen. Til-
latelse til å omgjøre låven til bolig, har
hun ikke fått ennå. Men fordi en lig-
nende operasjon er gjort på en av nabo-
gårdene, og kommunen ikke har infor-
mert om noen hindre i den uformelle
kontakten som har foregått så langt, reg-
ner Tangvall Aasen med at det skal gå i
orden. Den lokale arkitekten Jannicke
Jebsen Vinje har allerede tegnet grovskis-
ser til prosjektet, og den foreløpige tids-

TILBAKE TIL RØTTENE: Eli Tangvall Aasen 
er klar for nye utfordringer. Hun vil flytte 
fra huset på Billingstad og etablere seg 
på gamle tomter i hjemkommunen 
Kristiansand.

Avd. Skedsmo,Tlf: 63 87 24 00 / Fax: 63 87 24 10    •    Avd. Oslo,Tlf: 23 03 06 10
e-post: post@engell.no   •    www.engell.no
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planen innebærer at huset skal være inn-
flyttingsklart i løpet av et og et halvt år. 

Liker det solide
Når det gjelder materialvalg innvendig,
er lite bestemt foreløpig, bortsett fra at
Tangvall Aasen ønsker kvalitet.

— Jeg trenger ikke gullkraner på
badet eller kostbar parkett, men vil ha
dørhåndtak som er solide å ta i og sterke
gulv som er gode å gå på, understreker
hun. 

Etter at hennes mann, som var arki-
tekt med minimalistisk orientering, døde
– har hun fått utløp for sin forkjærlighet
for vakkert glass. Samlingen av fargede
glass og små mugger vil få en sentral
plass i det nye huset. Det skal også
bøkene, musikksamlingen og en del gra-
fikk og designmøbler. 

— Ting som barna har laget eller
kjøpt på reise, er kjære minner som får
være med selv om de ikke passer inn stil-
messig. Men ellers gleder jeg med til å
begynne på nytt, og å slippe å tenke på
hvor ungene skal henge det våte tøyet
sitt. Det skal bli deilig å lage alt slik jeg
vil ha det. eem@huseierne.no

F A K T A

Forundersøkelser 
og søknadsarbeid
• Konsulent Ann Karen Birkeland i Møvik

byggetjenester ble hyret inn for å bistå

med tekniske oppmålinger og søknads-

arbeid. Hun begynte med å innhente

dokumentasjon og kart.

• På grunn av byggets høye alder, forelå det

ikke tegninger av låven. Birkeland har

derfor laget en oppmålingstegning med

en grov planskisse, et snitt og fasadeteg-

ninger.

• Hun har kontaktet byantikvaren og 

plan- og bygningsetaten i Kristiansand

kommune vedrørende søknaden om

bruksendring til bolig.

• Ingeniørvesenet og rørlegger er kontaktet

for å undersøke de eksisterende pumpe-

ledningene og muligheten for avløp.

• Grunnforholdene er sjekket vedrørende

drenering og løsninger for overvann.

FRISKT MOT: Når jeg blir 66, først da tar livet
til, synger Wenche Myhre. Nå skal 67 år gamle
Eli Tangvall Aasen bygge opp igjen låven på
barndomsgården i nærheten av Kristiansand.
Foto: Elin Enger Mollestad.

Hus & Bolig vil følge Eli Tangvall Aasen på 
hennes vei for å få satt i stand låven på 
familiegården, så den blir en moderne bolig.
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— Med hytta kommer verdier som ikke
er målbare. Man får en egen tilknytning
til hytta, til området der den ligger, til
utsikten og opplevelsene man har der.
Hytta har en viktig familebetydning. Det
er klart det finnes rimeligere feriealterna-
tiver, men det går ikke an å måle verdi-
ene hytta har for familien i penger, sier
Geir Larsen, daglig leder i Hyttetorget.  
Rent økonomisk er det ingen tvil om at
det koster å eie hytte. Ligger hytta i et
hyttefelt må du i tillegg til avdrag på
lånet og vedlikeholdskostnader, vanligvis
betale for vei, vann og kloakk, brøyting
og strøm. Er hytta på festet tomt kom-
mer festeavgift i tillegg og kanskje har

kommunen også bestemt seg for å kreve
inn eiendomsskatt på hytta. Du må hel-
ler ikke glemme utgifter til forsikring.
Ifølge et regnestykke presentert i Aften-
posten, kan du ende opp med årlige
utgifter på rundt 80 000 kroner dersom
du låner 750 000 kroner på en hytte, og
du kan få mange fine ferieturer for den
prisen. 

Bryr seg ikke om lønnsomhet
— Det man må tenke på er at folk ikke
kjøper hytta som en investering, men for
seg og familien. Da tenker de ikke på at
det koster mer enn en sydenferie. Det
bryr de seg ikke om. Her er det ikke

snakk om lønnsomhet, men et ønske om
å komme tilbake til naturen. Graver du
dypt nok hos enhver nordmann finner
du en bonde, mener Bjørn Erik Øye i
Prognosesenteret. 

Liv Aasen Mjelde i Norges Hyttefor-
bund tror også det blir feil å se på det å
eie hytte i forhold til lønnsomhet. 

— Det som er spesielt med hytta er
at den er din egen. Du kan ha dine egne
ting der. Selv trenger jeg bare ta med meg
fersk mat når jeg drar på hytta. Alt annet
er der, forteller hun. 

