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Skal man kjøpe hus eller leilighet, har taksten mye å si.
De fleste som er i kjøpemodus forholder seg til verdi-
takst, og legger inn bud i nærheten. Har vi kjøpt en
bolig under takst vil omgivelsene synes vi har gjort et
varp. Og må vi betale mer, oppleves prisen ofte som
høy. Men det viser seg å være mer komplisert enn som
så. Taksten, som i utgangspunktet skal være en objektiv
verdivurdering, er ikke alltid til å stole på når det gjel-
der å anslå hvor mye boligen faktisk er verdt.

Det hadde kommet redaksjonen for øre at takster
varierer, til dels mye. Hus & Bolig ba derfor tre forskjel-
lige, tilfeldig utvalgte takstmenn vurdere en og samme
leilighet. Vi ønsket å finne om det ble et sprik, og even-
tuelt hvor stort det ville bli. Vi hadde også som formål å
finne ut om takstmenn lar seg påvirke av oppdragsgive-
rens motivasjon for å bestille takse-
ringen. Vår utskremte medarbeider
skulle derfor antyde overfor en
takstmann at taksten skulle brukes
i salgsøyemed, overfor en annen at
den skulle brukes i forbindelse
med et arveoppgjør. I for-
hold til tredjemann skulle
det ikke sies så mye. 

Takst er i stor grad bygd
på skjønn. Å tro at tre
takstmenn skulle komme
frem til nøyaktig samme
beløp, var derfor urealistisk.

Takstorganisasjonene selv mener man må godta et sprik
på pluss/minus 10 prosent. Vår lille, uhøytidelige
undersøkelse ga et sprik på 320 000 kroner, eller hele
26 prosent. Det var langt mer enn forventet.

Takstmannen som ga den laveste taksten ville være
snill. Han ville spare vår utsendte for å betale arveavgift.
Skatten oppleves av mange som urimelig og urettferdig.
Ingen lider nød selv om staten får litt mindre – særlig
ikke i disse tider hvor oljemilliardene strømmer inn.
Men tenk om formålet med en lav takst ikke først og
fremst var mindre arveavgift. Tenk om vår utsendte
hadde til hensikt å kjøpe ut sin bror og beholde leilig-
heten selv. Da blir ikke bare staten den tapende part,
men også broren! 160 000 kroner ville han i dette til-
felle bli snytt for. Vår medarbeider har faktisk en bror.
Det tok den ”snille” takstmannen seg ikke bryet med å
sjekke. 

Redaksjonen har valgt å la være å offentliggjøre
takstmennenes navn. Når første forsøk gjorde det mulig
å påvirke takstresultatet, tror vi dessverre dette handler
om mer enn et enkelt sort får. Det kan tyde på at dette
er et generelt problem i bransjen mer enn et unntakstil-
felle. Vi er stygt redd for at det finnes flere takstmenn
som gjerne vil blidgjøre sine kunder. 

Oppdragsgiveren har ikke gjort noe ulovlig eller
galt ved å fortelle hvorfor han bestilte takst. Det

skjer i de aller fleste tilfeller. Det er takstmannens
oppgave å forholde seg nøytral til de opplys-

ningene han får. Det handler om etikk!

Snill, men lite klok
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ros&ris fra Batta

RIS går til olje- og energiminister Odd
Roger Enoksen for hans og regjeringens
arrogante og avvisende holdning til å

avhjelpe husholdningene med den dramatiske økningen
i strømprisene. I debattprogrammet Holmgang i TV 2
den 5. april ble han både av meg og andre utfordret til å
redusere elavgiften eller halvere momsen på strøm-
regningen etter at prisene det siste året har økt med 
70 prosent. Dette avviste Enoksen bastant.

Kraftselskapene hadde i fjor rekordartede overskudd i
mangemilliardersklassen. Nylig skrev Dagens Nærings-
liv at kraftselskapene i januar og februar i år tjente 
10 milliarder mer enn i de samme to månedene i fjor.
Når vi vet at det statseide Statkraft står for halvparten av
kraftproduksjonen i Norge, viser dette at Staten i 2006
vil kunne tjene opp mot 30 milliarder kroner mer enn i
rekordåret 2005. Det meste av dette tilfaller Staten i
form av utbytte. Som følge av prisøkningen på strøm-
men, øker også momsinntektene med milliarder. 

Etter vårt skjønn ville det være helt på sin plass å
begrense konsekvensene av denne uheldige og urimelige
kostnadsøkningen for strømkundene ved å redusere
elavgiften og momsen. Statsråd Enoksen var en ivrig
forkjemper for å få halvert matmomsen – fordi mat er
et nødvendighetsgode. I våre øyne er strøm et like viktig
nødvendighetsgode. Nå må statsråd Enoksen snarest se
saken fra husholdningenes side, før titusener havner i
økonomisk krise.

ROS går til kommunalminister Åslaug
Haga, som har lagt avgjørende vekt
på henvendelsen fra Huseiernes

Landsforbund med flere om å videreføre Husleie-
tvistutvalget (HTU). Departementet fremmer nå et
lovforslag om dette. Ved den nye ordningen vil HTU
bli en obligatorisk førsteinstans, i stedet for forliks-
rådet, i tvistesaker mellom utleiere og leietakere.

HLs hovedbegrunnelse for støtten til HTU er at
utvalget besitter en langt bedre kompetanse i husleie-
rettslige spørsmål enn tilfeldige dommere i forliks-
rådet. Derved bør avgjørelsene både bli riktigere 
og mer likeartede. Både Leieboerforeningen og 
Huseiernes Landsforbund har oppnevnt represen-
tanter som bistår i meglingene i HTU. Vi forutsetter
at dommerne i HTU velges ut slik at det blir en
objektivitet og nøytralitet i den domfellende saks-
behandlingen.  
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For alle dem som ikke har hatt fast-
prisavtale på strøm, vil den samlede
strømregningen i år bli høyere enn noen
sinne! Rundt 70 prosent mer enn i fjor.
Dette er dramatisk. Strømregningen
utgjør nemlig en betydelig del av hus-
holdningsbudsjettene. Akkurat nå styres
strømprisene i Norge av prisen på kull-
kraft produsert i Tyskland. For slik kraft-
produksjon må kullkraftprodusentene
betale en ekstra CO2 avgift på 10 øre
per kwh. Strøm som produseres ved våre
vannkraftverk i Norge koster under 
10 øre å produsere. Det betales heller
ingen CO2 avgift på denne. Allikevel
kan den selges på det europeiske marke-
det for samme pris som tysk kullkraft,
for over 42 øre per kWh. Det forteller
hvor enormt mye norske kraftprodusen-
ter tjener på sin vannkraft. I 2005 ble
kraftselskapenes overskudd på ti-talls
milliarder kroner. I år vil inntektene bli
nær 30 milliarder mer. Det aller meste
av milliardoverskuddene tilfaller stats-
kassen og de ”utvalgte” kraftkommu-
nene. Prisen for dette betales av hus-
holdningene og næringslivet.

Til tross for dette sitter regjeringen med
hendene i fanget! Vi kjenner igjen situa-
sjonen fra den forrige regjeringens pas-
sive atferd med olje- og energiminister
Einar Steensnæs i spissen. Vi husker også
konsekvensene, hvor mange tusen hus-
holdninger kom i betalingskrise – og

hvilken kanonade den forrige statsråden
dermed ble utsatt for. Det ser så langt ut
til at Odd Roger Enoksen ikke vil ta lær-
dom av det som skjedde for tre år siden.

I Midt-Norge er situasjonen allerede
dramatisk. Fordi det statseide Statnett
ikke har bygget ut nettkapasiteten i
denne regionen, foreslår regjeringen 
nå å øke strømprisen dramatisk i både
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Dette grenser til det kriminelle.

Vi har allerede foreslått for statsråd
Enoksen å halvere momsen på strøm-
men eller å redusere elavgiften. Så langt
er dette avvist. Svaret er at kraftproduk-
sjonen i Norge må bygges ut og at hus-
holdningene må sørge for mindre strøm-
forbruk. Dette er å betrakte som strutse-
politikk. Det tar mange år før ny kraft-
produksjon kan bygges ut og frembys.
Vi vet alle hvor mange krav og hin-
dringer som er i veien både for å bygge
ut gasskraft, vindkraft eller vannkraft.
For øvrig er det faktisk husholdningene
som først og fremst har investert og
sørget for lavere strømforbruk de senere
årene. I offentlige bygninger ser vi stadig
vekk lys og lamper døgnet rundt i
tomme kontorer. Og veksten i energi-
forbruket har ellers kommet i industrien
og næringslivet. Bare å stille krav til hus-
holdningene om energisparing er igjen å
anse som ansvarsfraskrivelse.

Handlingslammet regjering skaper ny strømkrise
Aksjoner
Dersom regjeringen ikke tar signalene på
alvor og sørger for å redusere strømpris-
sjokkene husholdningene påføres, vil
Huseiernes Landsforbund aksjonere. 
Vi må snarest se handlinger, både i form
av avgiftslettelser på strømregningen og
redusert strømforbruk i offentlig sektor.
Videre må kraftnettet snarest bygges ut,
slik at vi har nødvendig kapasitet for
strømforsyningen over hele landet. 
Ny kraftutbygging må straks påbegynnes.
Vi kan ikke lenger høre politikersnakk –
uten handling. Statskassen vil i 2006 tjene
minst 100 milliarder mer enn budsjettert
på rekordhøy oljepris og strømpris. Noe
av dette kan benyttes til å subsidiere ny
kraftutbygging som ikke forurenser.

HL-strøm
For våre medlemmer vil vi arbeide intenst
for å finne det rette tidspunkt for å inngå
nye fastprisavtaler som ligger 20 prosent
under dagens strømpris. 
Dette vil vi holde dere 
løpende orientert om 
i Hus & Bolig.

Vi ønsker våre 
medlemmer og 
lesere en riktig 
fin sommer!

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Duravit organiserte tidligere salget av
sine varer gjennom en eneimportør,
og Svein Amundsen i rørleggerfirmaet

Alltid AS hevdet i Hus & Bolig i fjor at
dette gjorde at prisene ble holdt unødig
høyt. Mye tyder på at han hadde rett. For
etter at Duravit trakk tilbake importørens
rettigheter og begynte å selge varene sine
selv, har prisene på deres varer falt med
mellom 20 og 30 prosent og blitt enklere
å få tak i.

Eget kontor
Markedssjef hos Duravit,
Hege Galteland, bekrefter at
selskapet nylig har endret sin
salgsstrategi og åpnet et eget
salgskontor.

— Vi ønsker å yte bedre ser-
vice ved å ha mer direkte kontakt
med markedet, forteller Galteland.
Hun har allerede merket at omset-
ningen har økt i forhold til fjorårets tall.

Kontoret fører hele katalogen av varer
i motsetning til det begrensede utvalget
som tidligere ble importert. I tillegg er
prisene senket så de nærmer seg det Gal-
teland beskriver som et europeisk nivå. 

Flere på vei
At prisene har falt gjør rørlegger Amund-
sen fornøyd. Som eksempel trekker han
frem et badekar som han nå kan selge
3000 kroner billigere enn for få måneder
siden. Han har også fått signaler om at
flere produsenter vil gjøre det samme. 

— Vi vet at flere produsenter ønsker å
åpne flere salgslinjer. De syntes kanskje
de ikke fikk solgt nok her i landet? undrer
Amundsen. Han er glad for at hans inn-
sats for å få varene mer tilgjengelige har
gitt resultater. 

— Endringen skjedde brått etter at vi
tok opp saken, det var veldig positivt.

Amundsen varslet tidligere å klage til
Konkurransetilsynet, på det han mente var
for tett samarbeid mellom produsenter og
enkelte grossister og baderomskjeder. Nå
vil han avvente klagen fordi flere produsen-
ter ser ut til å gjøre som han vil.
eem@huseierne.no

REDUSERT: Dette badekaret kan rørlegger
Svein Amundsen selge 3000 kroner billigere
enn for få måneder siden. Foto: Duravit

F A K T A

Dette er saken:
Hus & Bolig har satt fokus på at flere

baderomsleverandører boikotter en stor

del av rørleggerfirmaene, og kun selger

varene sine gjennom spesielt utvalgte

forhandlere. Rørlegger Amundsen ble

plutselig nektet å kjøpe baderomsutstyr

fra produsenter som ønsket å prioritere

større grossister. Amundsen protesterte

mot praksisen, og krevde at konkurran-

setilsynet skulle ta stilling til hvorvidt

det tette samarbeidet mellom produsen-

tene og håndverkerne er lovlig.

FOKUS: Hus & Boligs artikkel i
nummer 5/2005, har fått ting til
å skje. Prisene er lavere og
varene mer tilgjengelige.

Lavere pris
Etter at Hus & Bolig beskrev hvordan mindre 
rørleggerfirmaer ble nektet å handle de bade-
romsvarene de ønsket, har flere produsenter endret 
sine salgsrutiner. Prisene er senket med 25 prosent.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
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Teflon ikke farlig
Normal bruk av teflonbelagte kokekar og stekepanner medfører ikke helsefare. Det viser

helse- og miljørisikovurderinger som Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk institutt for vann-

forskning har utført på oppdrag fra SFT og Mattilsynet. Folkehelseinstituttet dokumenterer

på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig i dag, at eksponering for teflon og

PFOA, som frigjøres fra teflon ved oppvarming, er meget lav. De mener at normal bruk av

teflonbelagte kokekar og stekepanner ikke medfører økt kreftrisiko. Det er likevel viktig å

være klar over at nedbrytning av teflon starter ved oppvarming til over 317 grader Celsius,

og at det da dannes ulike perfluorerte gasser. En slik oppvarming av teflonprodukter må

anses som unormal bruk, og vil bare medføre et lokalt helseproblem innomhus.

Kjendisrabatt
Mia Gundersen Lelienhof og mannen

Marcel sparte nærmere 100 000 kro-

ner ved å profilere sitt nye, eksklusive,

italienske kjøkken i Se og Hør, skriver

VG. Kjøkkenet ble behørig omtalt i

ukebladets påskenummer. Også Flise-

kompaniet, Passiflora og Kiil Interiør på

Lillehammer får medieomtale. Om

paret fikk honorar for å vise frem

hjemmet sitt vil de ikke kommentere,

men redaktør Odd J. Nelvik opplyste

nylig at bladet enkelte ganger punget

ut mellom 150 000 og 200 000 kroner 

for ekstraordinære saker.

Generalsekretær Ped Edgar

Kokkvold i Norsk Presseforbund mener

Se og Hørs hjemme-hos reportasje

ikke er presseetisk forsvarlig.

sett&hørt

“Boligsektoren har blitt nedprioritert de 
seinere åra fordi kommunene har vært sultefora.

Det som ikke er lovpålagt, blir nedprioritert.”
Kommunal- og regionminister Åslaug Haga til Bo

Hun bestemmer
Ifølge en undersøkelse som Byggmaker har gjort, brukte 25 pro-

sent av oss påskeferien til å pusse opp enten hjemme, på hytta

eller båten. Initiativet tok kvinnene.

— Dette gjenspeiler bare helt elementære maktstrukturer; at

det ikke er noen tvil om at det er kvinnen som bestemmer hvor

skapet skal stå, og at mannen utfører arbeidsoppgaver på

kvinnens ordre, sier sosialantropolog Rune Døving til Dagsavisen.

Undersøkelsen viser at der er stor forskjell på mennenes og

kvinnenes arbeidsoppgaver under oppussingen.

— Oppussing er veldig kjønnssegregert arbeid. Mens kvinnen

gjerne maler og steller i hagen, bruker menn verktøyet, bekrefter

sosialantropologen.

Vanskeligere å 
stenge strømmen

Etter at VG skrev om en trygdemottager som fikk

stengt strømmen i 15 kuldegrader, ønsker Arbeider-

partiets fraksjon å innskjerpe kravene til stenging.

— Kraftleverandørene sitter i en monopolsitua-

sjon og har det sterkeste inkassomiddel overfor folk

som ikke betaler regningen – nemlig å kutte strøm-

men. Strømmen kan ikke stenges hvis det er fare for

liv, helse eller fare for betydelige skader på boligen,

sier justispolitiker Ingrid Heggø (Ap), som er ansvar-

lig for strømsaken i Stortinget.
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Ville kaste ut utlendinger
Advokatbladet refererer til en sak i Oslo Namsrett: Eieren hevdet det bodde for

mange i leiligheten han hadde leid ut, og ville kaste ut alle sammen. Namsrettet ville

vite hva de saksøkte het, og utleieren stevnet den opprinnelige leietageren. Navnene

til de øvrige leietagerne fant han på portens callinganlegg: Gomfa, Birisha, Kengele,

Haifani og Kasi. Utkastelsesbegjæringen ble imidlertid trukket da det kom frem at de

fremmede navnene på callinganlegget betød ”Bank på, ringeklokken virker ikke.”

“Fordi vedlikehold ikke 

regnes som økonomi, akku-

mulerer de med eiendom enda

mer kapital i fritiden, nettopp

fordi de ved å pusse opp sør-

ger for at verdiene deres blir

enda mer verdt. Dette fører

igjen til at klasseskillet øker.”

Sosialantropolog Runar Døving til Dagsavisen

Sertifisering av
takstmenn
En ny ordning med sertifisering

av takstmenn er på trappene.

Hver enkelt takstmann vil etter

den nye ordningen få et personlig

sertifikat utstedt av Det Norske

Veritas etter kravene i den euro-

peiske standarden.

sett&hørt
Advarer mot oljefylte ovner
Både Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet advarer

mot oljefylte, flyttbare varmeovner.

— Feil ved oljefylte ovner er klart overrepresentert i

forhold til feil ved andre elektriske ovner, sier Geir Ottersen

i en pressemelding. De siste tre årene er det registrert 75

uhell med de populære varmeovnene. Antallet faktiske

hendelser er antagelig høyere. Brannvernforeningen mener

ovnene er så farlige at alt salg bør stanses umiddelbart.

Årsakene til uhellene skyldes først og fremst oljelekka-

sjer. Også brann eller branntilløp i koblingsrommet har

vært utbredt.

SKYHØY PRISSTIGNING PÅ STRØM
Prisene på elektrisk strøm gikk opp 12,5 prosent fra februar til mars,

melder Statistisk Sentralbyrå. Fra mars 2005 til mars 2006 økte prisen

på elektrisk strøm med 54,2 prosent.

Vannet finner veien
Har du vurdert å la ytterveggene stå ube-

handlet? Neppe særlig lurt, skriver Inspi-

rasjon. Et gammelt naust, ei fjellbu, et

vedskjul eller en melkerampe vil etter kort

tid oppvise en nydelig, sølvaktig farge.

Men sol, regn og vind er mektige herrer.

UV-strålene i sollyset gjør at treet gulner,

så det blir gulbrunt og tilslutt værgrått.

Det grå er en hinne av nedbrutt cellulose

som beskytter treet innenfor mot lysned-

brytning. Men regn og kondens har fri vei

innover. Regnet får god hjelp av vinden.