Stedstilknytning mindre viktig
Selv om nordmenn flest har et romantisk
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Betaler godt for hyttedrømmen
Det koster å eie hytte, men folk er villige til å forsake både sydenturer og andre fritidsaktiviteter 

for å eie sitt eget feriested. Det er den følelsesmessige tilknytningen til hytta som teller. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

➤
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forhold til det å eie hytte, er det likevel tyde-
lig at hyttemarkedet har blitt mer variert de
senere årene. I tillegg til den tradisjonelle
hytta har hyttefeltene vokst opp som padde-
hatter. En hytte er ikke lenger en hytte. Det
finnes digre luksushytter som er større enn
hus, og leiligheter i hytteborettslag er blitt
veldig populære etter at de skattemessige
spørsmålene knyttet til dette ble oppklart.
Hva skjer med den følelsesmessige tilknyt-
ningen til hytta når selve hyttekonseptet har
gått gjennom så store endringer?

—Det er den samme utsikten og de
samme fjellene selv om man bor i leilighet,
og opplevelsene kan være vel så gode, sier
Geir Larsen i Hyttetorget. 

Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener
likevel det er klart at hyttefeltene har bidratt
til å endre den norske hyttetradisjonen noe. 

— Før var det nok slik at mange bygde
hytte på et sted de hadde røtter eller en form
for stedtstilknytning. Det har nok blitt min-
dre viktig i dag. Det er tross alt ikke mange
som har røtter på Hafjell, sier han. 

Varme senger
Enkelte hytteprosjekter blir solgt med et
krav om at de må leies ut når du ikke selv er
tilstede. Da forsvinner fordelen med at du
kan ha tannbørsten stående, men samtidig
har du også mulighet til å tjene noen kroner. 

— Trenden i mange kommuner nå er at
de stiller krav til varme senger. Det vil si at
de krever en viss dekning på hytta og at man
må leie den ut når man ikke er der. Gjerne
finner man det i de typiske borettslagshyt-
tene eller fritidsboligene. Da kommer man
til ferdig vasket hus, forteller Larsen, som
mener en slik løsning kan være positiv for
dem som ønsker å redusere kostnadene ved
å ha hytte. Det finnes også hytter til salgs
med utleiegaranti, gjerne i forbindelse med
borettslagsfinansiering og lave innskudd.
Selv om noen av disse tilbudene kan virke
forlokkende og billige i utgangspunktet, er
det viktig å tenke seg om to ganger før man
slår til på et tilbud, mener Bjørn Erik Øye.  

— Borettslagsformen er i utgangspunk-
tet bra, men blir brukt som en finansierings-
form med lave innskudd og høy fellesgjeld.
Det er det samme som på boligmarkedet, og
ser billig ut men kan bli ganske dyrt. Vi har
sett eksempler på at kostnadene er med på å
finansiere hele utleiegarantien. Ta fram en
kalkulator og regn ut hva det koster før du
kjøper, er Øyes anbefaling. 
brs@huseierne.no
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Den store prisveksten fremover vil nok bli på den
gammeldagse hytta som ligger for seg selv på en
fjelltopp, ved vannet eller inne i skogen. De som

leter kan finne seg en perle til en billig penge, sier
Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

I tre fjerdedeler av kommunene her i landet ligger
hytteprisene godt under 750 000 i gjennomsnitt, og
bare en fjerdedel har gjennomsnittspriser som ligger
over dette. Etterspørselen etter hytter er for øye-
blikket enorm, og tall fra Prognosesenteret viser at
126 000 husholdninger har planer om å realisere
hyttedrømmen, men det er langt fra alle som vil få
sitt ønske oppfylt. 

Bygges ikke lenger
De tradisjonelle hyttene i skogen eller på fjellet uten
innlagt vann og med utedo er sjelden til salgs. De går

RIKELIG MED PLASS:
I nye hyttefelt ligger
byggene tett som
sild i tønner. Vil man
ha god plass rundt
seg, må man lete
blant de små og
enkle hyttene som
ble bygget for 
mange år siden.
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Prishopp på gamle hytter 
Den gamle spartanske folkehytta kommer om få år til å bli mangelvare. 

Det vil presse prisene i dette markedet dramatisk oppover.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

gjerne i arv i familien. Hytter av denne
typen blir heller ikke bygget lenger. 

— Det som tilføres markedet i dag er
hyttefelt som får preg av boligfelt, men
for de som etterspør verdier som ensom-
het, stillhet og ro er det lite å velge
mellom. Man får ikke tak i den type
hytte lenger – det er full byggestopp. De
fleste av disse hyttene ville aldri fått byg-
getillatelse i dag, derfor er det naturlig at
etterspørselen i dette markedet vil øke
mer enn for andre hytter, sier Øye.

At såkalte luksushytter med strøm,
vann og avløp og hytter i hyttefelt selger
godt, mener Øye er en konsekvens av at
det er det markedet har å tilby.

— De fleste har ikke noe valg. Hytte-

markedet er blitt svært regulert, og man
må knytte seg til vann og avløp, man får
ikke lov til å la være, sier Øye.

Geir Larsen, daglig leder i Hyttetor-
get, er også klar på at enkelthyttas tid er
forbi. 

— Man kan dessverre ikke lenger
bare plukke seg ut et landområde eller en
knaus og bestemme seg for at her vil man
bygge hytte, sier han. 