Treet sveller, tørker og krymper. Dermed

sprekker det og vrir seg også. Det baner

vei for sopp og råte. Når naust og buer

likevel blir stående i hundre år, skyldes

det at de har full gjennomlufting. Slik er

det verken med hytta eller huset.
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➤

Enkelte takstmenn justerer
verdivurderingen av boligen

etter oppdragsgiverens ønsker. 
Takseringen av en og samme
leilighet i Oslo sprikte med 
27 prosent, avhengig av om
eieren ønsket lav takst for å
redusere arveavgiften, eller

høy takst for å selge med 
fortjeneste.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Enkelte takstmenn tar hensyn til om
oppdragsgiveren ønsker en høy eller
lav takst, og er villige til å tilpasse

beløpet i forhold til hva oppdragsgiveren
skal bruke taksten til. Det viser en
undersøkelse som Hus & Bolig har
gjennomført ved å be tre takstfolk om å
gi en verdi- og lånetakst for en treroms-
leilighet  på Tonsenhagen i Oslo. Verdi-
takstene varierte med 320 000 kroner.
Mens den ene takstmannen vurderte de
66 kvadratmeterne til å være verdt om
lag 1 200 000, var to andre takstmenn
enige om å anslå verdien til 1 520 000
kroner. Det gir forskjeller i kvadrat-
meterprisen fra om lag 18 000 kroner i
den laveste taksten, til ca 23 000 i de
høyeste vurderingene. En lokalkjent
eiendomsmegler mente leiligheten
kunne omsettes for 1, 7 millioner, noe
som er en halv million mer enn den
laveste verditaksten.

Eieren av leiligheten på Tonsenhagen
hadde fått instruksjoner om å være tyde-
lig på hvorfor taksten ble bestilt, og i
befaringssituasjonen med de tre takst-
folkene kom temaet naturlig opp. Den
første takstmannen fikk beskjed om at
eieren ikke visste hva han skulle gjøre
med leiligheten og ville høre hvor mye
den var verdt før han bestemte seg, den
andre fikk høre at leiligheten skulle

Sprik på 320 000 kroner:

Takstfolk lar seg manipulere
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selges, mens den tredje fikk vite at
eieren skulle arve leiligheten, som
eneste arving. 

Sistnevnte takstmann spurte da
eieren: ”så du ønsker å betale minst
mulig i arveavgift?”, og tok så opp-
draget alvorlig. Verditaksten ble i
dette tilfellet 1, 2 millioner, mens
låneverdien ble satt til en million.
Med ord beskrev denne takstmannen
boligen som en ”eldre, slitt og utids-
messig leilighet med betydelig oppus-
singsbehov.”

I taksten som eieren ønsket å
bruke for å selge leiligheten, har ver-
dien økt med 27 prosent, og boligen
beskrives av den aktuelle takstman-
nen som ”En funksjonell bolig med
noe oppgraderingsbehov som antas
lett omsettelig i dagens marked”.

Hus & Boligs demonstrasjon av at
takstene kan sprike med hundretuse-
ner av kroner for samme objekt, er
ikke enestående. Andre medier har
gjort lignende undersøkelser og påvist
store forskjeller tidligere. Finn Tveter
i Norges Eiendomsmeglerforbund
fikk nylig informasjon om et hus i
Larvik som ble vurdert med et sprik
på nesten 200 000 i resultat. Men nå
viser det seg i tillegg at enkelte takst-
folk lar seg manipulere. 

Administrerende direktør i Norges
Takseringsforbund, Arne Støbakk,
mener det er svært betenkelig at

enkelte takstfolk lar seg friste til å bli
påvirket av hva oppdragsgive-
ren vil.

— Det er forkastelig, men
dessverre er dette ikke et
enkeltstående eksempel. Vi har
hørt om flere slike tilfeller, og
for 20 år siden var det slik tak-
stene generelt ble gjennomført.
Nå er dette ikke lenger bran-
sjens måte å jobbe på, med
unntak av noen enkeltpersoner
som tror de er snille. Men det
står klart i regelverket vårt at
takstmannen skal være objektiv
og ikke være en aktør i marke-
det. Derfor forsøker vi å øke
det etiske nivået i bransjen
gjennom etterutdanning, for-

klarer Støbakk. Han har forståelse for at
folk flest har vanskelig for å akseptere at
samme bolig kan takseres så vidt forskjel-
lig av ulike takstfolk, men mener vi må

akseptere en feilmargin på
pluss minus ti prosent, på
grunn av skjønnet som går inn
i vurderingen. 

— Men selv ti prosent avvik
ville være mye for en liten lei-
lighet i et så kurant marked
som Tonsenhagen i Oslo,
mener Støbakk. 

Bryter etiske regler
Daglig leder i NITO Takst,
Kai-Haftor Olsen, mener
takstmannen som selv foreslo å
sette taksten lavere enn antatt
markedsverdi, har begått en
gedigen tabbe i forhold til de
etiske reglene medlemmene i

Sjokkert over at 
takstfolk lar seg styre
Daglig leder i NITO Takst, Kai-Haftor Olsen, er skuffet over 
at enkelte takstfolk skreddersyr resultatet ut i fra kundens 
ønsker. Norges Takseringsforbund kjenner til flere tilfeller 
der dette har skjedd.

Arne Støbakk

Kai-Haftor Olsen
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hans forbund forplikter seg til å følge.
— Jeg blir veldig skuffet over å høre

dette, og beklager på vegne av hele bran-
sjen. Takstmannen er den eneste objek-
tive parten i boligomsetningsprosessen,
og vi aksepterer ingen avvik enten tak-
sten bestilles i forbindelse med arv,
skifte, refinansiering eller salg. Det er vår
klare instruks i våre kurs og all vår kom-
munikasjon med medlemmene. En opp-
dragsgiver kan be om hva som helst, men
takstmannen skal være objektiv uansett. 

— Hvordan er det mulig i et
skjønnsmessig yrke som deres?

— Det kan godt være faglig uenighet
om antatt markedsverdi, det kan variere
en god del utifra hvor oppdatert den
enkelte er om prisutviklingen. Men at
enkelte takstfolk skreddersyr resultatet ut
i fra kundens ønsker, det gjør meg veldig
trist. Jeg vil ta det opp internt i vår orga-
nisasjon. Men jeg er ikke sikker på om
problemet ligger i bransjen generelt, det
dreier seg om at enkelte tar lettere på ting
enn andre, slik er det innenfor alle yrker,
sier Olsen.

Gjør takstene verdiløse
Sjefredaktør Tom Staavi i Dine Penger er
overrasket over resultatet av Hus &
Boligs undersøkelse.

— Jeg er ikke overrasket over at det
ble et sprik, men at det ble så stort som
27 prosent er egentlig overraskende.
Dette betyr at slike takster er bortimot
verdiløse, mener Staavi.

— Takstfolk burde være trent i å ver-
divurdere, ellers blir det håpløst å betale
dem for å gjøre jobben. At vurderingen i
tillegg påvirkes av hva oppdragsgiveren
vil, det holder ikke mål. Det er ikke hyg-
gelig å vite at det finnes takstmenn som
lar seg styre for å blidgjøre kundene sine,
det liker jeg veldig dårlig. I salgsproses-
sen har takstmannen en slags dommer-
funksjon. Vi liker ikke kjøpte og betalte
dommere på fotballbanen, og det blir
ikke bedre av at det her dreier seg om
objekter som har stor betydning for folks
privatøkonomi. Vi vet at markedet opp-
lever taksten som en riktig verdivurde-
ring, og forventer at taksten gjennom-
føres objektivt og ordentlig. Når det nå

Verdi- og lånetakst for en treromsleilighet i Selvbyggerveien 96 på Tonsenhagen i Oslo

Takst Låneverdi Selgers mål
Meglers prisvurdering 1,700,000 salg
Takstmann A NTF 1,520,000 1,300,000 nøytral
Takstmann B NITO 1,520,000 1,290,000 salg
Takstmann C NITO 1,200,000 1,000,000 arv

Tom Staavi

➤
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De får støtte for sitt krav fra det stat-
lig oppnevnte Boligtakstutvalget
som nylig gikk inn for at en mer

omfattende tilstandsrapport bør
erstatte den tradisjonelle taksten ved
salg av bolig. Avhendingsloven slår fast
at selger har plikt til å opplyse om

boligens tekniske tilstand, men ifølge
underdirektør i Forbrukerrådet, Vidar
Holm, oppfyller ikke selgeren denne
opplysningsplikten ved å legge fram
en tradisjonell verdi- og lånetakst. Det
betyr at de fleste boliger i dag selges
uten tilstrekkelig beskrivelse av boli-

Krever obligatorisk 
boligsalgsrapport

Det utføres over 150 000 verditakster i Norge hvert år, men
både takstbransjen og Forbrukerrådet mener dokumentet er

verdiløst. Nå krever de at en grundig rapport om boligens
tekniske tilstand blir obligatorisk ved hvert boligsalg.

viser seg at vi kan risikere surr, hva skal
vi med slike takster da? Nå må bransjen
internt bestemme seg for om de vil være
korrupte eller objektive fagfolk, tordner
Staavi. Som alternativ til å stole på verdi-
taksten, råder han folk som vurderer å
kjøpe bolig til å undersøke hva lignende
objekter i samme område har blitt
omsatt for i det siste.

Går på akkord
Underdirektør i Forbrukerrådet, Vidar
Holm, mener selgers motivasjon abso-
lutt ikke burde påvirke resultatet.

— Det er svært uheldig hvis takstfolk
går på akkord med sin faglige integritet
ved å la seg påvirke av kunden på denne
måten. Vi har dessverre registrert habili-
tetsproblemer for takstfolk før, i og med
at mange samarbeider tett med eien-
domsmeglere. Det er klart at takstfolk
som selvstendige næringsdrivende er
avhengige av oppdrag, og at det derfor
kan lønne seg for dem å la seg lede av
meglers ønske om en hyggelig takst. Jeg
er redd for at det ofte skjer i og med at
det ofte er megleren som bestiller tak-
sten. Til sammen viser dette at verdi- og
lånetakster praktisk talt er verdiløse, hev-
der Holm.

Vidar Holm,
Forbrukerrådet
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gens tekniske tilstand med hensyn til
skader og mangler.

— Enkle verditakster lages på bak-
grunn av informasjon fra selgeren, og en
overfladisk gjennomgang av boligen. Det
gir kjøperen for lite informasjon. I om
lag 20 prosent av boligsalgsprosessene,
finner kjøper feil eller mangler ved boli-
gen i etterkant av kjøpet. Det fører til
tvister og uenighet, og mange saker
ender hos domstolene. For å komme
dette til livs må vi slutte å bruke verdi- og
lånetakster og benytte oss av mer omfat-
tende tilstandsrapporter som gjennom-
går boligens tekniske standard. Det
burde bli obligatorisk, mener Holm.
Han får støtte fra begge takstforbun-
dene, som mener departementet raskt
bør snu seg rundt og finne et sted å lov-
hjemle at en grundig teknisk tilstands-
rapport blir en obligatorisk del av alle
boligsalg. 

Som et strakstiltak foreslår Forbru-
kerrådet at boligsalgsrapporten gjøres
obligatorisk gjennom en tilleggsbestem-
melse i eiendomsmeglingsloven, som for
tiden er under revidering. Norges Takse-
ringsforbund er imidlertid redde for at
det vil styrke den uheldige bindingen
mellom meglere og takstfolk, og mener
boligsalgsrapporten bør gjøres obligato-
risk gjennom et tillegg til avhendingslo-
ven, som regulerer kjøp og salg av bolig. 

Boligtakstutvalget ble nedsatt høsten
2003 av Barne- og familiedepartementet.
Bakgrunnen var de problemer forbru-
kerne møter på boligmarkedet med usik-
kerhet omkring boligens areal, tekniske
tilstand og verdi. Utvalget fikk i oppdrag
å foreslå tiltak for å forbedre forbruker-
nes informasjonsgrunnlag ved salg og
kjøp av bolig. Utvalget var sammensatt
med representanter fra Norges Takse-
ringsforbund, Norges Tilstandsrapport-

forbund, NITO Takst, Norsk Byggvur-
dering og Takstinstitutt, Eiendomsme-
klerforetakenes forening, Norges Eien-
domsmeglerforbund, Kredittilsynet,
Barne- og familiedepartementet og For-
brukerrådet. Deres rapport ble ferdig i
fjor høst, og er nå til behandling på
departementsnivå.

Boligsalgsrapporter koster mellom
3000 og 6000 kroner pluss moms, med
variasjoner avhengig av boligens type og
størrelse. For å kunne utarbeide en tek-
nisk tilstandsrapport, må takstmannen
bruke mer tid og flere apparater for å
måle fukt etc. En enkel verdi- og låne-
takst koster i dag mellom 2000 og 3000
kroner. Det er store regionale forskjeller
for hvor utbredt bruken av boligsalgsrap-
porter er. På Vestlandet og i Trøndelag er
de mye oftere i bruk enn på Østlandet.
eem@huseierne.no
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➤

Finn Tveter, direktør i Norges Eien-
domsmeglerforbund uttalte tidligere i
år til Dagbladet at sex, dop og eiendom

selger best, kan du skrive under på det?

— Jeg har hatt mye sex i mitt liv, men
ikke noe dop, og vil vel ikke karakteri-
sere eiendomsmarkedet på den måten.
For meg er eiendomsmegling en liden-
skap og en livsstil. Det gir et veldig
adrenalinkick.  Jeg har holdt på med
dette i 18 år, og jeg elsker det jeg driver
med. Det er nok noen som kommer inn
i bransjen med en målsetting om å tjene
mest mulig penger, men du holder ikke
ut i 18 år hvis det er det eneste limet. 

— Men eiendomsbransjen kan til tider
virke like råtten som sex- og dopbransjen.
Er det frynsete ryktet fortjent?

— Jeg synes ryktet er veldig uberettiget.
Mine egne ansatte er hardtarbeidene
mennesker av en type som mangler
ellers i samfunnet.  

— En innskjerping av eiendomsmeglings-
loven er på trappene, der det trolig blir
stilt krav om obligatorisk utdannelse av
meglere. Hva synes du om det?

— Vi trenger folk som er genuint inter-
essert i å gjøre en god jobb. Det hjelper
ikke å gå på skole dersom man ikke er
genuint interessert. Den gangen jeg
begynte å megle var utdannelsen et seks-
ukers kurs på Klækken hotell. Så ble det
et halvt år, så ettårig, toårig og nå tre-
årig, men enda har de ikke lært det
praktiske, og det er et problem. Utdan-
nelsen har blitt en pengemaskin. Det er
klart at BI tjener vanvittig mye penger
på det.  Når studentene er ferdige må vi
lære dem opp likevel, og det er jo en
belastning for systemet vårt.  

— Det er altså behov for en kritisk
gjennomgang av utdannelsen. Holder den
rett og slett ikke mål?

— Jeg synes ikke den holder mål.  Det
skulle vært mye mer konsekvenstanke-
gang i faget, mye mer praksis.  Jeg synes
også samfunnet er litt rart når man etter
å ha gått på denne skolen i tre år må
jobbe et sted i to år for å få autorisasjo-
nen sin. 

— Hva med egne ansatte? Hva ser du
etter der?

Refser BIs 
meglerutdannelse
Eiendomsmeglerutdannelsen på BI er blitt en pengemaskin for skolen, 
men holder ikke mål, mener kjendismegler Miguel Sørholt i 
Privatmegleren Residence. Det er særlig praksisen det etter hans 
syn skorter på. Selv har han kun niårig skolegang, men har 
tilegnet seg kunnskap gjennom lang erfaring i bransjen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
ILLUSTRASJON: HERB
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Hus & Bolig spør 
Eiendomsmegleren svarer
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— Jeg ser etter varemerkepersoner. Per-
sonligheten er veldig viktig. Kan jeg
velge mellom en som er utdannet og
som er like bra som en som ikke er
utdannet tar jeg selvfølgelig han som er
utdannet. Hos meg er det kun hånd-
plukkede folk med lang erfaring. Vi har
en advokat og en siviløkonom. Jeg vet
ikke hva alle har gjort, men vi har flere
statsautoriserte eiendomsmeglere.

— Selv har du ingen utdannelse, stemmer
ikke det?

— Det stemmer, jeg har kun niårig
skole, men jeg har jo 18 års erfaring. I
dag blir jeg til og med brukt på BI som
en ressursperson, og som fagvitne i retts-
saker. Jeg har jobbet i mange store fir-
maer og drevet mange firmaer selv. Jeg
har lært ”the hard way”. 

— Vil det si at du har brukt forbrukerne
som prøvekaniner?

— Nei, jeg satt fire år hos advokat som
trainee. Han var min mentor, og vi delte
pult og kontor.  Så drev jeg med utvik-
ling og kjøp og salg av eiendom, før jeg
gikk tilbake og meglet fulltid.  Da var
jeg utlært, og sånn sett har jeg hatt
lenger utdannelse enn mange andre. Det
handler også om å ha genuin interesse,
respekt og ydmykhet.  Det er vanvittig
viktig i vår bransje. Det er alfa og
omega. 

— Likestilling og forbrukerminister
Karita Bekkemellem vil meglerprovisjonen
til livs. Hva synes du om det? 

— Jeg er ikke enig i at det med provi-
sjon er et problem. Jeg sier til mine
kunder, at i det øyeblikket megleren blir
en utgift, så har de valgt feil megler. Å
bruke en megler skal være en investe-
ring. Snittlønnen for en megler i Norge
er 350 000 kroner. Vi som tjener mer
enn det har klart å bli et varemerke, og
gjør en god jobb. Vi er å betrakte som
de håndverkerne som er best på det vi
driver med. Det er staten som tar mye
penger gjennom dokumentavgift og
moms på våre tjenester. Det er derfor
dette blir dyrt for kundene. De tjener
penger uten å gjøre en jobb. Vi gjør en
jobb, har utgifter og jobber på en basis
av "no cure, no pay". Får vi ikke solgt

en bolig, får vi ikke betalt. Vi har jo
ingen fast lønn. 

— Er det unødvendig å regulere bransjen? 

— Man må jo alltid følge med i tiden
og være med på endringene. Det er
kjempeviktig. På 1800 tallet fantes det
ikke jetjagerpiloter, så når flyene kom
var det ingen som hadde sertifikat. Men
det blir jo ganske trangt oppi lufta etter
hvert, og da må man selvsagt ha nytt
utstyr og ting som sikrer tryggheten.
Det er tryggheten, sikkerheten og tilli-
ten som er viktig for oss. Den tillitten er
tilstede allerede. 98 prosent av nord-
menn bruker jo megler når de skal selge
bolig.  Vår regel er at alt det vi gjør må
tåle forsiden på VG og Dagbladet.

— Du mener altså at bransjen er selvre-
gulert og at det ikke nytter å være skurk
hvis du skal videre?

— Ja, så greit er det. I dag må det være
en på kontoret som er faglig leder, og
han har bevilling og er ansvarlig for at
alt foretas i ryddige og ordnede former.
Jeg som daglig leder har ingen instruk-
sjonsrett over faglig leder.  Jeg kan ikke
si til ham: ”Bare dropp det, vi gjør det
sånn.” Jeg kan kun ta meg av personal-
politikken på kontoret. Dette er veldig
strengt i dag. Det er kredittilsynet som
er vår sjef. Jeg synes kanskje bransjen
skyter litt på sine egne med å si at alle
skal være statsautoriserte, for det er jo
ikke et eneste kontor i landet hvor alle
er det i dag. 