Speiler utviklingen langs kysten
Ifølge Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret
er det bare å skjele til utvikling i prisene
for hytter langs sjøen for å skjønne hvil-
ken vei utviklingen vil gå til fjells og i
skogen. 

— Ved sjøen igangsettes det nesten
ingen hyttebygging lenger, og hyttene
der omsettes til helt usannsynlige priser.
The sky is the limit. 

Likevel tror ikke Øye prisene vil nå
like astronomiske høyder på fjellet som
ved sjøen, men mener vekstpotensialet er
enormt. 

— Hyttene i dette markedet er for
øyeblikket ekstremet underpriset. De er
merkelig lave, sier han.

Liv Aasen Mjelde i Norges Hyttefor-
bund, tror også på veksten i markedet for
den tradisjonelle hytta.

— Norge blir mer og mer urbanisert,
og flere vil søke stillhet og ro ute i natu-
ren, sier hun. brs@huseierne.no
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Enklere innlogging
Det er nå blitt lettere å logge seg inn

på www.huseierne.no Heretter trenger

du bare oppgi medlemsnummeret for

å få tilgang til juridiske artikler, artikler

fra Hus & Bolig og annen medlems-

informasjon.

Høringsuttalelse 
om tomtefeste
I et brev til Justis- og politidepartementet støtter HL

departementets forslag om å forenkle tomtefesteloven.

Særlig forslaget om bortfall av vurderingen av

festeinntekter målt mot driftsresultatet for landbruks-

eiendommer vil kunne få svært positive følger, mener

HL. I dag er det slik at fester må få innsyn i bortfesters

regnskap for å vurdere vedkommendes festeinntekter i

forhold til det gjennomsnittlige årlige driftsresultat. I

praksis vil det være vanskelig for fester å få utlevert

tallene. Hvis bortfester ikke er villig til å gi fester det

nødvendige innsyn, må fester gå til søksmål for even-

tuelt å få stadfestet sin innløsningsrett. Det må i så fall

gjøres på et tynt materielt grunnlag.

HL støtter også forslagene om bortfall av skjønn

og å gi fester rett til innløsning annethvert år etter at

det er gått 30 år av festetiden. I tillegg foreslår HL å

lovfeste en bestemmelse om at innløsningssummen

skal settes til verdien på innløsningstidspunktet. Målet

er å tilstrebe en rask enighet om innløsningssummen.

Ved å fastsette et tidspunkt, vil man best hindre at par-

tene spekulerer i at tidsmomentet kan få betydning for

innløsningssummens størrelse. Du kan lese hele

høringsuttalelsen fra HL på www.huseierne.no

nytt fraHL

“Når pengene fosser inn i offentlige kasser fra

vanlige folk som må betale blodpris for sin

strøm, er det på tide å fjerne el-avgiften.”

Dag Refling, utredningssjef i HL til Bergensavisen

Ny adresse i Bergen
HLs distriktsrepresentant for Hordaland, advokat Olaf

Bryner, har flyttet på seg. Fra 1.januar deler han og

hans advokatdatter Monica Bryner kontor med Advo-

katkontoret Fløien i Fortunen 7. Advokatkontoret Fløien

består av fire advokater, hvorav tre er HLs samarbeids-

advokater. Hordalandkontoret samarbeider også tett

med takstmannen Rein Gunnestad.

LANDSMØTE I HL
Landsmøte i Huseiernes Landsforbund (HL) avholdes annet hvert år. Neste landsmøte skal

avholdes på Hotell Union i Geiranger i dagene 9. til 11. juni 2006. Dagsorden vil følge ved-

tektenes § 5-3. Delegater velges av lokalforeninger eller på medlemsmøter i de distrikter

som ikke er organisert i lokalforeninger.

I henhold til vedtektenes § 5-4 kan medlemmene fremme forslag til saker som skal

behandles på landsmøtet. Slike saker må være HLs administrasjon i hende senest 1. mars.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt HLs årsberetning med regnskaper kan bestille

dette i HLs administrasjon fra 25. mai. Vi ber om at slik bestilling skjer ved brev eller e-post.

Olav Vilness, Styreformann
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Nye koster
Geir Engebraaten, Vigdis Funder, Hans Welle-

Watne, Bente Bendixen, Erling Nordgreen, Bjørg

I. Strømmen, Tron Sæther og Anita Vegsgård er

oppnevnt som partsrepresentanter fra Huseier-

nes Landsforbund i Husleietvistutvalget.

nytt fra HL
“Best mulig kjennskap til det

lokale bolig- og eiendoms-

markedet er helt avgjørende 

for valget av eiendomsmegler.”

Peter Batta, adm.dir. i HL

På barrikadene 
mot forurensing

— For oss er det viktig å få på plass gode økono-

miske støtteordninger for utskifting av gamle 

vedovner, slik at astma- og luftveissykdommer i

byene kan reduseres mest mulig. For øvrig er vi

opptatt av å få gode støtteordninger som stimule-

rer husholdningene til å legge om oppvarming av

sine hus til fornybar varme, påpeker adm. dir. Peter

Batta i Huseiernes Landsforbund i et brev til stats-

råd Odd Roger Enoksen. Brevet er skrevet i samar-

beid med Bård Lahn i Natur og ungdom.

— At vi nå står på barrikadene sammen med

Natur og Ungdom håper vi skal gi raske og positive

resultater fra energiministeren, legger Batta til.

Søker ny kontakt 
i Østfold Nord
Huseiernes Landsforbund har annonsert etter ny

distriktsrepresentant for Østfold Nord. Ønsket er

å gi de vel 2 600 medlemmene i dette distriktet

bedre service. Søknadsfristen gikk ut 3. mars,

men det var ikke kjent hvem som blir engasjert

da Hus & Bolig gikk i trykken.

KURSREPRISE: SKATT!
Grunnet påmelding langt ut over kurslokalets kapasitet, har vi måttet sette opp vårens skatte-

kurs på ny. Det er allerede mange påmeldinger, så her haster det hvis du vil delta!  Kurset hol-

des i våre lokaler i Fred. Olsens gate 5, 7. etasje, fra klokken 17 til 19.

Onsdag 26. april:
Advokat Tore Fritsch: Skattemessige forhold ved utleie av fast eiendom
Fritsch vil gå gjennom skattereglene om utleie av fast eiendom, med hovedvekt 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 økonomiske konsekvensene kan bli store. Et viktig spørsmål

er: Hvor går grensen for utleie som næring, og hva gir bare 28 prosen skatt?

Reglene for utleie av egen bolig (endret fra 2005) gjennomgås også, herunder hvilke feller som

kan gjøre leieinntekter skattepliktige. Her er mye å hente både for små og store utleiere! 

PRIS FOR HL-MEDLEMMER: 500 KR.

PRIS FOR IKKE-MEDLEMMER: 750 KR.

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

GENERALFORSAMLING I
HL OSLO OG AKERSHUS
Lokalforeningen av Huseiernes Landsfor-

bund, Oslo og Akershus (HLOA) avholder

generalforsamling tirsdag den 25. april i

HLs møtelokaler i Fred. Olsens gate 5,

Oslo. Generalforsamlingen starter klokken

18.00. Dagsorden vil følge vedtektenes 

§ 11.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt doku-

mentene til generalforsamlingen, herunder

årsberetning og regnskap, kan bestille

dette i administrasjonen fra 4. april. Vi fore-

trekker slik bestilling i brev eller e-post.

Medlemmene i HLOA ønskes velkommen! 

Andreas S. Christensen
Styreformann 
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taletrengt?

Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg
i siste nummer av Hus & Bolig leste
om jakten på spøkelser; lurte på hvor 
i all verden redaktøren "hadde hodet
sitt" med å la slikt tull som dette
slippe gjennom som en stor sak. 
Da hadde jeg ennå ikke lest lederen,
"Spekulativ spøkelsesjakt", beklager!

Å jakte på og å fordrive spøkelser
er visst et lukrativt yrke, hvor folk
med "spesielle evner" kan operere fritt
og med greie ekstrainntekter. Ingen
innholdsfortegnelse, kvalitetssikring
eller kunderettigheter, og sikkert
omfattende skattesvindel.

Skjønner ikke Eva Botnen hva
hun selv sier når hun mener det er å
profitere på spøkelser når et hotell
skryter på seg å inneha i hvert fall ett,
om ikke to av sorten – samtidig som
hun selv tar seg godt betalt for sine
oppdrag?

Botnen rir sikkert godt på den
søppelbølgen av "synskhet", spøkel-
sesutdrivelse, rensing av hus og søk
etter mordere som diverse TV-kanaler
lar seere meske seg med; program som
lar sårbare, fortvilete og skremte men-
nesker overeksponere seg og sine for
en kynisk underholdningsindustri.

Trist, trist, trist!

Bjørg Mykle (humanetiker)

Jakten på spøkelser

Hundehold øker trivselen og gir bedre
helse for eierne, viser forskning, og
antall hundeeiere øker stadig. De fleste
boligsameier har båndtvang året rundt,
og strenge husordensregler som må
overholdes. Men er du hundeeier på
boligsøk, sjekk de siste årsmøterefera-
tene og styreskriv før du bruker mil-
lioner av kroner på en attraktiv adresse,
eller hundretusener i året på utleie!  

Bak fine fasader kan det skjule seg
en "politistat" med angivervirksomhet
og patologisk toleranse for regelbrudd.
Enkelte har nabokritikk som hobby, og
katteiende styremedlemmer bidrar til
hundehets. 

Mens styremedlemmers løse katter
sprer helseskadelige ekskrementer i
barnas sandkasser, kan litt hunde-
bjeffing resultere i drapstrusler på hund
og eier. Inhabile styremedlemmer med
katter, lar det gå sport i nistirrende,
sjikanerende og truende opptreden,
mens svette hundeeiere rives overende
av ivrige bikkjer på jakt etter naboens
løse katter.

Leietakere med hund umyndig-
gjøres, idet styret uten forhåndsvarsler,
sender klager på hundehold fra inhabile
styremedlemmer rett til utleier, og truer
med tvangsfravikelse i hht. tvangsfull-
byrdelseslovens kap.13.             

Hetsen krydres ytterligere ved at
ubudne gjester tar seg inn i hundeeiers
bolig via terrassen uten at styret reage-
rer, eller at bilers eksosrør  røskes ned i
mulm og mørke, og bilpansre pepres
med knuste egg i boforhold lik "hund
og katt".