— Så du synes egentlig regulering er
unødvendig?

— Som med alt annet må man tilpasse
seg. Sånn er livet.

— Hva med problemene vi har sett i
Notar?

— Jeg synes det er rart Notar i Bergen
har overlevd den knekken de fikk, det
må jeg virkelig innrømme. Hos meg er
det totalforbud mot å kjøpe eller selge
boliger til eget formål. Det kan jeg legge
føring på som daglig leder, og det har
med etikk å gjøre. Etikk har ikke noe
med utdannelse å gjøre, men med hvor-
dan man oppfatter livet. 
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Trenger du hjelp til taksering?

SIV. ING. KNUT JAHR AS

Rådgiver for huseierne. Verditakster, tilstands-
rapporter, boligsalgsrapporter, næringstakster,
skjønn, eierskifte.

Postboks 1060, 2305 HAMAR
Tlf.: 62 53 13 55.
E-post: vimos@online.no HE
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TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

Grundig og rask boligtaksering. 
Eneboliger, leiligheter, næringslokaler. 

Tlf.: 23 36 50 75. Mob.: 90 08 18 18. 
E-post: post@taksering.no
www.taksering.no 

HALLINGDAL EIENDOMSTAKSERING AS
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US ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

Verditakster, boligsalgsrapporter, tilstands-
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Trosterudveien 6D, 0778 OSLO 
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post@takstsenteret.no  www.takstsenteret.no  OS

LO

HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

Verditakst – Tilstand - Boligsalgsrapport.
Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 

Hestehagen 39, 1394 NESBRU
Tlf.: 97 79 20 50.  Faks: 66 78 13 35. 
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK
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Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på

verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-

rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer

i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.
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BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand /
reklamasjonsrapportering, skader og byggeledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00. Faks: 22 51 68 09. 
E-post: martin@bpbygg.no  www.bpbygg.no OS

LO

LØVSTAD AS
v/siv.ing. Kjell Løvstad

Teknisk rådgiving, verditakster, tilstandsrapporter,
boligsalgsrapporter, rådgiving og taksering av bad
iht. Våtromsnormen.

Odinsgate 23, 0266 OSLO. Mob: 90 72 24 11. 
Tlf.: 22 55 44 06. E-post: k-loevst@online.no OS

LO

IPAS EIENDOMSTAKSERING
v/Ing. Per A. Skauge

Taksering av bolig- og næringseiendommer, 
boligsalgsrapporter. 

Vardeheimveien 21 B, 1088 OSLO
Tlf.: 21 21 15 09. Faks: 22 21 15 15.
E-post: paskauge@online.no OS
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ING. BJØRN HALS A/S

Takst, tilstandsrapport, skaderapport, og rådgiving 
i forbindelse med salg og kjøp av bolig.

Kapperstien 24, 1620 GRESSVIK.
Tlf.: 69 35 56 32. Mob: 90 85 47 74.  
E-post: bjorn.hals@takstteam.no 
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— Men selv om dere har god etikk er
det jo ikke nødvendigvis sånn at andre
har det?

— Nei, men hvis du hadde gått inn
og sjekket i Notar eller DnB NOR
for å se hvem de utro tjenerne var, så
er jeg sikker på at det hadde vært vel
så mange som hadde gått på eien-
domsmeglerstudiet som ikke. Det er
jo den interessante debatten. Her har
utdannelse ingenting å si.

— Det er blitt foreslått å innføre en
obligatorisk boligsalgsrapport, eller til-
standsrapport, ved alle salg for å sørge
for at kjøper får best mulig opplys-
ninger. Hva synes du om det? 

— Det viktigste med et kjøp av bolig
er at man kan føle seg trygg på at
man får det man tror man har kjøpt.
Da er det viktig at man får avdekket
mest mulig feil, men man kan ikke
finne alt selv med en boligsalgsrap-
port. Jeg tror også det er viktig at
taktstmenn får innsyn i styremøter og
det som blir behandlet i borettslag og
sameier, og at det blir et krav at man
skal få oversikt over hele boligmassen
og ikke bare det ene kakestykket.
Kjøper burde være mer opptatt av
kaka og få en gjennomgang av hele
gården. 

— Du er altså for en utvidet opplys-
ningsplikt?

— Ja, det kunne kanskje vært en idé
at man i taksten også hadde en
gjennomgang av gården. Vi legger
ved regnskap og vedtekter for de siste
to årene stort sett i alle salgsopp-
gavene. Det er også en ting som
kunne vært lovpålagt. Det bør være
en gjennomgang av gårdens tilstand,
og hva som er planlagt av utbe-
dringer. Et føre var prissipp, slik at
man slipper konflikter i etterkant.
Man burde hatt mer teknisk kontroll
på sameier og borettslag. Når du kjø-
per en leilighet har du jo strukket
strikken ganske langt, og hvis du
plutselig får et ekstra utlegg på
100 000 kroner fordi taket skal fikses,
så passer jo ikke det. 
brs@huseierne.no

Fortsetter side 27 ➤

MICHAEL ANDERSEN TAKST OG BYGG
v/takstmann og tømrermester Michael Andersen

Verditaksering av bolig for salg/eierskifte, 
refinansiering mm. 

Storengveien 48 A, 1368 STABEKK
Tlf. mob.: 92 04 21 66. Fax: 67 58 29 99.
E-post: mbande@online.no OS
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INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring,
skadetakster, våtromsertifikat, sopp-og muggskader. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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A.L. HØYER A.S Rådgivere i bygge-/brannteknikk,
taksering, vurdering av skader, mangler og tilstand. 

v/Odd Grøthe. Tlf.: 23 27 80 07. Mob.: 90 83 57 88. 
E-mail: odd.grothe@alhoyer.no (bor i Oslo)
v/Peter E. Paaske. Tlf.: 23 27 80 03. Mob.: 93 04 05 40. 
E-mail: peter.paaske@alhoyer.no (bor i Asker)
v/Reidar Hagen. Tlf.: 23 27 80 04. Mob.: 92 48 28 44.
E-mail: reidar.hagen@alhoyer.no (bor i Nittedal) OS
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Etter at Hus & Bolig skrev om firmaet
Massivhus/Plan og Bygg Norge, som
løp fra ansvaret i flere byggeprosjekter,

ble saken tatt opp av Forbrukerinspektø-
rene (FBI) på NRK. Både Svein Hen-
ning Danielsen, som fikk huset sitt øde-
lagt i forbindelse med et påbygg, og Hal-
vor Langseth, forbundssekretær i Felles-
forbundet, raste mot firmaets oppførsel.
Nå har Schäfer igjen blitt involvert i byg-
gevirksomhet, til tross for at han nylig
uttalte til Hus & Bolig at han hadde
behov for en pause.  

— Jeg skjønner ikke at han får lov å
ha noe med firmaer å gjøre i det hele tatt.
Det er ille nok at jeg er kommet i denne
situasjonen, men enda verre hvis han kla-
rer å lure flere, fortalte Anita Mjøs, til

FBI. Hun betalte over en million i for-
skudd til Schäfer og tidligere kollega
Peter Nylund for huset som skulle byg-
ges i porebetong og stå ferdig i løpet av
hundre dager. Historien til Mjøs er den
samme som flere av Hus & Boligs kilder
har opplevd.  De har selv måttet sørge
for ferdigstillelse av husene sine og hatt
store utlegg i forbindelse med utbedring
av feil og mangler. I Svein Henning
Danielsens tilfelle gikk det så galt at et
påbygg på huset førte til alvorlige fukt-
skader i den eksisterende bygningen i til-
legg til at selve konstruksjonen begynte å
sprekke fordi huset ikke tålte vekten av
det nye påbygget. 

Da Hus & Bolig kontaktet Mike
Schäfer for å få en kommentar i forbin-

delse med oppstarten, fikk vi først
beskjed om at han kun var ansatt. På
forespørsel hevdet han at funksjonen
som styreleder i selskapet kun var en for-
malitet fordi tyskere hadde kommet inn
på eiersiden. Han bestemte seg deretter
for å bryte samtalen. 

— Jeg forteller ingenting mer – slutt,
sa Schäfer før han la på røret. 
brs@huseierne.no

Konkursrytter rider igjen
Selskapet Plan og Bygg Norge som også har operert under navnet Massivhus har siden 

Hus & Bolig skrev om det blitt slått konkurs. Nå har et nytt byggefirma oppstått på 
samme adresse med tidligere daglig leder Mike Schäfer i styret. 
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— Da jeg leste Hus & Bolig holdt jeg
på å dette av stolen. Opplevelsene til
familien Syran var som en kopi av det
jeg selv har opplevd. Når Sture
Lamme, administrerende direktør i
Trivselhus AB, hevder at ingen har
tapt på konkursen blir det absurd,
sier Finn Tveit, som også fikk huset
sitt oppført av selskapet som lovet
både kvalitet og sikkerhet. Selv har
han ikke oversikt over det totale tapet
sitt, men hadde det ikke vært for
hjelp fra venner og familie, mener
Tveit det hadde vært stor sjanse for at
han måtte ha gitt opp hele husdrøm-
men. 

Som Syran trodde han på selska-
pets markedsføring, og ble også
betrygget da Trivselhus AB tok over
alle aksjene i Skedsmo Boligutvikling.
At Skedsmo Boligutvikling plutselig
skulle bli slått konkurs kom som et
sjokk. Finn Tveit stod igjen med et
uferdig hus, og ingen til å ferdigstille
det. 

— Jeg føler at Trivselhus AB har
holdt oss for narr, sier Tveit. 

Christopher Syran, som fortalte
historien sin til Hus & Bolig i begyn-
nelsen av 2006, og hevdet å ha tapt
over 700 000 kroner, sier han regner
pengene sine som tapt. Han er skuffet
over at selskapet som er en av Sveriges
største aktører ikke har tatt ansvar for
kunder av sitt tidligere datterselskap. 

— Selskapets oppførsel vitner om
arroganse og totalt mangel på respekt
for tidligere kunder, sier Syran. 

Siden konkursen i Skedsmo Boli-
gutvikling, har firmaet Georg Ander-
sen og Sønner  Bolig AS tatt over som
Trivselhus ABs representant i Norge. 

Trenger du hjelp til taksering?

TROMS TAKST AS

Teknisk rådgiving, eierskifte og boligsalgsrapporter,
verdi- og skadetaksering for bolig og næring. 

Kløvervegen 15, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 61 28 30. Faks: 77 61 28 05.
E-post: kontor@tromstakst.no 
www.tromstakst.no TR
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no  www.mamut.com/amk RO
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POLYTECH HAMMERFEST AS

Teknisk rådgiving.
Eierskifte og boligsalgsrapport. 
Verdi - og skadetaksering for bolig og næring.

Strandgt. 35, 9600 HAMMERFEST
Tlf.: 78 41 34 80. Fax: 78 41 34 80.
E-post: firma@polytech.as  www.polytech.as FI
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TØMRERMESTER/TAKSTMANN 
RUNE KIRKERUD

Taksering av alle typer eiendommer.
Verditakster. Boligsalgsrapporter - skaderapporter. 

Torggata 125, 2317 HAMAR
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com HE
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INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

Teknisk rådgiving, byggeledelse, verdi og lånetakst,
tilstandsrapport, boligsalgsrapport og skadetaksering. 

Broveien 62, 1397 NESØYA
Tlf. 66 84 76 24. Mob. 90 53 46 56.
E-post: knutint@online.no OS
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Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på

verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-

rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer

i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

INGENIØR GEIR HUSEBØ MNTF

Bolig- og næringstakster, boligsalgsrapporter,
bistand ved reklamasjoner m.m. 

Vestre Rosten 73, 7072 HEIMDAL
Tlf.: 72 89 24 40. Mob.: 91 68 64 02.
E-post: geir@takstteam.com
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– Tull at ingen
tapte på konkurs

Tidligere kunder av Trivselhus i
Norge reagerer kraftig på den

svenske konsernledelsens 
påstander i Hus & Bolig om at
ingen har tapt på konkursen i

Skedsmo Boligutvikling. 

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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EIENDOMSRÅDGIVNING AS
v/Øystein Andersen, Bygn.ing./takstm. MNTF

Vi utfører taksering i hele Hordaland på
bolig - næring - industri. 

Postboks 11 Rådal, 5857 BERGEN 
Tlf.: 55 13 72 96. Mob.: 90 62 14 01. 
firmapost@eiendomsradgivning.no HO
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INGENIØR BJØRN HELMERSEN

Verditaksering av boliger.
Tilstandsrapport for boliger (boligsalgsrapport).
Verditaksering av næringseiendommer. 

Tollbugt. 69, Postboks 2196 Strømsø, 
3003 DRAMMEN. Tlf.: 32 23 44 26.
E-post: bjorn@prosjektcompaniet.no BU
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INGENIØR ATLE EMIL IVERSEN

Taksering av eiendom, bolig og næring.
Boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter 
og skjønn.

Mob.: 982 24 010
E-post: atle.iversen@snorre.as  
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Heis
øverst på 
ønskelisten
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Elisabeth Saxlund har bodd i
fjerde etasje i Thomas Heftys-
gate i Oslo i 40 år. I alle disse
årene har hun ønsket seg heis.
I mellomtiden har hun rukket
å bli 78 år gammel. Venn og
leieboer er 89.

— Jeg vil så gjerne fortsette
å bo her. Dette er hjemmet
mitt, sier Elisabeth Saxlund.
Men uten heis kan paret bli
tvunget til å flytte. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

— Uten heis er jeg redd denne leilighe-
ten bare blir et stoppested. Samfunnet er
tjent med at vi eldre blir boende hjemme
så lenge som mulig. Her føler jeg meg
trygg. Her har jeg det godt, forteller Eli-
sabeth Saxlund. 

Heis har vært tema på utallige års-
møter, men hun har ikke vunnet gehør
for sitt syn. De som bor i de nederste lei-
lighetene har mindre behov for heis enn
de som bor høyere opp. Noen mener
heis vil ødelegge det arkitektoniske
uttrykket, og andre er bekymret for økte
kostnader.

For en del år siden var det mulig å få
støtte til utbygging av heis. Men selv
ikke da var det flertall for å bygge om
inngangspartiet.

— I gamle dager hadde vi da i det
minste en vareheis bak ved kjøkkentrap-
pen, forteller Saxlund. Den var utmerket
når vi skulle frakte ved fra kjelleren, og
den var grei å ha når alle varene skulle
bringes opp – selv om den lå litt krong-
lete til i forhold til vår leilighet. Men den
ble stengt for mange år siden. Den var

29hus&bolig 3–2006 •

➤
INGEN HEIS: Eldre bygårder har sjelden heis. Det kan derfor være tungt å få med seg alle
bæreposene opp til fjerde etasje.
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rett og slett farlig. Det hendte jo at det
var barn som satte seg inn der.

I dag må hun streve med bæreposene
opp alle trappene selv. Og det er et slit.
Om hun ikke får hjelp av barnebarnet,
da. Han bor heldigvis i nærheten. Verre
er det når vennen skal ut. Han brakk lår-
halsen for en tid tilbake, og er dårlig til
bens.

Naboene har fått det til
Alle gårdene i nabolaget har heis, hevder
fru Saxlund. Og det er ingen ting i veien
for å installere en i hennes gård heller.
Hun har vært i kontakt med ulike heisle-
verandører, og forskjellige løsninger er
vurdert. 

— Å installere heis på utsiden er ikke
så lurt her, fordi vi da vil komme inn
midt mellom etasjene. Men det er god

plass til heis i trappeløpet. Prisen er
avhengig av hva slags løsning som velges,
men den vil ligge et sted mellom 1,5 og
1,8 millioner, anslår hun. Det er mange
penger fordelt på åtte husstander, men
verdien på leilighetene vil stige enormt.
Vi har dessuten et fantastisk loft her i
huset, forteller hun entusiastisk. – Salg
av en eller flere loftsleiligheter vil kunne
finansiere heisen. Loftet formelig skriker
etter å bli bygget ut, legger hun til.

Den driftige damen forteller at hun
har vært i kontakt med brannvesenet,
bygningskontrollen og Byantikvaren.
Ingen har gitt uttrykk for at et eventuelt
heisprosjekt ikke kan gjennomføres. Selv
om huset står på den gule listen og er
bevaringsverdig, var Byantikvaren, ifølge
Saxlund, utelukkende positiv. 
ngs@huseierne.no

LITT LETTERE: Fru Ødemark i Uranienborgveien har fått heis, men damen som er over 90 og dårlig til bens må likevel slite med fire trinn før hun kommer ut.

VIL HA HEIS: Elisabeth Saxlund (78) og 
Helge Wiig (89) ønsker seg heis opp til 
leiligheten i fjerde etasje.
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Avhengig av 
flertallet
— Vil man installere heis, kreves
det totredjedels flertall fra de
fremmøtte på generalforsam-
lingen eller sameiermøtet, opp-
lyser advokat i Huseiernes
Landsforbund, Anders Leisner. 

Installasjon av heis ligger utenfor det
som defineres som vanlig forvaltning og
vedlikehold, derfor er totredjedels fler-

tall nødvendig. Det er behov for en over-
ordnet beslutning som sier ja eller nei.

— Konkluderer generalforsamlingen
med at heis er ønskelig, må man finne ut
hvordan kostnadene skal fordeles. Det
skjer normalt etter den vanlige fordelings-
nøkkelen for utgifter, forteller advokat
Leisner. Får alle tilgang til heis, må alle i
utgangspunktet være med å betale.

Sier flertallet på generalforsamlingen
nei, betyr ikke det nødvendigvis nei.

— Hvis det er flere oppganger i sam-
eiet, kan det være mulig å få et ja til heis
likevel – hvis man fremmer forslag om å
avgjøre heisspørsmålet oppgang for opp-
gang. Men hvis det ikke er flertall i sam-
eiet, er det viktig at alle i oppgangen er
enige, mener advokaten. – Det er nød-
vendig for å få en demokratisk prosess.

De som ikke får heis i sin oppgang,
kan kreve at de skal slippe å finansiere noe
de ikke får verken glede eller nytte av.
Separat regnskap for investering og vedli-
kehold i den enkelte oppgangen blir da
påkrevet.

— De som bor i fjerde etasje har
naturligvis større nytte av en heis enn de
som bor i første. Men det kan jo hende at
de som bor nederst av og til skal sette noe
tungt på loftet. I særlige tilfeller kan utgif-
tene graderes etter nytten, påpeker Leis-
ner. – Gradering kan være en løsning hvis
beboerne i første har liten lyst til å være
med på en utbygging. Hvis vilkåret for å
være med er at de betaler mindre, må man
bli enige om hvordan kostnadene skal for-
deles. 

PRAKTISK: Her er det blitt plass til ny heis i selve trappeløpet. Trappen er som før.

Mener heis høyner livskvaliteten
Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler mener heis vil høyne livskvaliteten for titusener
av mennesker i hovedstaden. Flere heiser vil også lette presset på eldreboliger og
institusjonsplasser, fordi flere vil kunne bo hjemme. Bøhler ønsker offentlig finan-
siering, og har gitt uttrykk for at heisene bør få en plass i omsorgsmeldingen som
regjeringen skal fremme for Stortinget til våren.

Erna Solberg er også tilhenger av heiser som kan gjøre flere leiligheter bedre
tilgjengelige. Men hun advarer borettslag og sameier mot å tro at staten kan ta
regningen. Åslaug Haga snakker varmt om heiser, men har så langt ikke villet gi løfter
om tilskudd.
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Når helsen svikter
Blir en beboer i husstanden funksjonshemmet, kan styret i bolig-

selskapet – enten det er et eierseksjonssameie, et borettslag eller et
boligaksjeselskap – ikke motsette seg nødvendige endringer, 

verken utvendig eller på innvendig fellesareale. 

Bor man i fjerde etasje, kan trappeheis bli løsningen når man får problemer med å
gå trappene for egen maskin. Avslag på søknad om trappeheis kan ikke gis med
mindre det er saklig grunn til det. Det skal tas tilbørlig hensyn til alle som har eller

får en funksjonshemming. På den annen side kan den som blir dårlig til bens, ikke
kreve at boligselskapet tilpasser fellesarealet til sitt behov. Den jobben må man ta
ansvaret for selv. Styret kan stille krav om at eventuelle tiltak er godkjent av offentlig
myndighet, og at de bekostes av den funksjonshemmede.

Det spiller ingen rolle om vedkommende bare er leietaker. Reglene får samme
anvendelse enten man er ung eller gammel, seksjonseier, andelseier, aksjonær, hus-
standmedlem, leietaker eller fremleietaker.

Den funksjonshemmede bærer ansvaret for at alle installasjoner blir fjernet ved
fraflytting eller dersom behovet ikke lenger er tilstede. Det gjelder også tilbakeføring
av bygget til opprinnelig standard. Innretninger skal fjernes på en mest mulig skån-
som måte, og alle merker og sårskader skal utbedres. 

GOD HJELP:
Trappeheis kan bli

en god løsning
hvis det ikke er

mulig å sette inn
annen heis.

Stønad til hjelpemidler
Husbanken kan gi grunnlån til tiltak
som bedrer tilgjengeligheten i eksiste-
rende boliger, for eksempel til heis.
Mulighetene i det enkelte prosjekt må
utnyttes best mulig for å oppnå til-
gjengelighet for bevegelses- og orien-
teringshemmede.

Personer som har varig og vesent-
lig redusert funksjonsevne på grunn av
skade, lyte eller sykdom, kan få stønad
fra folketrygden til hjelpemidler. Et
slikt hjelpemiddel kan være trappe-
heis. Det er kommunene som utreder
et eventuelt behov. Hjelpemidlene kjø-
pes inn av Rikstrygdeverket gjennom
hjelpemiddelsentralene. Er behovet
midlertidig, må man søke støtte andre
steder.

TEKST: NINA 
GRANLUND SÆTHER

FOTO: BARBRO
FAUSKE STEINDE
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Alle søknader om heis i eldre bebyg-
gelse blir vurdert av Byantikvaren,
som er kommunens rådgiver i

kulurminnefaglige spørsmål. 
— Om installasjon av heis kan anbe-

fales, vil variere fra gård til gård, sier
informasjonsansvarlig Nils Anker. — Vi
er ikke helt avvisende til heis, men
mange av 1800- og 1900-tallets murgår-
der er svært verdifulle. Det må være plass
i trapperommet. Alternativet er å bygge
et eget heishus på utsiden av fasaden,
mot bakgården.

Anker forteller at Byantikvaren akku-
rat har avvist en søknad fordi en eventu-
ell heis måtte skjæres inn i eksisterende
trapp. Når også gelenderet måtte fjernes,
mener han det fysiske inngrepet ville for-

ringe kvaliteten på rommet, og gjøre at
det endret karakter.

Byantikvaren har imidlertid ingen
vetorett, med mindre bygningen er fre-
det. Deres oppgave er å avgi en uttalelse
til Plan og bygningsetaten, som fatter
vedtak om saken.

— Vi er mer skeptiske til heis i bygg
på den gule listen, det vil si hus som er
bevaringsverdige. Vår oppgave er å iva-
reta de kulturhistoriske verdiene. Likevel

prøver vi å vurdere søknadene fra sak til
sak, understreker Nils Anker. 

Også trappeheiser skal vurderes.
— Heller ikke de representerer noen

forskjønnelse for bygget, men installasjo-
nen er tross alt reversibel, sier Anker. Jeg
tror ikke vi har en klar og tydelig politikk
på dette. Men vår intensjon er å strekke
oss så langt det er mulig, avlutter han. 
ngs@huseierne.no
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Skal ta hensyn til kulturhistorien
Byantikvaren i Oslo ser behovene,
og skjønner at mange vil ha glede
av heis i eldre bygårder – enten
det er unge mennesker med små
barn i barnevogn, funksjonshem-
mede eller eldre mennesker som
får problemer med trappene. En
eventuell anbefaling er avhengig
av trapperommets utforming og
hvilke kulturhistoriske verdier det
representerer.

BEVARINGSVERDIG: I Solligaten er det neppe mulig å installere heis i trappeløpet,
men utvendig heis kan være en mulighet i eldre bygg.
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Søker unntak for furutretjære
I henhold til EUs biociddirektiv skal all bruk av furutretjære

opphøre 1. september 2006. Norge har søkt EU-kommisjonen

om et unntak for å kunne benytte furutretjære som

trebeskyttelse til stavkirker og andre kulturminner.

Produkter som inneholder biocider kan brukes til å forstyrre,

uskadeliggjøre eller forhindre virkninger av skadelige organis-

mer. Det er uklart om furutre-

tjære har tilstrekkelig biokjemisk

effektivitet mot råte til å bli

omfattet av biociddirektivets krav

om godkjenning. De nordiske

landene gjennomfører derfor et

felles prosjekt for å få avklart

hvor effektivt furutretjære er som

trebeskyttelse. Om testene viser

at furutretjære ikke er et biocid,

vil all bruk kunne fortsette.

Setter farge på kartet
Norcolour i Skjeberg er den eneste farge-

kartfabrikken i Skandinavia. Bedriften sørger

for at lamellene på fargekartene stemmer

med terrenget. Det brukes 25 - 30 forskjel-

lige brytepastaer og papirbaner for å få frem

alle fargenyansene.

— Fargekartproduksjon er mye hånd-

arbeid, og det preger vår hverdag, forteller

daglig leder Steinar Gretland. Det blandes,

rulles, kuttes, limes og monteres. Selv om

bedriften har mange maskiner, er det van-

skelig å automatisere produksjonen. Forhøy-

ningene som lameller og prøver gjør at kar-

tene må behandles varsomt slik at farger og

overflater ikke blir ødelagt.

“Det krever sin 

kvinne å kjøpe 

en liggestol til 

12 000 kroner.”

Butikksjef i Bolia, 
Johan Ottosson til 
Dagens Næringsliv

HAGE PÅ NETTET
Byggeindustrien og Det norske hageselskap lanserer i april nettstedet

www.hage.no. Her skal man kunne finne ut hvilke planter man bør kjøpe,

når de skal kjøpes, hvilke busker som passer i hvilket jordsmonn etc., etc.

— Vi skal gjøre vårt ytterste for å lage et nettsted som inneholder nyttig

stoff for alle som er opptatt av hagen sin, lover redaksjonen.

sett&hørt

Sikrer neste salg for megleren
— Boligselgere bør bli mer kritiske. De bør spørre hva som er reell kostnad for å vise frem

huset. De sitter også og betaler for meglerens merkevarebygging, sier Elizabeth Hartmann i

reklamebyrået Siste Skrik til Aftenposten.

Som regel har de store meglerkjedene en rekke annonser i avisene. Dermed får de

repetert logo og merkenavn mange ganger. Enkelte meglere bruker også bilder av seg selv.

— Det virker som om folk svelger alt rått. Man kan lure på om de er klar over hva de

betaler for, sier avdelingsdirektør Vidar Holm i Forbrukerrådet til avisen. Han mener at det er

uheldig med så mye egenreklame. – Enkelte ganger ser det ut til at en tredjedel av siden i

boligavisene er markedsføring for megler.

Rutete gardiner 
og snodig dekor
Rent estetisk er det ikke akkurat det

nye som dyrkes på de hyttene som

nås via flåten av firehjulstrekkere,

skriver Pernille Rygg i Dagbladet. Hun

mener preget er spartansk, med rutete

gardiner, dårlig belysning og snodig

dekor av typen troll eller trerøtter.

— Enn så lenge er den rådende

hytte-estetikken tilbakeskuende og

nostalgisk, norske hytter ser ut som

de er møblert fra kjellerboder og lop-

pemarkeder. Og det er de jo som

regel, fastslår hun.
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JAGER ÅNDER
Prost Arild Hellesøy i Karasjok må stadig

gi prestekolleger tips om hvordan de skal
jage ånder ut av hus, skriver VG. Presten
får henvendelser fra vanlige mennesker
som trenger hjelp, men også fra prester
som trenger tips og veiledning fordi de

selv er blitt bedt om å opptre som
kirkens ”ghostbusters”. Etter beste evne
har han hjulpet rådville kolleger. Men nå
kommer verktøyet enkelte har ventet på:
Samisk Kirkeråd skal publisere en liturgi

om hvordan man skal gå frem når 
uroen hersker i hus.

Familier splittes av arv
Hver fjerde arvtaker har opplevd varige familiekonflikter på grunn av arv, viser

en fersk undersøkelse presentert i Dagbladet. Svigerbarna er ofte de grådigste,

viser undersøkelsen, som er gjennomfort av MMI på vegne av DnB NOR.

Årsaken til at stadig flere river hverandre i håret under et arveoppgjør skyl-

des at det aldri har vært så store verdier å fordele som nå. Samtidig er 

familiekonstellasjonene mer kompliserte enn noen gang.

Det krangles mest om pyntegjenstander, smykker og gjenstander det er

knyttet følelser til. Hytter er også utslagsgivende.

— Jeg har sett utallige eksempler på at attraktive eiendommer forsvinner ut 

av familien fordi arvingene ikke kan enes om hvem som skal overta,

sier Øystein Kristoffersen ved forliksrådet i Bergen.

sett&hørt

“Når de aller feiteste og nyeste hyttene ser ut
som Disney har voldtatt et folkemuseum, dreier

det estetiske bruddet seg om grader, ikke art.”
Pernille Rygg i Dagbladet

Norske haller tåler ikke normal snølast 
Kontrollen med sikkerheten i norske bygg er for dårlig. 15 rasulykker og flere stengninger på
grunn av tak som gir etter for snølast er fasit etter vinteren 2005-2006, som var en normalvin-
ter hva snømengde angår. Rådgivende ingeniørers forening (RIF) oppfordrer halleiere til å kon-
trollere byggene før underdimensjonerte takkonstruksjoner krever menneskeliv.

— Norske haller er for dårlig dimensjonert og kontrolleres ikke, sier Øystein Løset, senio-
ringeniør og medlem av ekspertpanelet i Rådgivende ingeniørers forening. Mange snakker om
at ekstremt snøfall i vinter var årsaken til at så mange tak ga etter, men tall fra værmålesta-
sjoner viser at siste vinter var ganske normal.

Femten tak raste sammen under snømassene siste vinter. Idrettshaller, ridehaller, leskur
på skole og inngangspartiet på et handlesenter ga etter for snølaster de egentlig skulle tåle.
Mens Norge unngikk tap av menneskeliv, mistet mer enn 100 mennesker livet da tak raste
sammen i Tyskland, Polen og Russland.

Kokende hett
Hyttemarkedet koker langs sjøen i øst-

landsområdet, skriver Dagens Nærings-

liv. Objektene er få, og prisene presses i

været. For halve prisen av et skur i Tele-

mark kan du få en eiendom på 220 mål

mellom Kristiansund og Smøla..

Varsler storm
”Forbered deg på hytteskatt” skrev Dagbladet over hele

forsiden. Avisen hevder at regjeringen jobber med et

nytt regelverk som kan gi kommunene full frihet. Det

liker Høyre og Fremskrittspartiet dårlig. De to partiene

vil tukte Ap, SV og Sp med et klart nei til eiendomsskatt

ved neste kommunevalg.

— Arbeiderpartiets velgere har grunn til å føle seg

lurt. I valgkampen forsøkte Jens Stoltenberg og Hill-

Marta Solberg å tilbakevise at det fantes en hemmelig

plan for eiendomsskatt. Nå forsøker partiet å lure dette

inn bakveien, sier Jan Tore Sanner (H) til Dagbladet.

De rikeste i Norge har selvsagt råd til å betale skatt

på hytta, mener han. Men regjeringen ødelegger hytte-

drømmen for mannen i gata, for minstepensjonister,

sykepleiere og konsulenter, hevder Sanner.
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Sikkerhetsutstyr for hjemmet
Frykter du innbrudd, brann eller vannlekkasjer, finnes det en rekke produkter

som kan gjøre hverdagen din litt tryggere. Her finner du tips om bruks-
områder, nytteverdi, godkjenningsordninger, vedlikehold og forhandlere. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Alarm tilknyttet sentral: 
Vaktselskaper som Falck, Securitas Aroundio,
Hafslund Sikkerhet og Sector Alarm tilbyr
ulike alarmløsninger med tilknytning til en
døgnåpen alarmsentral. Grunnpakkene hos
selskapene varierer, men består som regel av
sirene, bevegelsesdetektor, betjeningspanel,
alarmskilt og ofte også en røykdetektor. Som
regel betaler du en pris på mellom 1500 og
6000 kroner for installasjon av grunnpakken,
og et månedlig abonnement på mellom 200 og
350 kroner for vakttjenesten.  Sjekk tilbudene
nøye opp mot hverandre før du inngår en
kontrakt, og ta hensyn til både pris og utstyret
du får. Tilbyr selskapet døgnbemannet alarm-
sentral? Hvor lang tid tar det før en vaktmann
er på stedet? Hva er rutinene for utrykning?
Dette er spørsmål det er viktig å stille. Husk at
alarmen vanligvis ikke er direkte knyttet til
brannvesen eller politi, og at alarmselskapene
verken har lov til å bruke sirener eller kjøre i
kollektivfeltet ved utrykning. Sjekk at utstyret
er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjen-
nelsesnevnd (FG). 

Alarm uten 
sentraltilknytning: 
Ønsker du ikke å
betale et månedlig
abonnement, er det
fullt mulig å ta seg av
overvåkingen av huset
på egenhånd. Med
ditt eget alarmsystem
kan du sørge for at du
selv, naboen, en god
venn eller alle sam-
men blir varslet via en
tekstmelding eller en
telefon når alarmen
går. På samme måte
som vaktselskapene
kan personen som får
varsel om at alarmen
har gått, reise ut,
inspisere huset, og kontakte brannvesen
eller politi dersom det er nødvendig.
Denne typen systemer forhandles blant
annet gjennom Trygg og Sikker, Sadas
Alarmsystemer, iCare,  Elkom, Clas
Ohlson og flere elektrikere. Også her
tilbys egne pakkeløsninger, med beve-
gelsesdetektor, betjeningspanel og
alarmskilt. Husk å sjekke om utstyret
har FG-godkjenning. Såkalte smarthus-
løsninger med strømstyring inkluderer
vanligvis også et system med ulike
alarmfunksjoner.

Lys og strømstyring
For å hindre innbrudd kan det å få huset til å se bebodd

ut også være effektivt. Dette kan gjøres via smarthussyste-
mer der det ofte er en bortefunksjon som kan sørge for å

skru av og på lys, TV og annet utstyr på ulike tider av døg-
net. Det finnes også enkle tidsur i handel som kan kobles

rett i stikkontakten og enten programmeres til å slå seg av og
på til bestemte tider, eller slå seg av og på i tilfeldige interval-
ler. I tillegg kan bevegelsessensorer som tenner ute- eller inne-

lysene når noen nærmer seg huset, være effektive.
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RØYKVARSLER
Røykvarslere kan fås som del av sikkerhetspakken hos flere leveran-
dører av boligalarmer, men du vil sjelden finne de mest effektive kom-
binasjonsvarslerne i basispakken. Når du installerer en røykvarsler bør
du alltid sjekke om den er godkjent av Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB). Det er Sintef NBL som står for den tek-
niske delen av godkjenningen, og en komplett liste over godkjente
røykvarslere er tilgjengelig på internett (http://nbl.sintef.no). Røyk-
varslere som er godkjent skal være merket DSB 235 med et påfølgende
tresifret nummer. Er varsleren fra før 2003, vil den være merket med
DBE. Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, og den skal
testes og vedlikeholdes jevnlig. Test gjerne apparatet en gang i måne-
den ved å presse inn testeknappen, og sjekk også om varsleren reagerer
på røyk ved å blåse ut en fyrstikk eller et lys ved varsleren. Du kan
også få kjøpt røyk på boks. Rengjør varsleren jevnlig. Har du flere
varslere anbefales det å koble disse sammen i et system.

Optiske røykvarslere: 
Optiske varslere er best når det gjelder å
oppdage ulmebranner, og anbefales fordi
det ved de fleste branner utvikles farlig
røyk før flammene bryter ut. Disse vars-
lerne vil ikke reagere på matos og fyring i
peisen, og er ikke så effektive på åpne
flammer.  Denne typen varslere kan være
aktuelle å installere på bad, vaskerom,
soverom og kjøkken, og generelt på ste-
der der det er lite brennbare materialer,
men større fare for ulmebrann. Ulme-
branner kan oppstå ved tørrkoking av
kjeler, ved at vaskemaskin eller tørke-
trommel tar fyr, eller på soverom dersom
det røykes på sengen. 

Ioniske røykvarslere:
Ioniske varslere reagerer raskere
på åpen flamme, men er ikke så
effektive når det gjelder å
avsløre ulmebranner. Varslerne
har også problemer med å 
skille mellom vanndamp, 
stekeos og røykpartikler. En
varsler av denne typen vil være
effektiv der det er mye brenn-
bart materiale, og faren er stor
for flammebranner. Slike bran-
ner oppstår gjerne i stuen eller i
oppholdsrom der man ofte bruker
levende lys. Det kan også være for-
nuftig med en ionisk varsler i boden
eller kjelleren der mye brennbart
materiale gjerne lagres. 

Kombivarslere
Det finnes i dag flere kombivarslere på
markedet, som både er ioniske og
optiske. Disse er noe dyrere i innkjøp,
men reagerer både på åpne flammer og
på ulmebranner. Har du bare én varsler
i huset, er dette klart det sikreste alter-
nativet. Brannvernforbundet anbefaler
denne typen varslere eller at man utsty-
rer huset eller leiligheten med både
optiske og ioniske varslere.

Andre varslere: 
Du kan få kjøpt gassvarslere som reagerer på propan,
butan, metan og naturgass. Det finnes også narkose-
detektorer som utløses av bedøvende gasser, og vars-
lere som utløses ved skadelige konsentrasjoner av kar-
bonmonoksid i huset. I tillegg er det utviklet egne rei-
sevarslere som kan medbringes på ferie- eller forret-
ningsreiser.  
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Pulverslukkere: 
Er effektive på tre, papp, olje, bensin og
elektriske apparater, men er svært foruren-
sende, og egner seg ikke til bruk i datarom,
tavlerom eller steder med spesielt kostbart
elektrisk utstyr. 