Norge er iflg. Grunnlovens § 110 c
forpliktet til å følge FNs Menneske-
rettigheter. FNs resolusjon 28-2004
(OHCHR) forbyr tvungen utkastelse
før menneskerettighetene er ivaretatt
ved at annen bolig er fremskaffet.
Flytting medfører økonomiske omkost-
ninger m.m, vær derfor føre vàr når du
som hundeeier velger bolig!

Liv Serine Helgesen, Oslo

Tips til hundeeiere på boligjakt

Leste med interesse innlegget fra Tor
Otto Fougner i Hus& Bolig nr.1/2006.
Godt at det endelig er noen som stiller
spørsmålstegn ved denne delen av
sparetiltak på strøm som egentlig er litt
latterlig. De fleste som har prøvd spare-
dusj vil vel være enige i at det ikke
akkurat er på komfort-toppen å stå
under en vanntåke og ikke føle at man
blir ordentlig ren, i troen på at man
sparer så mye energi. 

Har selv tidligere gjort samme test
som Fougner og kommet til samme
resultat, men har et tips til, som på en
enkel måte ytterligere kan være til nytte
og øke behaget ved en god dusj: Etter
innledende skylling med fullt trykk er

det helt OK å redusere dette betydelig
mens man såper seg inn, for deretter å
øke til maks igjen når man skyller av
såpe/shampoo.

Man kan jo også stenge av helt
under innsåping, men så var det dette
med komforten igjen.

Ved å regulere vannmengden på for-
annevnte måte har man fullt utbytte av
en skikkelig god og effektiv dusj uten at
det innvirker nevneverdig på strømfor-
bruket og uten å ha følelsen av at man
er på campingtur. 

TS, Halden 

Sparedusj

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

å forkorte debattinnlegg. Skriv til husogbolig@huseierne.no
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Når vedtak om verning eller
fredning besluttes, kan følgene
bli dramatiske for eier – både
økonomisk og bruksmessig.
Det legges dels strenge begren-
singer på hva som kan gjøres
med bygningen.  Man detro-
niseres og fratas vesentlige ret-
tigheter uten nevneverdig
kompensasjon.  Teknisk opp-
gradering eller nødvendige til-
pasninger til endret bruk kan
hindres.  Likedan kan kostbar
utbedring fremfor rimeligere
utskiftning av bygningsdeler
pålegges.  Samtidig som målet
er å sikre et viktig historisk
bygg for ettertiden, kan resul-
tatet likevel bli paradoksalt – i
verste fall råtner bygningen på
rot.  Prisen på bevaring av det
kulturhistoriske blir for høy.
Mens noen eiere kaster inn
håndkleet, kan andre falle for
fristelsen i å ta snarveier –
satse på tilgivelse i stedet for
tillatelse.  Detaljer og orna-
menter blir ikke gjenskapt.  I
stedet mister bygningen sin
identitet og opprinnelige
uttrykk.  

Hensynet til bevaring går
foran det meste, så som kost-
nader, om det gjelder bespa-
relser på alternative løsninger
eller årlige driftskostnader.
Videre nedprioriteres funksjo-
nalitet og material- og kon-
struksjonstekniske ytelser.
Antikvariske påbud får med

andre ord vidtrekkende konse-
kvenser.  

Ein skigard kan’kje 
vara evig, veit du
Klimaslitasjen setter sakte,
men sikkert sine spor.  Med
jevne mellomrom må det gjø-
res forebyggende tiltak.  Det
males og flikkes.  Bygget gis
en ansiktsløftning.  Ved en
omfattende rehabilitering blir
gjerne denne endringen enda
tydeligere på grunn av materi-
alutskiftning.  Murpuss løsner
og må hogges ned, og ny mør-
tel påføres.  Panel morkner.
Takstein, i tegl eller skifer ero-
derer eller delamineres.  De
må erstattes.  Kobber- og sink-
plater lider samme skjebne.
Det finnes ingen vei tilbake.
Det ekte og originale går tapt.
Bygget på sin side fremstår
ikke som en død, men levende
organisme hvor det ytre
uttrykket gjennomgår konti-
nuerlige endringer, om enn i
ulikt tempo.  Også vinduer
slites av tidens tann, men av
en eller annen grunn gis de
særbehandling, selv om de
inngår, sammen med de
nevnte materialene, i byggets
utvendige uttrykk. ”Døds-
leiet” kan forlenges, men til
hvilken pris? I forhold til de
ulike fasadematerialene synes
antikvarens holdning å
mangle konsistens. 

Stilkopiering 
– en kulturhistorisk 
forbrytelse?
Å benytte stilkopier fremstår
som siste utvei.  Prinsippet
devalueres ut fra en subjektiv
verdivurdering av ”det ekte og
originale”.  At byggets opp-
rinnelige uttrykk og visuelle
karakter holdes intakt, hjelper
ikke.  Nye dør- og vinduskon-
struksjoner lages helt lik de
gamle, ved at profiler og orna-
mentikk videreføres.  Å skifte
ut akkurat denne bygningsde-
len, på tross av at materialene
vel og merke er like gode og
holdbare som de opprinnelige,
anses nærmest som hellig-
brøde. For mange antikvarer
trår man da over ukrenkelige
grenser.  Det hjelper lite at
årskostnadene (avskrivning og
vedlikehold) mer enn halveres,
fyringskostnadene senkes og
funksjonaliteten bedres.  Stort
sett sendes hele regning til
hus- og gårdeiere.  At mer-
kostnaden som pålegget inne-
bærer, kan provosere, er derfor
kanskje ikke så rart. 