Kullsyreapparater:  
Kveler brannen, og etterlater seg ingen
rester. Denne typen apparater er derfor vel-
egnede til datarom, storkjøkken og elek-
triske installasjoner. 

Skumslukkere:  
Brukes ved  brann i bensin og andre brann-
farlige vesker, og er ikke egnet til slukking
av brann i elektriske apparater fordi vannet
i slukkeren er elektrisk ledende.

SLUKKEUTSTYR
I Norge er det krav om at alle leiligheter skal ha eget sluk-
keutstyr. Eier har ansvar for å montere og skaffe utstyret,
mens brukeren skal kontrollere at alt er i orden. Standard
brannslukningsapparater fåes som pulverslukkere, kullsyre-
apparater og skumapparater, og det finnes også egne appa-
rater som slukker frityrbranner. Apparatene bør sjekkes
visuelt en gang i kvartalet. Kontroller da at målepilen står
på det grønne feltet. Apparatet skal også vendes for å hin-
dre at innholdet klumper seg. I tillegg bør du sjekke appa-
ratet for fysiske skader og kontrollere at plomberingen ikke
er brutt. Apparatet skal leveres inn til kontroll hvert femte
år, og til service hvert tiende. Brannvesenet har informa-
sjon om hvem som kan gjøre dette i ditt nærmiljø. 

Brannteppe
Et godt gammeldags brann-

teppe brukes for eksempel på
gryter som brenner, eller kan

kastes over mennesker der det
har tatt fyr i klærne. Det kan

også brukes til å pakke seg inn
i ved evakuering av en bolig

som brenner. Det finnes i til-
legg egne tepper spesiallaget

for evakuering. 

Brannslange på trommel 
Brannslanger på trommel kan monte-
res under vasken eller annet egnet
sted, og kobles direkte til vanntilførsel
i huset. Denne typen anlegg er god-
kjent for bruk i bolighus. Husk at
vann ikke må brukes på branner i
oljeprodukter, fett eller smør, eller i
anlegg med elektrisk høyspenning.
Med jevne mellomrom bør du rulle
slangen ut og sjekke at den er hel.
Undersøk også at kranen virker. Husk
at en brannslange må være så lang at
den rekker frem i hele boligen. 

Automatisk brannslukker for elektriske appatater:
Dette er en liten varsler som festes på TV-apparatet, og auto-
matisk utløses dersom det oppstår brann. Den slukker også
branner i vaskemaskiner, tørketromler og sikringsskap.
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VAKTSELSKAPER:

Securitas Aroundio www.aroundio.no

Falck www.falck.no

Hafslund Sikkerhet www.hafslund.no

Sector Alarm www.sectoralarm.no

SIKKERHETSUTSTYR:

Trygg og sikker www.tryggogsikker.no

Sikkerhetsbutikken www.sikkerhetsbutikken.net

Falck sikkerhetsbutikk http://nettbutikk.falck.no

If sikkerhetsbutikk  www.if-sikkerhet.no

Gjensidige sikkerhetsbutikk  www.sikkerhetsbu-

tikken.no

Sadas Alarmsystemer www.sadas.no

Waterguard www.waterguard.no

iCare www.icarealarms.com

Sadas Alarmsystemer www.sadas.no

Elkom www.elkom.no

Se også Norsk brannvernforenings leverandør-

guide www.brannvernforeningen.no

GODKJENNING

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

http://fg.fnh.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

www.dsb.no

Sintef NBL http://nbl.sintef.no

TV-safer: 
Det er en kjent sak at TVen ikke bør stå
i standbymodus fordi den da kan forår-
sake branner. En enkel boks som kobles

i stikkontakten gjør det mulig å bryte
strømmen med den vanlige fjernkon-

trollen slik at TVen slås helt av.  

Vannstoppventil:
Dette er utstyr som påviser lekkasjer og automatisk stenger av 
vanntilførselen ved hjelp av en magnetventil når noe er galt. 
Systemet kan også kobles opp mot et alarmanlegg, og mange forsik-
ringsselskap gir store forsikringsrabatter ved installasjon av denne
typen system.  Det finnes to større aktører på dette markedet som
forhandles her til lands, Waterguard og Moistex, men det sistnevnte
produktet selges kun til kunder av Gjensidige Forsikring. 

Komfyrvakten: 
Dette er i prinsippet et tidsur som
sørger for at du ikke glemmer å slå
av komfyren. Du får systemer som
utløses når forhåndsinnstilt tid er 
ute, eller reagerer på varme-
utvikling fra gjenglemte plater. 

Tidsbryter: 
I prinsippet det samme som en komfyrvakt, der strømmen
slås av etter en gitt periode. Kan brukes på strykejern, 
kaffetraktere og andre elektriske apparater. 

Overspenningsvern: 
Overspenninger kan dannes ved feil i strømforsy-
ningsnettet og ved sikringsbrudd. Torden og lyn
kan også sette elektrisk utstyr ut av drift. Et over-
spenningsvern kan for eksempel brukes til å
beskytte fryser, kjøleskap og stereoanlegg. Televern
beskytter mot overspenning i el- og telenettet, og
kan brukes blant annet til å beskytte TV-appara-
tet. Sjekk om overspenningsvernet du kjøper har
FG-godkjenning.

Lekkasjedetektor: 
Oppdager vannlekkasjer i skjulte røranlegg og varsler med en høy
pipelyd dersom noe er galt. Systemet overvåker temperaturen i og
utenfor vannrøret, og reagerer dersom det oppdages konstant
overforbruk i 48 timer. 
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Isikkerhetsbutikken Trygg og Sikker
koster et overspenningsvern med ett
uttak 449 kroner på tilbud. Hos Clas

Olsson får man overspenningsvern til
kun 39. Der koster et vern med fire uttak
79 kroner. Hvorfor velge dyrt når man
kan få samme vare billig?

— Det er stor forskjell på de vernene
vi selger og de billige, hevder René
Depuis. Våre produkter, som er fra
Norsk Datatilbehør, har FG-godkjen-
ning. Det borger for kvalitet, mener han.
Foreløpig er det bare tre leverandører
som tilfredsstiller de tekniske kravene til
denne godkjenningen. 

— Ikke noe finvern kan forhindre
ødeleggelser hvis du får en direkte hit,

men bryr du deg om datautstyret ditt,
velger du kvalitet råder Depuis. 

Velg dobbelt opp
Skader som skyldes lynnedslag har akse-
lerert voldsomt de siste årene. Den for-
midable økningen gjenspeiler seg i ska-
deutbetalingene, viser statistikk fra
Finansnæringens Hovedorganisasjon.
Det skyldes at vi fyller hjemmene våre
med stadig flere elektriske apparater og
mer elektronikk. Når spenningen stiger
over vanlige 220 V kan mye av elektriske
apparater og elektronikk bli ødelagt.
Fordi elektronikken som regel står på
hele tiden, er den ekstra utsatt for skader.
Best sikret er du med både grovvern og

OVERSPENNINGSVERN

– Du får hva du betaler for
— Skru av lokket og se hvor-
dan overspenningsvernet ser
ut inni, råder René Depuis i

Trygg og Sikker. — Da ser du
hvorfor noe koster lite og noe

koster mye. Folk skjønner
dessverre ikke at det er

sammenheng mellom pris og
kvalitet.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

SYNLIG FORSKJELL: Clas Olssons overspenningsvern til venstre koster kroner 39. 
FG-godkjent vern fra Norsk Datatilbehør koster kroner 449 hos Trygg og Sikker.

➤
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finvern, mener Depuis. Grovvernet må monteres i sikrings-
skapet av godkjent installatør. Det reduserer skade på grunn
av kortvarig og kraftig overspenning. Datamaskiner og annen
elektronikk er imidlertid så fintfølende at grovvern ikke alltid
gir nok beskyttelse. Finvernet, som monteres direkte i stik-
kontakten, vil også hjelpe mot andre forstyrrelser på nettet,
og er nødvendig for å beskytte telefon og parabol.  

Jo dyrere utstyr, desto viktigere å beskytte det, mener
René Depuis. 

— Mange har kostbart datautstyr med verdifull informa-
sjon lagret. Men jeg anbefaler også verneutstyr til dyre lyd- og
bildeanlegg. Lamper er mindre kritisk. Det kan også være lurt
å sikre fryseren, særlig hvis den er full av eksklusivt kjøtt.
Man trekker ikke ut stikkontakten på fryseren når man reiser
bort. 

Lite å spare på
forsikringen

Bare Gjensidige gir rabatt på forsikringen
hvis du investerer i pluggbart overspennings-

vern foran PC-utstyret ditt.  Hvis vernet er
FG-godkjent, reduseres innboforsikringen

med tre prosent. 

Det er viktig at sekundærvernet, eller pluggvern som det
ofte kalles, har FG-godkjenning, opplyser fagdirektør
brann, Odd A. Rød hos Gjensidige. Vernene må gjøre

den jobben de er laget for, nemlig å beskytte ømfintlig elek-
tronisk utstyr som PC, kjøl/frys og lignende.

-— Det omsettes pluggvern i Norge som ikke fungerer i
det norske strømsystemet, påpeker han.

Hos Gjensidige får du også rabatt hvis du har installert
primærvern. Da reduseres husforsikringspremien med fem
prosent. Her får selskapet følge av Vesta:

— Vi belønner kunder som forsøker å sikre seg bedre enn
det som er krav fra myndighetene, sier rådgiver Roald Stigum
Olsen.

Ingen rabatt, men mindre ubehag
— Vi gir ikke rabatt til kunder som har montert overspen-
ningsvern. Vi har valgt å fokusere på noen utvalgte sikker-
hetstiltak og gi større rabatter på disse, istedenfor mange til-
tak med små rabatter, sier kommunikasjonskonsulent Hanne
Birgitte Lundsett i Sparebank1.

Heller ikke hos If gir overspenningsvern direkte rabatt.
— If Skadeforsikring er positiv til tiltak som kan fore-

bygge skader hos våre kunder og vurderer dette jevnlig. Fordi
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det kan være vanskelig å dokumentere effekten av tiltakene,
er tendensen at vi reduserer antall tiltak som er direkte pre-
miebestemmende, opplyser informasjonsansvarlig Emma
Elisabeth Vennesland. — Den største gevinsten med skade-
forebyggende tiltak er at kunden derved unngår skade og alle
ubehageligheter det kan medføre, understreker hun.
ngs@huseierne.no
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Hva betyr FG?
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er et underkon-
tor av skadepolitisk avdeling i Finansnæringens Hovedorgansisa-
sjon. Kontoret ble opprettet i 1977 med formål å utarbeide og
godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for
brann og innbruddsskader. For forsikringskunden kan FG-godkjen-
ning i enkelte tilfeller resultere i rabatt på forsikringspremien, eller
redusert egenandel ved skade. I andre tilfeller kan det være et krav
fra forsikringsselskapet at FGs regler må våre oppfylt for at forsik-
ringen skal være gyldig.

Det er mange sikringsprodukter og -områder som ikke
behandles av FG. Men de produktene som inngår skal være testet
av et akkreditert laboratorium, og det skal foreligge et sertifikat fra
et akkreditert sertifiseringsorgan innen EU/EØS-området.

PRIMÆRVERN SEKUNDÆRVERN

Gjensidige 5% rabatt husforsikring 3% rabatt innboforsikring

Vesta: Rabatt husforsikring Ikke rabatt 

Sparebank1: Ikke rabatt Ikke rabatt

If: Ikke rabatt Ikke rabatt

TryggHansa: Ikke rabatt Ikke rabatt

F A K T A

Oversikt over FG-godkjente
overspenningsvern 
(sekundærvern) finnes på
www.fnh.no 
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Forsikringsselskapene her i landet ope-
rerer med ulike typer husforsikringer
som blant annet skal dekke skader

som følge av brann, tyveri og hærverk,
naturskader eller vannskader. En husfor-
sikring er i utgangspunktet en fullverdi-
forsikring, og skal dekke kostnaden av å
bygge opp et tilsvarende hus dersom
uhellet er ute. Gjøres store endringer må
dette derfor meldes, men praksisen varie-
rer noe fra selskap til selskap.

Les forsikringsbeviset
— Det står i forsikringsbeviset hvilke
endringer man må melde fra om, fortel-
ler Kirstin Bang, produktsjef i Gjensi-
dige, og forklarer at det er spesielt viktig
å melde fra der ombygging eller utvi-
delser som øker verdien på boligen blir
gjort. Selskapet har ingen etablert praksis
når det gjelder meldinger om generell
oppussing, men Bang mener det likevel
kan være nødvendig å gi beskjed dersom
det er snakk om en stor standardøkning. 

Dette er også tilfelle hos IF, og Arne
Lycke, fagsjef skadeoppgjør, understreker
at store bygningsmessige inngrep må
meldes.

— I forsikringen bør du melde fra
om alt det du gjør som fører til at huset
blir mer verdt. Det trenger ikke være
snakk om et påbygg, men at du for
eksempel oppruster kjeller eller loft og
tar det i bruk til boligformål. Å bygge et
nytt bad i kjelleren kan også gjøre at ver-
dien på boligen øker, sier Lycke. 

Hos Trygg Hansa og Vesta Forsikring
er det i hovedsak antall kvadratmeter
som teller.

— Fullverdisummen er basert på
bruttoarealet av bygningen, og om det
ikke endres og huset ikke bygges om slik
at kvaliteten blir vesentlig endret, trenger
ikke vi noen melding, sier Roald Stigum
Olsen, rådgiver i informasjons- og sam-
funnskontaktavdelingen i Vesta. 

Anne Ombye, administrerende
direktør i Trygg Hansa, anbefaler også

kundene å melde fra dersom store opp-
graderinger blir foretatt. Oppgrade-
ringer, som for eksempel en ny stoppe-
kran, kan også få positiv uttelling for for-
sikringen, forteller hun.

Meld fra om endret bruk
Det er ikke bare opprustning av huset
som kan få konsekvenser for forsik-
ringen. Endres bruken vesentlig, for
eksempel ved at huset leies ut, kan for-
sikringen i verste fall være ugyldig. Dette
gjelder hos de fleste selskapene. Det er
også egne forsikringsregler dersom deler
av boligen brukes som næringsvirksom-
het. 

— Risikoen endres når bruken
endres, konstaterer Roald Stigum Olsen,
i Vesta Forsikring. Han forteller at dette
gjelder både når det er snakk om utleie
av hybler eller om hele huset leies ut. 

Anne Ombye i Trygg Hansa, forteller
at forsikringen ikke gjelder dersom mer
enn halvparten av huset leies ut.  Det
samme er tilfelle hos Gjensidige. Å leie
ut enkelte hybler er ifølge Kristin Bang i
Gjensidige, helt greit, der har selskapet
ingen spesielle regler så lenge man ikke
leier ut større areal enn det man bor i
selv. Settes det derimot opp en bedrift i
kjelleren, må selskapet ha beskjed. 

Kan vente til forfall
Når du bør melde fra om endringer vari-
erer noe fra selskap til selskap, men van-
ligvis er det ikke nødvendig å gi beskjed
om et påbygg eller andre forandringer
før forfall. 

— Mange forsikringsselskap har
avtaler som gjør at man ikke behøver å
varsle om oppgraderinger før forfall,
men er man i tvil bør man kontakte sel-
skapet med en gang, er oppfordringen
fra Arne Lycke i IF. brs@huseierne.no

Økt standard krever 
forsikringsoppgradering

Bygger du på eller pusser opp huset, må du huske å oppgradere forsikringen. Hvis ikke 
risikerer du fradrag i erstatningen og at dyre utlegg ikke blir dekket dersom noe går galt.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

NY STANDARD: Oppgraderer du kjøkkenet eller badet, bør du vurdere å informere 
forsikringsselskapet. Foto: Gro Aanensen.

h&b nr. 3-2006 s. 42-61  5/13/06  10:35 AM  Page 46



47hus&bolig 3–2006 •

KJEDELIG: En brann er ille, men belast-
ningen blir ekstra stor uten oppgradert
forsikring. Foto: Berit Roald / Scanpix.
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— For et par år siden reagerte jeg på at
forsikringspremien min hadde gått vold-
somt i været, og at summen for angitt
fullverdi på huset ble stadig høyere i for-
hold til takst på eiendommen, forteller
Anne Gjevang. Den gang, i 2004, kon-
taktet hun en kundebehandler i If, og
fikk ifølge egne uttalelser beskjed om at
selv om det kunne virke rart at fullverdi-
summen på boligen lå høyere enn takst,
hadde forsikringsbransjen egne bereg-
ningsmetoder som gjorde at resultatet
ble noe annerledes. I første omgang slo
hun seg til ro med dette, men kontaktet
igjen selskapet i år, da forsikringspremien
igjen gjorde et hopp på 2000 kroner.
Angitt fullverdi på huset var nå oppe i
over 8 millioner, selv om huset i 2002 ble
taksert til 5 200 000. Forsikringspremien
var på svimlende 17 224 kroner.  Etter å
ha diskutert regningen med en saksbe-
handler og på forespørsel oppgitt målene
på huset, ble forsikringspremien redusert
til 6 082 kroner, og fullverdien til
5 916 200. Gjevang har også mottatt et
nytt forsikringsbevis, og har fått tilbake-
betalt 18 416 kroner.

— Jeg er ikke fornøyd med behand-
lingen jeg har fått av If, spesielt siden jeg
henvendte meg til dem for minst to år
siden og fikk beskjed om at de hadde
andre beregningsgrunnlag, sier Gjevang,
som også er i tvil om erstatningen hun
har fått dekket det faktiske tapet hun har
blitt påført. 

— Jeg føler meg veldig usikker som
kunde, og lurer på hva som har gått galt.
Jeg har ikke fått noen beskjed om hvor-
dan beregningene har vært foretatt og
hvilke rettigheter jeg har til erstatning.
Jeg vet heller ikke hvor lenge dette har
pågått, sier Gjevang. Nå vurderer hun å
be om å få oversendt forsikringspapirene
fra tidligere år for å gå gjennom dem. 

If beklager
Jack Frostad, informasjonsansvarlig i If
beklager det som har skjedd, men hevder
etter en grundig gjennomgang av saks-
papirene at feilen først oppstod i 2004.
Nøyaktig hva som skjedde har forsik-
ringsselskapet likevel ikke klart å finne ut
av. 

— Vi har ikke kommet helt til bunns
i loggføringen, og vet ikke helt hva det er
som har skjedd, men vi tror feilen har
oppstått fordi vi har manglet målene på
boligen, sier han. Frostad hevder også at
kunden skal ha fått en muntlig forespør-
sel om å oppgi målene på boligen da hun
henvendte seg til If i 2004. Likevel inn-
rømmer han at varsellampene burde ha
begynt å lyse allerede da, og at feilen
burde ha blitt rettet opp mye tidligere. 

— Det ser ut som vi kunne ha gjort
ting bedre her, og det at kunden tok kon-
takt med oss burde vært signal nok. Tro-
lig burde vi gjort en revisjonstaktst i
2004. På loggen vår mangler målene for
huset, og vi burde i det minste sørget for

å ha fått det klarert og sett at ting ikke
stemte, sier Frostad.  På forespørsel fra
Hus & Bolig lover han å ta nærmere
kontakt med Gjevang for å forklare
saken. 