Skru tiden tilbake eller
følge utviklingen?
Et levende bygg gjennomgår
ikke bare utvendige, men også
innvendig endringer. Nye
funksjoner og behov oppstår,
for eksempel i boliger hvor
loft og kjeller bygges ut eller
på skoler hvor undervisnings-
opplegg stadig inntar nye for-
mer.  Som en rektor på en av
Oslos 50 bevaringsverdige
skoler ganske treffende, men
oppgitt sukket over antikva-
rens innstilling; ”Skal vi jobbe
på et museum eller er dette en
arbeidsplass hvor vi skal drive
moderne undervisning?”
Indre areal- og bruksmessige

omdisponeringer kan medføre
nødvendige, ytre endringer på
fasaden.  I stedet for at en
bygning ”går ut på dato” og
forfaller, vil fysiske tilpas-
ninger derimot være bevis på
overlevelsesevne – en bære-
kraftig konstruksjon i dobbelt
forstand. 

Utskiftning på grunn av
nye regler og forskrifter
Mye har ofte skjedd siden
bygget var nytt; nye og bedre
materialer er tilkommet,
endret regelverk og funksjoner
likedan, samtidig som det kan
ha blitt omgitt av tung trafikk.
Når ”det nye” skal forenes
med ”det gamle” - verning
vurderes mot utvikling - kan
myndighetene noen ganger
presses til kompromiss.  Når
for eksempel støydempings-
eller branntiltak utløses, opp-
nås imidlertid sjelden ønsket
effekt ved reparasjon av vind-
uer.  Andre ganger kan sjene-
rende soloppvarming forebyg-
ges med moderne material-
bruk.  Mens utbedring her
kommer til kort, får man ”i
pose og sekk” ved utskiftning.
I noen tilfeller vil således nye
forskrifter overprøve antikva-
ren og diktere løsningen.
Utskiftning fremstår som
eneste alternativ.  

Antikvarens mål 
– et luksusfenomen?
I forhold til stilkopier vil pri-
sen på å reparere bli to til tre
ganger dyrere.  Selv om tall-
størrelsene kan variere, er det
overordnede poeng at repara-
sjon av bygningsdeler kan
være så tidkrevende og kost-
bart at i stedet for å skifte ut,
lar byggherrer heller være å
gjøre noe, slik at forfallet fort-

Vern – en trussel for vårt gamle bygningsmiljø?
I Ibsenåret 2006 kan det være nærliggende å
minne om Brand hvor hovedtemaet er “intet
eller alt”.  Er det det samme målet – det kom-
promissløse – som driver antikvariske myndig-
heter, undrer Einar Jenssen.  Og er det samme
resultatet som oppnås  –  eies evig kun det
tapte?  

taletrengt?

h&b nr. 2-2006 s. 82-89  3/23/06  4:43 PM  Page 86



87hus&bolig 2–2006 •

setter.   Kondemnering blir
det neste.  Intensjonen bak
vernevedtak kan da definitivt
ikke sies å ha lyktes.  Derimot
er det beste blitt det godes
fiende. 

Høye krav til faglig skjønn
Å foreta endringer i fasadens
opprinnelige uttrykk og
karakter er krevende, arkitek-
tonisk øvelse.  Svært lite, min-
dre enn de fleste forestiller seg,
skal til før utseende på en
fasade eller et tak forringes.
Funksjon må ses sammen med
estetikk, ikke alene.  Det får
konsekvenser når for eksempel
betongtakstein erstatter tegl
som patineres og gjennomgår
en annen aldringsprosess,
dryppneser og profiler på
vinduer sløyfes og forflater
uttrykket eller gammel mur-
puss med fin ornamentikk og
trekninger ikke gjenskapes.
På den annen side kan det
være nødvendig å tillate
påbygninger, innsetting av
takvinduer etc. såfremt det
gjøres respektfullt og med
”konduite”.

Mål i utakt med brutale
rammebetingelser?
Antikvariske myndigheter står

definitivt oppi vanskelige
dilemma.  Aldringsprosessen
ubarmhjertige favntak rammer
spesielt klimautsatte byggema-
terialer.  Levetiden begrenses.
Kapitaltilgang er en annen,
like ubehagelig begrensning
som heller ikke kan benektes,
spesielt så lenge offentlige til-
skudd er bagatellmessige.  Til-
svarende gjelder endret bruk,
strengere regler og forskrifter
eller nye, ytre fysiske ramme-
betingelser. Slike ugjendrive-
lige realiteter bør deres ambi-
sjoner gjenspeile, ikke idylli-
sere. Spørsmålet er hvordan
disse hensyn kan forenes med
kravet til bevaring og ønske
om å la viktige historiske byg-
ninger bli holdt i hevd.  Det
innebærer definitivt en vilje til
kompromiss.  Overordnet
dreier det seg ikke om man
skal verne, men hva og hvor-
dan.  Å ha samme strenge krav
til alle 50 verneverdige skolene
i Oslo er for eksempel kanskje
ikke fornuftig?  