— Jeg ser nok ut fra det som har
kommet fram at det kunne vært en nær-
mere oppfølging her, og det skal ligge på
oss å forklare hva som har skjedd.

Trolig et engangstilfelle
Ifølge Frostad er det i dette tilfellet trolig
snakk om et enkeltstående tilfelle, selv
om han ikke utelukker at også flere
kunder kan ha blitt rammet av den
samme feilen. 

— Jeg tror dette er en individuell sak.
Datasystemet vårt fungerer nå sånn at
man blir nødt til å legge inn målene på
boligen, men selvfølgelig kan vi ikke si
med sikkerhet at feilen ikke kan ha
skjedd med flere kunder. 

Siden 2004 har If beregnet forsik-
ringen basert på bruttoarealet på byg-
ningen, og justerer hvert år fullverdi-
grunnlaget opp etter forandringer i byg-
gekostnadsindeksen. En del kunder vil
ha opplevd et hopp i forsikringspremien
i 2000, da indeksverdien på boliger gikk
kraftig opp, samtidig som selskapet jus-
terte fullverdigrunnlaget avhengig av
hvor i landet eiendommen var plassert. I
de senere årene har derimot indeksver-
dien vært svært lav, og det er grunn til å
reagere dersom økningen på forsikrings-

Sjekk regningen fra 
forsikringsselskapet
Undersøker du ikke forsikringspapirene nøye kan du risikere å tape store summer.
En glipp hos If førte til at Anne Gjevang betalte opptil 11 000 kroner for mye i årlig
premie. Fullverdien på huset fikk ved en feil et påslag på rundt to millioner. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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premien har vært spesielt stor siden
oppjusteringen i 2000.

— Byggekostnadsindeksen har
ikke økt så mye i de siste årene, og er
det uforholdsmessig store utslag
anbefaler vi kunden å ta kontakt med
en kundebehandler og be om en ny
gjennomgang, sier Frostad. Samtidig
beklager han at det i Gjevangs tilfelle
ikke ble reagert umiddelbart, og
anbefaler andre som møter motbør i
systemet til å ta saken videre dersom
de mener noe er galt. 

— Butter det imot bør du gå
videre og fortsette så langt at du føler
du har fått den forklaringen som skal
til. Kundebehandler har instruks om
å sette telefoner videre til teamleder
dersom de ikke kan svare selv, og
føler du selv du ikke får bra nok svar,
kan du be om å bli satt videre. 

Det er også mulig å be om å få se
gamle forsikringspapirer dersom du
som kunde ønsker å få full klarhet i
hva du har betalt. 

— Det meste løser seg på telefon,
men det er fullt mulig å be om gamle
papirer. Vi har rutiner på det, sier
Frostad.  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 Dag Stadheim – Rådgiver for borettslag, 
boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. Bistand 
ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. Forfatter av
Håndbok for styre-medlemmer i boligselskaper. 

Haakon VII's gt. 5, Oslo. Postboks 1369 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 23 23 90 90. Fax: 22 83 60 60. 
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.
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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.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Pb. 2004 Vika, 
0125 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

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
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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
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ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
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ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

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

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

GA
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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
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Beboere i boligselskaper endrer ofte
leilighetene slik at innvendig innred-
ning, romløsning og annet stemmer

med den enkelte beboerens smak og
ønsker. Endringene foretas som regel
uten tanke for om tiltaket berører felles-
areal eller fellesinnretninger som felles-
skapet av beboere har ansvaret for. Når
styret, generalforsamlingen eller sameier-
møtet deretter vedtar et tiltak som berø-
rer beboerens endringer, dukker spørs-
målene om beboeren må akseptere tilta-
ket opp, og om beboeren kan kreve gjen-
oppføring eller erstatning.  

Problemstillingen er i utgangpunktet
den samme enten det gjelder tiltak som
en seksjonseier har gjennomført i et eier-
seksjonssameie, en andelseier har
gjennomført i et borettslag eller en aksjo-
nær har gjennomført i et boligaksjesel-
skap.   

Det finnes et utall av varianter av
endringer av en leilighet som kan berøre
fellesareal eller fellesinnretninger. Det
klassiske eksempel på innvendige
endringer er at en beboer foretar vesent-
lige endringer av badet. Badekar byttes
ut med dusjnisje, linoleumsbelegg rives
av til fordel for fliser og toalettstolen
flyttes til den andre siden av rommet.
Hva blir situasjonen når sameiet vedtar å

endre føringene for avløpsrør, vannled-
ninger eller beslutter å oppgradere bade-
rommene til en bestemt våtromsstan-
dard? Vi kan få de samme problemstil-
lingene i forbindelse med utvendige
endringer. I boligselskaper med rekkehus
vil beboerne over tid opparbeide uten-
dørsinstallasjoner som ikke var der da
boligselskapet ble stiftet.  Beboerne opp-
fører terrasseplattinger og bygger på ute-
boder. Hva blir situasjonen når boligsel-
skapet beslutter å drenere rundt byg-
ningens grunnmur? I boligselskaper med
blokkbebyggelse kan lignende situasjo-
ner oppstå i de tilfeller der beboeren har
foretatt endringer på balkonger, for
eksempel ved endring av belegg på bal-
konggulvet, innglassing eller bygging av
bod på balkongen.  

For egen risiko og regning
Det rettslige utgangspunktet er at en
beboer ikke kan foreta endringer som
også endrer fellesareal eller fellesinnret-
ninger. Dette tenker de færreste på. Det
skal mye til før styret i boligselskapet kan
sies å ha samtykket til endringene på slik
måte at beboeren kan kreve gjenoppfø-
ring eller erstatning når fellesskapets
endringer endrer beboerens endringer. I
en rettsavgjørelse fra Agder lagmannsrett
ble det lagt til grunn at det ikke var nok
at styret var klar over at beboeren foretok
endringen. Det var heller ikke nok at sty-
rets representanter hadde inspisert
endringene. Det avgjørende er om styret
har erklært at styret tar over ansvaret for
endringene. Det vil et styre sjelden gjøre.

Dette kan synes urettferdig, men er
det egentlig det? Burde ikke beboeren
være klar over at han deler bygningen
med mange andre, og burde ikke beboe-
ren forstå at hensynet til alle andre inne-
bærer at slike endringer gjøres på egen
regning og risiko?

I eksemplene ovenfor er det nevnt et
eksempel hvor beboere over tid oppar-
beider uteinstallasjoner, slik som terras-
seplattinger og uteboder i typisk rekke-
husbebyggelse. Når fellesskapet vedtar å
drenere grunnmuren, må disse instal-

Har du rehabilitert badet eller bygget en stor terrasse, kan overraskelsen bli stor den dagen bolig-
selskapet bestemmer at baderommene skal oppgraderes eller at det skal dreneres rundt huset du

bor i. Boligselskapets rehabiliteringstiltak gir ikke rett til gjenoppføring eller erstatning.

Ikke krav på erstatning
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lasjoner nødvendigvis rives eller i beste
fall fjernes. Boligselskapet har trolig rett
til dette med grunnlag i at disse instal-
lasjoner ikke var der da de opprinnelige
beboere ervervet leiligheten. Ikke desto
mindre skaper et slikt standpunkt som
regel verken fred eller fordragelighet,
men bitre konflikter. 

Mellomløsninger 
gir mindre konflikt
I praksis bør derfor et styre forsøke å
finne mellomløsninger som alle kan leve
med. Det er mulig å finne løsninger som
både tar hensyn til leilighetenes verdi og
som tar vare på bygningens verdi. Styret
kan ta utgangspunkt i hvordan tilsva-
rende bebyggelse oppføres i dag, og så
tilby de samme løsninger som en del av
fellesskapets rehabiliteringstiltak. 

I det ovenstående tilfelle kan det
innebære at en del av generalforsamling-
ens og sameiermøtets vedtak blir å opp-

arbeide utearealet i tilknytning til leilig-
hetene med en standard terrasseplatting
og en standard utebod som måtte være
vanlig ved nyoppføring i dag. En slik løs-
ning innebærer i alle fall at vi flytter pro-
blemstillingen; det blir da bare en bebo-
ers særlige kostbare eller særpregede løs-
ninger som ikke blir gjenoppført eller
erstattet. 

De samme problemstillinger oppstår
når generalforsamlingen eller sameier-
møtet beslutter grunnleggende rehabili-
tering av baderom, men i slike tilfeller
kommer ofte en tilleggsproblemstilling
ved at beboeren påstår at de endringer
som boligselskapet har besluttet allerede
er gjennomført, slik at rehabilitering ikke
er nødvendig for denne leilighetens ved-
kommende. 

Boligselskapet trenger trygghet for at
dette virkelig er tilfelle, og må kunne
kreve dokumentasjon for at alt arbeid er
utført fagmessig og i henhold til den
samme eller tilsvarende våtromsnorm
som boligselskapet skal beslutte. Her
kommer svært mange til kort. Beboerne
klarer ikke å fremskaffe den nødvendige
dokumentasjon for sine påstander. Mye
arbeid er nok utført av gode venner som
sikkert utførte arbeidet med god vilje,
men kanskje med lite fagkunnskap. 

Må bære ansvaret selv
Under enhver omstendighet må boligsel-
skapet i slike situasjoner, som motytelse
for ikke å foreta rehabilitering av et bade-
rom, kunne kreve at beboeren tar på seg
det ansvaret for endringene på fellesareal
og fellesinstallasjoner som fellesskapet
ellers ville hatt. Boligselskapet må også
kunne kreve at dette ansvaret føres videre
til neste beboer ved salg av leiligheten.
Når styret fremmer disse krav viser det
seg i praksis at mange beboere heller vel-
ger å la boligselskapet komme til med
sine endringer. 

I noen tilfeller har beboeren utført og
kan dokumentere at beboeren har utført
de endringene som boligselskapet hadde
tenkt å utføre. Da fremmes det gjerne
krav om reduksjon i fellesutgiftene
og/eller et vederlag som tilsvarer det
boligselskapet sparer på at det ikke er
nødvendig å utføre endringer. 

Det rettslige utgangspunktet er at
beboeren heller ikke her har krav på
reduksjon i fellesutgifter eller annen
form for vederlag. Styret har ingen full-
makt til å dele ut av selskapets midler til
enkeltbeboere uten at boligselskapet er
rettslig forpliktet til å foreta slik utdeling.
Tiltaket beboeren har utført, er gjort på
egen regning og risiko så lenge boligsel-

juss
Advokat Dag Stadheim, 

Brækhus Dege 
Advokatfirma ANS

➤
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skapet ikke uttrykkelig har erklært
å ta over risikoen og betale veder-
lag for endringene. 

God informasjon nødvendig
Flere styrer har vegret seg for å
fremme forslag om rehabiliterings-
tiltak fordi saken i seg selv vil skape
vanskelige konflikter med beboere
som vil bli berørt av boligselska-
pets tiltak. Det trenger ikke bli konflikter
dersom styret fremmer saken på en åpen
måte med gjennomtenkte svar på de inn-
sigelser som kan komme. Et godt råd er
derfor å avholde beboermøter med ori-
entering om de tiltak som skal gjennom-

føres i god tid før tiltaket skal besluttes.
Da får styret frem innsigelsene på for-
hånd slik at vilkårene for tiltaket allerede
tar hensyn til innsigelsene når general-
forsamlingen eller sameiermøtet skal
beslutte tiltaket.

Det som i utgangspunktet synes
å fremstå som uoverstigelige pro-
blemer med å få gjennomført nød-
vendige rehabiliteringssaker,
trenger ikke å bli det dersom tilta-
kets betydning for beboerne er
gjennomtenkt på forhånd. Det er
langt vanskeligere å håndtere dette
etter at generalforsamlingens og
sameiermøtets vedtak er truffet   

Det er svært sjelden beboeren kan
dokumentere at egne tiltak er forsvarlig
gjennomført, der beboeren aksepterer
risikoen og ansvaret for endringene
boligselskapet skal utføre, og der beboe-
rens tiltak oppfyller boligselskapets for-
mål på slik måte at boligselskapet faktisk
sparer kostnader. Oppfyller en beboer
disse krav, aksepterer de øvrige beboere i
de fleste tilfeller at det gis et engangsve-
derlag som står i et avtalt forhold til
boligselskapets besparelse. 

Hensett til de totale kostnadene ved
rehabiliteringstiltak utgjør slike vederlag
små beløp som kan hindre bitre konflik-
ter. Det er her styreledernes taktiske og
praktiske egenskaper settes på prøve i en
generalforsamling og et sameiermøte
som skal ta stilling til en mulig løsning.
Åpenhet og realisme bør nok ofte veie
mer enn millimeterrettferdighet og
knallharde juridiske synspunkter. 
husogbolig@huseierne.no
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Sommerlige impulser
Sommeren står for døren, og vi kribler etter å være ute. Noen av oss kribler 
også etter å bytte ut slitne, slitte og dårlige hagemøbler med noe nytt. 
Utvalget er stort – enten vi foretrekker gammeldags hvitt eller trendy stålrør.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER  FOTO: PRODUSENTENE

UTENDØRSSALONG: Cane-Line Outdoor er en serie hagemøbler i det værbestandige 
og vedlikeholdsfrie materialet hularofiber. Det er et gjennomfarget polyethylenmateriale som
ifølge produsenten skal være både smussavvisende, sterkt, UV-, farge-, vann- og frostbestandig.
Chester er en stramt formet salong med sofa, stoler og krakker. www.skeidar.no

STRAMT: Nordico er en møbelserie i sølvfarget aluminium
kombinert med teak og sort texline. Serien består av spise-
bord, benker og ulike sittemøbler – blant annet solvogn og
drømmestol. Også et lite utekjøkken med innbygget opp-
vaskbenk hører med til assortimentet. www.skeidar.no 
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INSPIRERT AV SEILBÅTER: Ocean er en ny møbelserie uten trevirke
fra Skagerak Denmark. Her møtes stilrent stål og formfullendt plast.
I følge designer Hans Thyge Raunkjær minner stolen om bulken i en
spinnaker, mens den lette, sterke designen leder tankene mot slanke 
glassfiberbåter med store, hvite seil. www.skagerak-denmark.no 

KLASSISK ELEGANSE:
Drachmannmøblene, som 
har navn etter den kjente for-
fatteren vi forbinder med
Skagen, er blitt et ikon. De
danske møblene med det
karakteristiske krysset i
ryggen har vært på markedet
i et kvart århundre. Barne-
modellen er nyere. Fåes både
hvitmalt og i teak-natur.
www.skagerak-denmark.com 

MARITIMT: Er du på jakt etter noe maritimt,
som kan være prikken over i-en på hytta i sjø-
kanten? Da er kanskje dette runde bordet noe
for deg. Bordplaten er formet som et ror, og
den tønneformede bordstammen fungerer
som et praktisk oppbevaringsskap. Håndtaket
er et realt tauarbeid. www.skeidar.no
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NOSTALGISK: Hvite hagemøbler ser
aldri ut til å gå av moten. US Marshall
stol kalles denne hvitmalte furustolen.
Den er ifølge forhandleren produsert av
trevirke fra Norrland i Sverige, der
klimaet er kaldt og trevirket gror sakte.
Det gir tette årringer og mye kjerneved,
som motvirker sprekkdannelser og gir
møblene lang levetid. www.skeidar.no

FUNKSJONELL: Gränsö fra Ikea er produsert i høystyrkestål
som gir tilstrekkelig elastisitet i ryggen, hevder produsenten.
Samtidig er møbelet lett i vekt. Her kombineres komfort og
funksjonalitet. Bena er justerbare. Det betyr at bordet står støtt
selv om balkonggulvet er ujevnt. Stolene kan stables, og finnes i
sort, hvitt og blått. www.ikea.no

KRYDDER I 
TILVÆRELSEN:

Rustfritt stål i kombinasjon
med saktevoksende euro-

peisk lerk gir hagemøbler i
særklasse, hevder Bolia.

Kvaliteten er kompromiss-
løs. Designen er ekstraordi-

nær.Viteo-serien er den
første hagemøbelkolleksjo-

nen fra denne leverandø-
ren, som hevder de luksuri-

øse designmøblene med
det stilrene formspråket

kan skjemme bort enhver
hage eller terrasse.

www.bolia.com

VEDLIKEHOLDSFRITT: Flettede møbler er igjen i
motebildet. De fleste av oss foretrekker nå vedlikeholdsfrie
hagemøbler. Derfor er gammeldags pil erstattet med syn-
tetiske fibre.Virobåndene som er brukt i flettingen her, tåler
det meste og holder seg godt, hevder produsenten.
www.husoghage.no 
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Hagene 
snobbes 
opp
Møbelkjedene selger mer
og mer hagemøbler. Ifølge
Dagens Næringsliv har
importen av hagemøbler
steget med 75 prosent.

Mens det i 2002 ble importert
hagemøbler for 109 millioner 
kroner, var verdien oppe i 190
millioner tre år senere. Verdien 
ut fra butikk er langt høyere.
Bransjen selv anslår at det ble solgt
hagemøbler for omtrent en mil-
liard kroner siste år.

— Vi ser at kundene våre er
villige til å legge mer penger i
hagemøbler. De bygger ut terras-
sene, lager vinterhager og benytter
seg av terrassevarmere for å for-
lenge sesongen ute. De flytter stua
ut og bruker mer penger på ute-
møbler enn før, sier administre-
rende direktør Nils Sund hos
Skeidar til avisen.

Bente Grønlund hos Ballerud
Hagesenter bekrefter trenden.
Hun tilbyr eksklusive hagemøbler
fra 30 000 kroner og helt opp til
110 000 for en hagegruppe.

— Vi har utvidet for å lage en
høyprofilavdeling med de lekreste
og råeste hagemøblene du kan
tenke deg, forteller hun.

59hus&bolig 3–2006 •

➤

OLJET EIK OG
CANVAS: Stolen Relax
ble tegnet av Olav S.
Hødnebø på 1950-tallet.
Og den er fortsatt i pro-
duksjon hos Risør-bedrif-
ten som bærer navn etter
grunnleggeren. Her sitter
du alltid godt, uansett
underlag, hevder produ-
senten. Årsaken er at sto-
len ganske unikt justerer
seg etter grunnen.
www.hodnebo.no 

TÅLER EN STØYT: Den norske møbelprodusenten Hødnebø har også
valgt å satse på utendørsmøbler. Modellen Hankø består av bord i tre som
kan legges sammen, og stoler som kan stables. www.hodnebo.no

PLAST: Easy chair fra Euklides er
en enkel og elegant stablestol i poly-

propylen med glassfiber. Den lette
konstruksjonen gjør det mulig å

stable 20 stoler oppå hverandre. Sto-
len, som er designet av Jerszy Sey-

mour, finnes i en rekke farger, og er
like velegnet ute som inne.

www.euklides.no 
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Unngå
regnskog-
tømmer
Unngå alle hagemøbler
laget av teak eller annet
tropisk trevirke, er rådet
fra Regnskogfondet. 