Mer katolsk enn paven? 
Gamle gjenstander – også
bygninger – bærer i seg histo-
rie, minner og symboler.  Noe
eksistensielt, en del av folks
identitet og røtter, kan indi-

rekte berøres.  Hvis slike ver-
dier trues, vil sterke følelser
ubevisst kunne utløses.  Kom-
promisset kunst kan derfor bli
tilsvarende vanskelig å prakti-
sere.  Synspunkter tipper lett
over i lidenskapelig engasje-
ment preget av insisterende
karakter.  Slike tendenser kan
også antikvarens holdninger
preges av. Møte med dem
opplever mange som nedtur
og resignerer.  Andre får til
dialog, mens atter andre fristes
av å ta snarveier.  Ornamen-
tikk og profiler på ny puss
sløyfes, vinduer skiftes ut med
billigste type, slik at byggets
arkitektur og opprinnelige,
ytre uttrykk vansires.  Prisen
Brand måtte betale for sin
kompromissløse holdning, ble
som kjent svært høy.  Han
mister sin kone og sin sønn.  I
vernespørsmål kan ”plikten og
kallet” – lovverket og tolk-
ningen av det – kanskje koste
mer enn det smaker.  Vi vet at
bygninger forfaller unødig.
Blant mange aktører svekkes
antikvarens autoritet dels på
grunn av en autoritær stil.
Ingen av delene er vi tjent
med.  

Einar Jenssen har faglig bak-
grunn som ingeniør, og har de
siste ti år jobbet mye med reha-
bilitering, mest som innleid
prosjekt- og byggeleder. Han har
spesialisert seg på fasader og tak
med hovedfokus på vinduer, og
bistår blant annet Grindland
Trevarefabrikk. Forut for dette
arbeidet Jenssen ti år på Bygg-
forsk. 
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Apparatet ser varme, forklarer Sverre
Heltvedt i All Tech Termografi ivrig
og viser fram en rekke bilder lagret på

kameraets harddisk. I motsetning til et
vanlig kamera, registrerer termografiap-
paratet temperaturen på det som blir tatt
bilde av, og gjengir det på en fargeskala
som går fra lilla til gult. Det gjør det
mulig å undersøke elektriske anlegg, og
avsløre feil som i verste fall kan føre til
brann dersom de ikke blir rettet opp.

— En god del av oppdragene jeg får
er knyttet til tilstandskontroll av elek-
triske anlegg, og feilsøking på varmeka-
bler. Systemet kan også påvise luftlekka-
sjer i bygg, og jeg har til og med opplevd
å finne et musebol i veggen på et hus jeg
undersøkte, forteller Heltvedt.  

Kalde føtter
I dag er han på oppdrag i et nybygget hus
der jordfeilbryteren faller ned hver gang
varmekablene i gulvet slås på. Familien
som eier huset har en kort tid omgått
problemet ved å koble kablene utenom
jordfeilbryteren, men selv om det har
holdt dem varme på beina, har de ikke
tatt sjansen på dette som en varig løs-
ning.  

— Det er alltid en grunn til at jord-
feilbryteren slår ned, og å koble anlegget
utenom er ingen god løsning. Det er
også ulovlig. Trolig er det snakk om et
brudd på kabelen som må utbedres, sier
Sverre Heltvedt.

Han kobler en stor transformator inn
i støpselet, og sender en spenning på 230
volt inn i anlegget.  Jakten kan begynne.
I første omgang finner han ingenting.
Kameraet viser tydelige spor av kablene
på gulvet. Innerst ved veggen, under
trappen, ser kablene ut til å stoppe. Bak
døra som leder til kjelleren er det heller
ingen utslag. Når spenningen på trans-
formatoren snus, avsløres det at det er
her feilen ligger. Plutselig lyser området
som var mørkt opp, mens resten av gul-
vet blir mørkt. Originalt var det åpent
under trappa, og veggen og døra ned til
kjelleren er blitt satt opp etter at huset
ble ferdigstilt. Det er trolig der forkla-
ringen ligger.

— Jeg tror det kan være snakk om en
spiker, som bryter kabelen, eller så har en
håndverker boret for langt ned. Det hen-
der ofte at noen borer ned i en kabel, sier
han. For å rette opp feilen, må flisene
hakkes opp, og kablene utbedres der ska-
den har oppstått. 

Bedre føre var
Heltvedt mener det ofte kan lønne seg å
gjøre grundige undersøkelser på forhånd.
Når man har varmekabler eller vannbå-
ren varme i gulvet er det nemlig ingen
god idé å sette opp vegger eller annet
uten å være hundre prosent sikker på hva
som er under. 

— Mens noen velger å være forberedt
når de skal gjøre slikt, er det andre som
satser og sier at ”går det så går det”. Men
det er ikke alltid det går så bra. Blir gul-
vet sjekket i forkant er det derimot bare å
tegne inn kablene, slik at man unngår å
gjøre feil, sier Heltvedt. 

Finner brudd 
på kabler

Du trenger ikke rive opp hele 
gulvet selv om varmekablene 

ikke fungerer som de skal. 
Ved hjelp av et kamera som 
fanger opp infrarød energi 
er det mulig å påvise nøy-

aktig hvor feilen ligger. 

h&b nr. 2-2006 s. 82-89  3/23/06  4:43 PM  Page 88



89hus&bolig 2–2006 •

Ivinter kan du tro at naboen min var
fornøyd! Nå hadde han virkelig rustet opp
huset sitt. Ikke at det sto dårlig til fra før,

her var allerede to etasjer med nok av plass
for ham og kona og jentungen. I første eta-
sje hadde han ikke mindre enn tre stuer: en peisestue, en
spisestue og en liten praktisk stue ved siden av det romme-
lige kjøkkenet. I tillegg hadde han et stort spisskammers,
samt hall og entre.  I annen etasje: fire soverom, et kontor og
et deilig bad med vaskemaskin, dusj og toalett. For ikke å
glemme prektige verandaer både oppe og nede. 