Tømmerhogst er en av de viktig-
ste årsakene til at regnskogen for-
svinner. Nesten all hogst i regn-
skogen foregår uten hensyn til
lokalbefolkningen og uten tanke
på at hogsten skal være bærekraf-
tig på lang sikt, skriver Regnskog-
fondet på nettsiden siden. Unngå
hagemøbler av tropisk virke som
teak, keruing, nyatoh, akasie og
eukalyptus, oppfordrer de. 

Også billige møbler fra planta-
sjer kan ødelegge regnskogene,
mener organisasjonen. Tresortene
eukalyptus og acasia, ofte kalt
hardwood eller hardtre, er hurtig-
voksende tresorter som i stor grad
er plantet på områder der det tid-
ligere var regnskog. Etablering av
plantasjer er ofte en drivkraft for å
ødelegge skogen.

— Det eksisterer ingen miljø-
merking som garanterer deg at
stolen du kjøpte ikke inneholder
trevirke fra ødelagt regnskog.
Regnskogfondets råd er derfor å
unngå alle møbler som er laget av
tropisk trevirke. Heldigvis finnes
det en rekke gode alternativer.

FURU: Fortsatt forelsket? Furu har vært et velbrukt materiale i
Ikeas kolleksjoner. Hagemøblene Laxön er behandlet med klar
olje for å beholde treets blonde utseende. Over tid vil materia-
let få en fin gråaktig overflate. Selv om bord og benker blir på-
virket av vær og vind utendørs, vil de bare bli vakrere jo lengre
de brukes, hevder produsenten. Møblene kan slås sammen.
www.ikea.no

TILBAKELENT:
En kjølig drink, en
god bok og føttene
opp. Livet på terras-
sen leves mer og mer
som livet inne i
huset, påstår Cane-
Line. Årets nyhet i
klassisk lounge-stil
heter Kingston.
Møblene er formgitt
av Peter Hiort-
Lorenzen og Johan-
nes Foersome, som
regnes blant Dan-
marks mest aner-
kjente designere.
www.cane-line.com 
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TÅLER VANN: Rette linjer
preger disse solsengene fra
Teak Garden. Materialene er
netting av vinyltrukket poly-
ester og rammeverk av alu-
minium.Tåler ifølge produ-
senten all slags vær. Kanskje
foretrekker du å nyte solens
stråler langt til havs?
www.husoghage.no 

RETTE LINJER: Nesten alle hagemøblene
fra Skagerak Danmark er laget av tre.
Stramme linjer og funksjonell design gir lang
visuell levetid. www.skagerak-danmark.no 

ROMANTISK: Skagen er en serie hvitmalte,
nostalgiske møbler. Har du en stor, gammel-
dags hage med epletrær og peonbed, er
denne hvilestolen prikken over i-en.
www.husoghage.no 

BALANSEKUNST: Rodeo er en enkel og elegant solseng som
gjør det mulig å gynge seg inn i solnedgangen. Finnes både som

enkeltseng og dobbeltseng. www.husoghage.no
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Resultatene som Hus & Bolig har fått
tilgang til, er basert på informasjon
fra rundt 400 forskningsartikler, og

er et av de klareste bevisene som hittil
finnes for at inneklimaet påvirker helsa
vår. En gruppe, ledet av avdelings-
direktør, professor Martinus Løvik ved
Folkehelseinstituttets avdeling for miljø-
medisin, har i fellesskap vurdert forsk-
ningen som har blitt gjort på området
for å prøve å finne fellesnevnere som kan
brukes til å få mer klarhet i spørsmål
knyttet til inneklima og helse. Selv om
resultatene ikke blir publisert før til høst-
en, forteller Løvik at det allerede er tyde-
lig hvilke faktorer som gir mest utslag
når det gjelder helserisiko.

Røyking og fukt farligst
— Det klareste resultatet ser vi når det
gjelder passiv røyking. Her er det tydelig
en stor risiko, særlig for astma og i noen
grad allergi. Vi ser at risikoen er størst
hos små barn opp til førskolealder, men
vi finner også en effekt oppover i alders-
gruppene, sier Løvik. Han mener det
ikke bør foregå røyking innendørs, og
forteller at det til og med kan gi utslag
dersom det røykes utendørs og den som
røyker går inn umiddelbart etter. Da tas
nemlig en del av røyken med inn fordi
den blir liggende en stund i lungene. 

— I USA er det enkelte steder slik at
det er regler om at man må gå en viss
avstand fra huset for å røyke slik at lung-
ene blir renset innen man kommer til-
bake, forteller han.

I tillegg til røyking, er det ifølge
Løvik klart at fukt og fuktskader i huset
kan få store konsekvenser for helsa. Her
har gruppen også funnet noen oppsikt-
svekkende resultater.

— Det er ikke så uventet av vi finner
en sammenheng med fuktskader, men
interessant at det ikke er så mye snakk
om allergi som det er snakk om astma.
Fukt slår klarest ut på astma. Fortsatt er
det uklart hva som er mekanismen som
uløser dette, og om det er muggsoppen
eller noe annet som forårsaker proble-
mene. Det vi vet er at fukt har en helt
tydelig effekt. Her er det veldig konse-
kvente funn, forteller Løvik. Samtidig er
han klar på at det kan være vanskelig å gi
et konkret svar på hvor mye fukt som
skal til for at helsen skal bli påvirket. 

Mindre farlig enn antatt 
Til tross for mye oppmerksomhet rundt
husstøvmidd, og farene knyttet til det
lille vesenet som skal trives godt i seng-
ene våre, tyder de foreløpige undersø-
kelsen på at dette er et mindre problem
enn antatt.

— Ut fra det vi kan se, viser studiene
vi har sett på at det å fjerne husstøvmidd
ved for eksempel å sette på middtrekk på
sengen har liten effekt på astma og faren
for å utvikle allergier. Trekkene ser ikke
ut til å gi den gode beskyttelsen man har
trodd. 

— Midd er trolig et mindre problem
i Norge enn vi har trodd. I befolknings-
rike områder som Oslo og Trondheim

Forurenset inneluft 
kan forårsake astma

Dårlig inneklima kan få alvorlige konsekvenser for helsa viser 
en stor forskningssamling som trolig blir publisert til høsten. 

Ikke overraskende er det passiv røyking som foreløpig viser seg 
å gi aller klarest risiko for utvikling av astma og allergi, men 

også fukt og mugg i boligen kan bidra til luftveisplager. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

➤
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finnes lite midd. I andre områder, som
kyststrøkene nordpå, kan midd være et
problem av betydning.

Når det gjelder allergener fra kjæledyr
med pels er resultatene foreløpig uklare. 

— Dyreallergener er trolig det vi vet
minst om foreløpig, og mens enkelte
undersøkelser viser sammenhenger mel-
lom det å ha astma og det å ha hund eller
katt, er det andre som trekker det i tvil og
har kommet til at det faktisk kan beskytte
mot disse problemene. Uansett ser det
ikke ut til å ha noen dramatisk effekt noen
av veiene, sier Løvik. Han understreker
likevel at de som allerede er allergiske selv-
følgelig bør holde seg unna det de er aller-
giske mot. 

Kartleggingen har foreløpig ikke vært i
stand til å gi noen klare resultater når det
gjelder effekten av ftlater, fordi mye gjen-
står når det gjelder forskning på dette
område.  Effekten av elektrisk oppvarming
og bruken av luftfuktere er også usikker.

— Det ser ut til at det kan være en
sammenheng mellom bruk av luftfuktere
og astma, men problemet med under-
søkelsene er av og til å se hva som kom
først, kjøpet av en luftfukter eller astmaen,
sier Løvik. 

Slik ble studiet gjort
• 400 artikler ble plukket ut fra et utvalg

på 13 000 artikler fra ulike land. 
• Hver artikkel er blitt gjennomlest av

minst to fagpersoner og hver artikkel
har fått en kvalitetsvurdering. 

• På basis av artiklene er det blitt ut-
arbeidet tallmessige analyser der for
eksempel små studier har blitt satt
sammen for å komme opp med mer
nøyaktige tallmaterialer. 

• Hovedpunkter som er felles i de ulike
undersøkelsene er blitt sammenfattet. 

• Samtlige artikler viser en direkte
kobling mellom eksponering og helseef-
fekt, og kan deles inn i tre hovedgrup-
per:
1. Hus der en eller flere personer har
vært syke, og et eller flere av pro-
blemene i huset er blitt rettet på for å se
hvilken effekt det har på sykdomsbildet. 
2. Mennesker i samme situasjon som er
blitt fulgt over en lengre periode.
3. Syke mennesker som er blitt
sammenlignet med andre i samme
situasjon. 

RISIKABELT: Fuktskader i
huset øker faren for astma.
Foto Berit Roald/Scanpix.
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— Inneklimabransjen er en røver-
bransje. Hvis man vil kan man finne
nesten hva som helst i hvilket som
helst materiale. Det som er viktig er å
vite hva som faktisk påvirker inneluf-
ten, sier Tom Follin i det svenske fir-
maet Carl Bro Barab, som har jobbet
med innemiljø og byggeskader siden
1982. Han mener mange bruker
måleapparater ukritisk uten noen
som helst kunnskap om det som blir
funnet faktisk påvirker inneluften.
Dette er også erfaringen Johan
Mattsson, senior rådgiver i firmaet
Mycoteam har gjort seg. Han er sjok-
kert over å se hvem som utroper seg
selv til eksperter innen dette områ-
det. 

— Jeg har holdt på med dette i
20 år og har problemer med å
skjønne alt, mens takstmenn som har
tatt et dagskurs om fuktproblema-
tikk plutselig tror de er verdensmes-
tre, sier Mattsson. Han anbefaler folk
å være svært kritiske med hensyn til valg
av spesialister. 

— Det kryr av useriøse spekulanter i marke-
det. Etter at målinger er tatt overrekker de gjerne
en rapport med en lang liste problemer som ikke
nødvendigvis har noen relevans i det hele tatt. Vi
har fått en del rapporter av denne typen til
gjennomlesning, og det er ofte umulig å se hva
som faktisk er blitt gjort. Å motta en slik rapport
blir som å få vite at du er syk, men ikke hva som
feiler deg og så gå til apoteket og spørre etter
medisin, sier Mattsson. 

Bruk sunn fornuft
Ringer det noen på døren din og tilbyr gratis
inneklima- eller fuktundersøkelse er det all
grunn til å være skeptisk. Da har tilbyder gjerne
en skjult agenda. 

— Det er jo alltid hyggelig når
noe er gratis, men det kommer trolig
til å koste noe uansett. Det finnes for
eksempel de som driver med drene-
ring som kommer inn og tar gratis
fuktmålinger i kjelleren din. Disse
har en tendens til å krisemaksimere,
og fortelle deg at du har et stort fukt-
problem som bare kan løses med
drenering. Likevel er det ikke garan-
tert at det er den beste løsningen,
sier Johan Mattsson. Betaler du for
undersøkelsen har du for så vidt hel-
ler ingen garantier. Det er heller ikke
sikkert det er behov for å ta målinger
i huset i første omgang. Mye kan
løses ved bruk av sunn fornuft.   

— Mange ganger blir det å ta
målinger som å stå med ryggen mot
E18 og ta en desibelmåling for så å
konstatere at det er mange biler der.
Ofte er det ikke nødvendig å ta en
konkret fuktmåling når man kan se
med det blotte øyet at noe er galt,

sier Mattsson. 
Sverre Holøs, leder i Norsk Innemiljøorganisa-
sjon, mener også det er grunn til å være skeptisk.

— Veldig mange innemiljøproblemer i boli-
ger har erfaringsmessig sammenheng med fukt-
skader og ventilasjonsforhold, og kan løses hvis
man får utbedret fuktskader, ventilert tilstrekke-
lig og sørger for godt tilsyn og vedlikehold av
bygningen og de tekniske anleggene. Med godt
renhold og fornuftig materialvalg i tillegg vil mye
være gjort, sier han. Holøs understreker samtidig
at det ikke er tvil om at innemiljøet i mange nor-
ske boliger er dårlig, og at det i visse tilfeller kan
være nødvendig med profesjonell hjelp for å rette
opp i dette. 

Velg riktig firma
Har du behov for å leie inn et firma til å ta prø-
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Velg riktig:
Unngå useriøse inneklimaspesialister
Vær kritisk til rådene du får fra selvtitulerte inneklimaspesialister. Markedet

kryr av useriøse aktører med liten eller ingen kompetanse på området

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Johan Mattsson

Sverre Holøs
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Dessverre finnes det i dag ingen absolutt
liste med symptomer og årsakssam-
menhenger man kan konsultere for så å

konstatere at det er innemiljøet som har
forårsaket eller forsterket et sykdomsbilde.
Luftveissykdommer, slimhinneirritasjoner,
hodepine, tretthet, kvalme og nedsatt kon-
sentrasjonsevne blir ofte satt i sammenheng
med problemer med inneklimaet, men må
ikke nødvendigvis ha med inneklimaet å
gjøre. Har du mistanke om at det er huset
som gjør deg syk, kan du likevel gjøre en
enkel test på egenhånd.  

— Hvis du først opplever symptomer
når du kommer inn i en bygning og det blir
bra når du forlater den, kan du si at det tro-
lig er noe feil med inneluften, sier Tom Fol-
lin i firmaet Carl Bro Barab.  Det er likevel
ikke sikkert det er mulig å se disse kontras-
tene så klart, nettopp fordi vi tilbringer så
mye tid hjemme eller på jobb. Faktisk bru-
ker de fleste av oss rundt 90 prosent av
tiden vår innendørs. 

— Det er vanskelig å måle kontrastene
annet enn når du er på ferie, og da må du
gjerne være borte i flere uker hvis du skal
merke forskjellen. Ofte kan vi ikke operere

med annet enn sannsynlighet for at det er
inneklimaet som har skylden fordi det er så
vanskelig å påvise årsakssammenhengen,
sier spesiallege Jan Vilhelm Bakke. 

Han anbefaler i tillegg å se på om andre
i huset har lignende symptomer, og å tenke
gjennom om det er andre faktorer som kan
ha utløst problemene. Det kan også være en
god idé a sjekke boligen visuelt for fukt. 

Selv om det er vanskelig å bevise at det
er innemiljøet som er skyld i problemet, er
Professor Jan Sundell i Norsk forsknings-
råds programstyre for miljø og helse, sikker
på at de fleste luftveissykdommer kan spo-
res tilbake til problemer med innemiljøet. 

— Årsaken til astma, allergi og luftveis-
infeksjoner i befolkningen finner vi ikke i
utendørsluften, men innendørs på skoler, i
barnehager og hjemme. Det er der folk
oppholder seg, sier Sundell, som til daglig
jobber ved Danmarks tekniske universitet.

Er du alvorlig syk, bør du i første
omgang konsultere lege, og deretter kon-
takte lokale helsemyndigheter og eventuelt
Folkehelseinstituttet for råd. 
brs@huseierne.no

Syk av huset 
Å påvise at inneklimaet er årsaken til helseplagene du 

eller andre lider av er ikke enkelt, men noe kan du likevel 
gjøre uten først å gå innom kostbare prøver. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/SCANPIX

ver, er rådet fra Holøs å sjekke
selskapet nøye, og være spesielt
skeptisk dersom de foreslår
omfattende målinger og kartleg-
ging før de har skaffet seg over-
sikt over grunnleggende forhold
i boligen. Unntaket er radon,
der en måling er rimelig å utføre
og er helt nødvendig for å påvise
problemet. 

— Før man engasjerer et
firma til hjelp med vurderinger
av boligen er det naturligvis for-
nuftig å stille noen kontroll-
spørsmål, slik som hvilken erfa-
ring de har, om de undersøker
mer enn en enkelt faktor, hva de
bruker som bakgrunn for å vur-
dere resultater og om de har
økonomiske interesser i spesielle
tiltak, råder Holøs. 

Mycoteam har nylig utviklet
en egen guide for å gi oversikt
over hvilke prøvemetoder som
er hensiktsmessige i ulike situa-
sjoner, og hvordan resultatene
skal tolkes.  Systemet er det
samme som i dag brukes på bak-
siden av smør- og margarinpak-
ker for å vise om det egner seg
til steking, baking eller smør-
brød. Målet er å gjøre informa-
sjonen så lettfattelig som mulig
slik at den kan være til nytte
både for privatpersoner og fag-
folk. brs@huseierne.no
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TI GODE RÅD 
1 Sjekk huset visuelt for fukt, og reager dersom det 

lukter mugg.

2 Sørg for god ventilasjon.

3 Unngå høye temperaturer innendørs i fyringssesongen.
Temperaturen bør helst ikke overstige 22 grader.

4 Direkte oppvarming av luft, fra panelovner eller luft
varmepumper kan muligens virke negativt på folk med
lufveisproblemer, og indirekte varme, for eksempel via 
vannbårne systemer, anbefales ofte som et alternativ.

5 Unngå røyking innendørs

6 Sørg for god rengjøring, men vær varsom med å over
drive bruken av rengjøringsmidler. Tørr rengjøring er 
ofte best, og selv støvsugere kan bidra til å forurense 
inneklimaet.

7 Vurder materialvalg i huset, og vær varsom med 
maling, lakk, lim og ulike kjemikalier.

8 Husdyrhold kan muligens utløse allergier.

9 Undersøk om isolasjonsstøv eller annet støv kommer 
inn i rommet fra loftet eller andre kilder.

10 Husk at allergener, proteiner, mugg og annet
kan samle seg i tepper og forurense inneklimaet.

Folkehelseinstituttet har egne brosjyrer tilgjengelige om
temaet og utgav i 2005 heftet Inneklima – Astma – Luft-
veisallergi – råd om tiltak. Dette er tilgjengelig på nettet
(http://www.fhi.no/dav/DBCEF30B97.pdf). Statens
Bygningstekniske Etat har et eldre hefte, Hus & Helse,
som i sin tid ble produsert i samarbeid med Byggforsk,
tilgjengelig på sine hjemmesider (www.be.no)
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– Tryggere med
naturmaterialer

Inneklimaekspert Carl-Gustaf Bornehag velger tregulv 
i sitt eget hjem, etter at det ble påvist at støv fra 

PVC-gulv kan gi astma og allergi. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Hus & Bolig brakte tidligere i år nyheten om at det
er påvist en mulig helsefarlig sammenheng mellom
støv fra PVCgulv, og astma og allergi hos barn. Jo

flere PVC-gulv i huset, jo verre for inneklimaet og
beboernes helse. Professor ved Universitetet i Karlstad,
Carl-Gustaf Bornehag, står bak studien. Han velger
tregulv i sitt eget hjem.

— Det valget er ikke basert på vitenskapelige data,
for vi vet for lite om de helsemessige effektene
moderne materialer som lakk, plast og gummi kan gi
oss. Det vår studie viser er ikke nok til å fraråde folk å
kjøpe PVC-holdige vinylgulv, eller å gå god for andre
gulvtyper, dette må vi rett og slett studere nærmere.
Men sammenhengen vi så mellom forekomsten av
mykgjørere i PVC-gulv og vinyltapet og sykdoms-
utvikling hos barn gjorde meg bekymret, forteller Bor-
nehag.

Gulvbelegg som gummi og laminat inneholder
ikke mykgjørere, og medfører derfor ikke risiko for at
beboerne får i seg helseskadelige ftalater. 