Nyvinningen var en forseggjort boltreplass i kjelleren.
Her har kjerringa fått sin egen vevstue, han sitt eget hobby-
rom og jentungen en herlig krok for dukkeleker. Selve
kronen på verket var likevel badet. Lekkert, flislagt, med
dusj, badekar, badstue og toalett. Her skulle han og kona
sannelig nyte livet etter skiturer i skog og mark. 

Gubben hadde rundet femti og var dermed blitt en av
den tredelen av befolkningen som kalles ”seniorer”. I følge
statistikken er dette folk med god råd, god tid og god helse.
En annen statistikk sier noe om at kropper i denne alderen
fort kan komme til å trenge reservedeler. Den statistikken
hadde naboen ikke lest, før han brukte sine oppsparte midler
til å gjøre det lekkert i kjelleren. Derfor kom det nok som
kastet på ham da hofta på ettervinteren begynte å verke, og
legen ga ham beskjed om at den måtte skiftes ut.  Blek om
nebbet – men full av mot – pakket naboen toalettsakene sine
og reiste til sykehuset, hvor kirurgen ventet.

I dag kommer naboen hjem fra sykehusets ortopediske
avdeling. Lykkelig stavrer han inn i gangen i første etasje
med krykkene sine, og gleder seg til å slange seg på sofaen
foran peisen med fjernkontrollen og sin kjære TV. Først må
han bare et helt nødvendig sted. Men her er ingen do! Hva
skal han gjøre nå? Han har riktignok do både oppe og nede,
men trapper kan han bare drømme om de neste fire ukene. 
Hjelpemiddelsentralen kommer med dostol og tisseflaske.
Omsider får naboen lettet sin trang, men problemet er ikke
løst med det. Hvor skal han gjøre av sine etterlatenskaper? 
Datteren har nettopp kommet hjem med noen skolekamera-
ter. Han kan ikke be henne om hjelp. Han må vente til kona
kommer hjem fra jobben, så hun kan få tømt potten hans,
hun som er så sprek. 

Naboen er ikke særlig høy i hatten, der han sitter. Så
gammel han plutselig føler seg. Så hjelpeløs. Så avhengig av
andre. Nå angrer han sik-
kert på at han ikke laget
do i første!
Noe å tenke på?   

husmusa

SP KERS
KÅRNER
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garasjer og porter

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net
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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 49,- 75,-

Leiekontrakt - hytte, sett à 2 29,- 49,-

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Husleiereguleringsskjema gratis 19,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om utkastelse 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 10,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Forliksklage 19,- 39,-

Begjæring om utlegg 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

(boliggård, borettslag, sameie)

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.

rammeverkstedoppvarming

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
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fagfolk til tjeneste

blikk- og kobberslagstjenester

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

containerebygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestere

91hus&bolig 2–2006 •

bygg- og tømrermestere

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

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

h&b nr. 2-2006 s. 90-99  3/23/06  4:49 PM  Page 91



malertjenester

malertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

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

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

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyr

rør og rørleggerutstyr

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

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

92 • hus&bolig 2–2006

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

låser og låsesmedtjenester

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

isolering        av boliger

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR 
BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Markedshuset Ars AS suksess ligger i faste priser som dekker : 
• Felleskostnader • Regnskap / Budsjett 

• Skatteopplysninger  • Innkalling og tilstedeværelse på årsmøte 

I tillegg kan Markedshuset Ars AS 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

gravearbeid

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

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

SPESIALISTER PÅ:
• Fasaderehabilitering
• Betongrehabilitering
• Vi løser dine fuktproblemer

gjerder og gjerdeporter

Grorud Gjerde A/S
Kontor: Grankollvn. 6

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

Mobil: 90 11 35 83

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Lang gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper
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teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

Våropprydding – Container

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

stiger og stillaser

skorsteinsarbeid

taksering

tømrermester murmester

tankarbeider

sopp (skadesopp)

renovasjon

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

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

bensinutskillere og spillolje
• Høytrykksspyling, rensing og

tining av avløpsrør

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

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

Arkitekt og takstmann MNTF
Kirkehaugsv. 3, 0283 Oslo

BOLIG- OG 
NÆRINGSEIENDOMMER

Kontor 22 50 81 34

Privat 22 50 34 97

MEDLEM AV NORGES TAKSERINGSFORBUND

HUSK Å SI

IFRA HVOR

DU HAR SETT

ANNONSEN

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF
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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 

2-
20

06

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 1. mai 2006.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Svarene på oppgaven må vi 
ha i hende senest 1.juni 1006.
Vi trekker tre heldige vinnere
som får tilsendt hver sin flotte
ryggsekk.

Løsningen på oppgaven i nr. 1
og navnet på de heldige vinn-
erne, kommer 
i neste ut-
gave av 
Hus & Bolig.
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

2 •
2006

2 • 2 0 0 6 k r 4 9 , -

Brannfarlige piper
Prishopp på enkle hytter

Uenighet om 
smøremembraner

SYRINER
Velg riktig 
GRESSKLIPPER

BAD:
Sprikende råd fra byggevarekjedene

Helsefarlig

støv
fra loftet
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