— Vi vet ikke sikkert om det er bedre for helsen å
velge naturmaterialer enn kunstige gulvbelegg. Men
generelt antar vi at jo mindre kjemikalier, lakk og løse-
midler det er i boligen, jo bedre er det. Lim, fugemasse
og overflatebehandling kan gi uheldig avgassing til
inneluften. Vi har lang erfaring med naturmaterialer
som tre, og det gjør meg tryggere. Men det forutsetter
at materialene vedlikeholdes og rengjøres som de skal,
understreker Bornehag.

For eksempel så er linoleum et naturprodukt, men
hvis det ikke vokses og rengjøres som det skal, kan det
begynne å lukte svært ubehagelig. Og hvis man får en
fuktskade i et tregulv, så blir inneklimaet dårligere. Så
alle materialer har sin begrensning, og kan avgi stoffer
som lukter eller virker irriterende, advarer Bornehag.

Han har også fått rapporter fra bransjen om at sal-
get av heldekkende tepper er på vei opp igjen, og
minner om at slike tepper kan bli oppsamlingssteder
for partikler, støv og kjemikalier, om de ikke rengjøres
hyppig og grundig nok. eem@huseierne.no
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Varmt tre eller stilig stein? Valgmulighe-
tene for gulvmaterialer er nærmest uen-
delige. I tillegg til at valget nå er et

spørsmål om helse, er det også lurt å ta hen-
syn til hvor gulvet skal ligge og hvilke krav
det medfører til stil, slitestyrke og rengjø-
ring. Hus & Bolig guider deg gjennom
materialene.

Linoleum:
Linoleum er naturmateriale laget av linolje
fra linplanten, harpiks, kalksten, tremel eller
korkmel og pigmenter. Gulvbelegg av lino-
leum har høy slitestyrke og finnes i ulike far-
ger og mønstre. 

Linoleum er glødebestandig, og det
betyr at sigarettglør ikke gir smeltemerker.
Belegget er så kompakt at trykkmerker sjel-
den forekommer. Belegget har gode antista-
tiske egenskaper, misfarges ikke av sollys, og
kan legges i alle rom unntatt våtrom. Et
gammelt gulv kan slipes ned og pusses opp
igjen med voks så det fremstår som nytt
igjen.

— Vær oppmerksom på at linoleum kre-
ver en annen type rengjøring og vedlikehold
enn andre gulv. Gulvet bør behandles med
en polish eller vaskevoks, som vil ta i mot
for mye slitasje. Du skal ikke bruke mye
vann når du vasker, og kun PHnøytrale vas-
kemidler, understreker Kristian Owren, ved
Informasjonskontoret for interiør Han
minner om at linoleum generelt er vanskeli-
gere å håndtere enn laminat.

— Den typen som leveres på rull må leg-
ges av profesjonelle om man ikke er over
gjennomsnittet nevenyttig, mener Owren. 
Forbo Flooring står for godt over halvparten
av linoleumssalget i Norge. De har lansert

Hus & Boligs

gulvguide
Hvis frykten for helsefarlig PVCstøv
gjør det fristende å styre unna vinyl-
gulv, finnes det mange alternative
gulv å velge i, både i naturlige og
kunstige materialer.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

HØYTFLYVENDE: Linoleumsfliser i ulike farger gir muligheter for artige 
kombinasjoner på barnerommet. Foto: Forbo Flooring ➤
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fliser som kan klikkes sammen på samme
måte som parkett og laminat, og som der-
med er lettere for hvermansen å legge. For-
bos markedskoordinator, Gunni Marie
Blunck, håper derfor at materialet skal bli
oftere å se i norske hjem

— Jeg har selv valgt linoleum på barne-
rom, reklamerer Forbo.

Kork:
Kork er en fornybar, naturlig ressurs som
kommer fra barken på korkeiken. Barken
skrelles av stammen på treet, og vokser ut
igjen så det er klart til ny innhøsting etter ni
år. Kork demper trinnlyd og føles varmt og
mykt å gå på. Gulvene har en kjerne av
kork, og leveres enten med naturlig tre eller
farget kork på toppen. Fargespekteret er
stort, fra varianter som ligner skipsgulv, til
nyanser som minner om granitt. Enkelte
gulv legges flytende, andre må limes. Ube-
handlet kork holder seg bedre om det settes
inn med voks. Enkelte korkgulv kan slipes
ned når de er slitt, uten at fargene for-
svinner.

Noen korkgulv leveres med en slitesterk
vinyloverflate, så de kan ligge i rom med
mye trafikk, men med det kommer PVCens
helseskadelige stoffer inn i huset. Kork må
ikke legges i rom med høy luftfuktighet.

Tregulv:
Gulv i heltre er slitesterkt og har lite avgas-
sing. Gran eller furu er vanligst, men andre
tresorter er også på markedet. Jo tykkere
plankene er, jo høyere er både kvaliteten og
prisen. Er gulvet laget av lokalprodusert
tømmer, er kanskje det det nærmeste vi
kommer et miljø- og helsevennlig gulv.

Parkett:
Parkett er tre tvers gjennom, laget i flere
lameller eller lag. Utvalget rommer i dag
mange treslag og varianter med mye eller
lite kvist, og kan oljes eller lakkeres.

Parkett leveres i staver, i forskjellige leng-
der, og fås i flere tykkelser. Stavene er bygget
opp av et slitesjikt, et sperresjikt og et bunn-
sjikt. Kvaliteten på parketten er avhengig av
hvor tykt det øverste slitesjiktet er. Den tyn-
neste typen på ca syv millimeter kan ikke
slipes, bare mattpusses og lakkeres. I den
andre enden av skalaen finnes parkett som
bygger opp til 24 millimeter, som kan legges
rett på bjelkelag.

Parkett selges ofte forbehandlet med
mange strøk lakk, slik at gulvet kan tas i

FORNYBAR: Hvert niende år kan korkeika
høstes. Foto: Wikanders

NATURLIG: Korkfliser føles varmt og mykt 
å gå på. Foto: Wikanders

NESTEN EKTE: Elegant Merbau heter dette laminatgulvet. Foto: Alloc.
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bruk med en gang det er lagt. Hvis parket-
ten ikke er ferdigbehandlet på forhånd, kre-
ves det ofte sliping og lakking etter legging.
Stavene kan legges i mønstre, for eksempel
fiskebein eller ruter. Noen må limes sam-
men, andre kan klikkes på plass.

Unngå parkett av tropisk tømmer, som
hogges i regnskogsområder i Asia, Afrika og
Sør-Amerika. Hogsten ødelegger artsmang-
foldet i skogene og livsvilkårene for lokalbe-
folkningen

Fliser og stein:
Keramiske fliser er slitesterke, men må tas
vare på og rengjøres riktig for at fugene ikke
skal bli misfarget. Fliser finnes i forskjellige
farger og prisklasser som burde kunne til-
fredsstille enhver smak, men kan være
harde, glatte og kalde å gå på.

Stein av ulike typer gir et eksklusivt og
solid inntrykk og tåler langt mer slitasje enn
for eksempel tregulv og belegg. Men stein-
gulv er ikke vedlikeholdsfritt, slik mange
tror. Når gulvet slites forsvinner glansen og
fargene blir mattere, men steinen kan slipes
til å tilsvare nytt, med ulike slipemetoder
avhengig av slitasjen og typen stein.

Slipte gulv kan impregneres for å gjøre
daglig renhold lettere og mer effektivt.
Kalkholdige gulv kan krystalliseres og der-
med øke motstand mot mekanisk slitasje og
forbedre glans. Legging av steingulv er kom-
plisert, fordi hellene bør stå i forhold til
hverandre når det gjelder størrelse. Mønste-
ret på hellegulvet må planlegges, slik at
svinn blir minst mulig og slik at hellene pas-
ser inn i hverandre. 

Laminat:
Laminat er imiterte plastgulv. Kjernen er
bygget opp av trefiber som i sponplater,
med et lag plast på toppen. Det trykte møn-
steret i dekorpapiret på toppen etterligner
parkett, stein- eller flisegulv. Laminatgul-
vene kan også fås med dekor. Glass og
metalleffekter, sterke farger, ornamenter og
blomstermotiver gjør at man kan være
trendy hvis man tør. Man kan også få silke-
matte overflater, under et lag av plast. Lami-
nat finnes både på rull og som fliser som kan
klikkes på plass. Belegget er generelt rimeli-
gere enn parkett, men finnes i ulike kvalite-
ter, tykkelser og prisklasser. Materialet kan
svelle og bule ved kontakt med vann. Lami-
nat er enkelt å vaske og vedlikeholde, men
kjennes glatt og kjølig å gå på.

— Derfor anbefaler jeg det ikke på sove- ➤SPENSTIG: Tør du velge vinyl med design for en ny generasjon? Foto: Tarkett
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rom, sier Kristian Owren, ved Informa-
sjonskontoret for interiør. Det finnes imid-
lertid også laminat med innlagte varmeelek-
troder. De kan også fås med dempesåler som
demper klikkelyden når man går på dem.
Produsentene skiller ofte på laminat til pri-
vatboliger og til offentlige miljøer, og det
finnes høytrykkslaminat som er godkjent av
Sintef Byggforsk til bruk i våtrom.

Laminat er slitesterkt, men kan ikke sli-
pes eller behandles på samme måte som tre-
gulv. Et nedslitt laminatgulv kan imidlertid
godt brukes som underlag for et nytt gulv.

Gummi:
Det finnes også plastgulv som ikke er vinyl,
disse kalles for gummigulv. Gummi er støy-
dempende, slitesterkt, sklihemmende, anti-
statisk og lett å vedlikeholde. Gummigulv er
belagt med en beskyttende parafinvoks som
må vaskes av rett etter at gulvet er lagt. Der-
etter må man behandle med en pleievoks før
gulvet er klart til bruk. Gummigulv kan leg-
ges i de fleste rom, men passer ikke i våtrom
fordi det er så stivt at det er vanskelig å
brette belegget ned i sluk.

Vinyl:
Vinylbelegg lages av plaststoffet PVC, og
består enten av PVC tvers igjennom eller av
en kjerne med PVC på toppen. Vinyl er
enkelt å vedlikeholde og renholde, noe lyd-
dempende og isolerende. Gulvene tåler hard
belastning over lang tid, og er så slitesterkt
at enkelte produsenter opererer med opptil
15 års garanti. Før ble vinyl ofte produsert
med imiterte tre- og steinmønstre. Nå kom-
mer gulvene i mange ulike farger og møn-
stre. Belegget kommer både i metervare på
rull, og som fliser som er lettere å legge og
gjør det mulig å kombinere ulike farger.
Enkelte typer er tette mot vann og fuktig-
het, og kan brukes i våtrom.  

Vinyl klassifiseres som halvhardt, i for-
hold til for eksempel harde laminatgulv.
Prismessig ligger vinyl betraktelig lavere enn
tregulv.

Tepper:
Heldekkende vegg- til veggtepper kan gi
dårlig inneluft fordi de samler støv og er til-
holdssted for mikroorganismer. Teppegulv
krever derfor hyppig og grundig rengjøring
med en kraftig støvsuger. Et alternativ er å
velge løse tepper i naturstoffer som ull, jute
og kokos, og å banke dem regelmessig.
eem@huseierne.no

Svanemerkede gulv
I vår ble det for første gang mulig å kjøpe svanemerket parkett i Norge. Forbo Floring
selger miljøgulv av ask, bjørk, eik, kirsebær og lønn. Miljømerket innebærer at det tas
miljøhensyn hele veien, fra utvinning av råvaren til ferdig produkt. Gulvet får bare inne-
holde svært begrensede mengder helse- og miljøskadelige stoffer, og må i tillegg oppfylle
krav til slitestyrke. Forbo Flooring selger også svanemerket linoleum, og har som ambisjon
at alle deres produkter skal svanemerkes etter hvert.

DRAMATISK: Walton krokodillemønster fra Forbo.
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Pynt gir 
farlige 
piper
Skorsteinstetter Roar Gulbrandsen
kan hente fram mange eksempler
på brannfarlige regelbrudd fra sine
bildearkiver. Her er pipene pyntet
med panel og plater, og med det er
brennbart materiale plassert farlig
nært ilden. Reglene for hva du kan
ha på pipeveggene varierer
avhengig av hva slags ovn og 
pipe du har, men ansvaret for 
at alt er i orden er uansett ditt. 

TEKST: 
ELIN ENGER MOLLESTAD
FOTO: 
ROAR GULBRANDSEN
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Roar Gulbrandsen i Skorsteinstetting
Schädler AS, mener bildene hans
slett ikke er unike.
— Vi ser piper som er dekket med

brennbare materialer hele tiden. Det er
også vanlig at brannmuren ikke fungerer
som den skal, og at ildstedene ikke er
korrekt montert. Det er sjelden alt er i
orden, hevder Gulbrandsen. 

Fagansvarlig i Norsk brannvernfor-
ening, Ivar Bjerke, kan ikke gi generelle
svar på hvor lang avstanden skal være fra
ildstedet til brennbare materialer, eller
hvordan brannmuren skal monteres.
Rett og slett fordi slike regler ikke gjelder
alt og alle lenger. Før 1997 stilte myn-
dighetene konkrete avstandskrav som
gjaldt alle ildsteder og brannmurer.
Hvert enkelt ildsted ble imidlertid ikke
testet i forhold til sikkerhet eller utslipp.

Nå er det krav om at ildstedene som
selges på det norske markedet skal være
testet etter produsentenes monteringsan-
visninger, av Norges branntekniske labo-
ratorium hos Sintef i Trondheim eller
Dansk teknologisk institutt. Reglene sier
at ildstedene så skal monteres etter anvis-
ningen som er gitt av produsenten. Det
betyr at hvis man har en monteringsan-
visning som sier noe annet enn de gene-
relle reglene, så er det produsentens
anvisning som gjelder.

— Mange av ildstedene er laget slik
at de for eksempel kan stå nærmere
brennbart materiale enn det som tidli-
gere var tillatt. Noen trenger ikke brann-
mur i det hele tatt. Det eneste som er
absolutt, er at det skal være minst 30
centimeter avstand fra feieluken til
brennbart materiale på teglpipevegger.

Verdipapir
De spesifikke kravene for ildstedene
innebærer at det er huseiers ansvar å
dokumentere hvordan ildstedet skal
monteres og brukes. Når brannvesenet
skal føre tilsyn med fyringsanlegget, må
huseier kunne vise fram monteringsan-
visningen. 

— Derfor er monteringsanvisningen
et verdipapir, og bør behandles deretter,
mener Bjerke. Hvis huseieren ikke kan
skaffe til veie denne dokumentasjonen,
må tilsynsmyndighetene gå ut i fra de
generelle kravene. Det betyr at man kan
få pålegg om å flytte eller endre på ildste-
det, hvis man ikke kan skaffe dokumen-
tasjonen på at det er korrekt oppført. 

Senioringeniør i direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, Lars Hau-
gerud, er redd ulykker kan oppstå fordi
det ofte slurves med å følge monterings-
anvisningen.

— Det var på en måte enklere før da
reglene var like for alle produktene. Nå
er det flere produkter på markedet og
alle har sine egne regler. Det er mye å
sette seg inn i. Det er klart at huseierne
derfor har et stort ansvar, og jeg synes at
hver enkelt bør ta den forpliktelsen på
alvor ved å bruke fagfolk. En skriftlig
bekreftelse på at ildstedet er montert av
fagfolk er også et verdipapir huseierne
bør være bevisste på å skaffe seg. Å mon-
tere et ildsted er ikke noe hokus pokus
for de som kan det, men du må vite hva
du driver med og bruke originale deler.
Slurver man der, kan det oppstå farlige
situasjoner med røyk eller flammer,
advarer Haugerud.

Pipeveggene må kunne inspiseres
• Reglene varierer ut i fra hvilket materiale pipeveggene er laget av. Teglsteinspiper kan ikke dekkes med noe, alle fire

sidene av pipen skal være synlige inne i huset så man kan oppdage sprekker og skader som måtte oppstå. Når en
side skal være synlig, innebærer det at den skal være tilgjengelig for inspeksjon. Det betyr for eksempel at et skap
kan stå inntil pipeveggen så lenge bakveggen er demontert slik at det blir enkelt å se etter feil.

• Elementpiper må ha to synlige sider.

• På teglsteinspiper skal feieluken ha minst 30 cm klaring mot brennbare materialer.

• En brannmur kan blant annet lages av teglstein, betong, porebetong eller lettklinkeblokker og alle fuger må være
fylt. En brannmur kan ikke lages av naturstein.

PYNTESYKE: Plater, brystpanel
eller heldekkende panel gjør
pipestokken muligens penere,
men er lite trygt. Det skal være
minimum 30 cm fra feieluken
til brennbart materiale.
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Slurver med
rapporteringen
Iforskriftene til brannvernloven kreves

det at alle nye ildsteder eller andre
vesentlige endringer ved fyringsanleg-

get, må meldes til brann- og feievesenet
i kommunen.

— Jeg regner med at maksimum 50
prosent blir rapportert inn, sier fagan-
svarlig i Norsk brannvernforening, Ivar
Bjerke. En indikasjon på mørketallene
får Bjerke i salgstallene for nye ildsteder,
som ikke samsvarer med hvor mange
som er kontrollert av en kvalifisert kon-
trollør og rapportert inn til myndighe-
tene.

Årsaken til at det er viktig å melde
fra til feievesenet, er at de skal registrere
endringer i feiebehovet, og få mulighet
til å oppdage feil og mangler ved mon-
teringen eller eierens fyringsvaner. Hvis
man ikke melder fra, kan man i verste
fall risikere at fyringsanlegget ikke blir
tilstrekkelig feid og ført tilsyn med.
Aller mest kritisk er det ved installering
av et nytt ildsted som ikke allerede er
inne i feiesystemet.

— Hvis det senere skulle bli brann,
og huseier ikke har meldt fra, eller ikke
har benyttet seg av fagfolk til å gjøre
monteringsjobben, kan man bli ankla-
get for å ha vært uaktsom, advarer
Bjerke. Det kan få betydning i forsik-
ringsoppgjøret.

Hvis man har et nytt ildsted, kan
man melde fra til kommunen ved å
sende et brev, eller bruke et standardisert
skjema for innrapportering. Oslo kom-
mune har utarbeidet et standardisert
skjema, som ligger på deres nettsted:
www.brann-og-redningsetaten.
oslo.kommune.no/ 

Ved å få montøren til å skrive under
på dette skjemaet, har man også en
skriftlig garanti på at jobben er forsvar-
lig utført. 

Spørsmål kan rettes til feiermester
eller brannvesenets forebyggende avde-
ling. eem@huseierne.no

F A K T A

Huseiers ansvar at alt er 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 åpen-

bart 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.

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

ges 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
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Trappeskuffen
Har du problemer med å rekke opp

til øverste hylle i kjøkken- eller
garderobeskapet, slipper du nå å

finne fram den gamle krakken.
Trappeløsningen Drawstep er
nemlig integrert i en skuff, og 

kan tilpasses de fleste skap 
og hylleløsninger. Vidunderet 

er utstyrt med svingbare 
og fjærende hjul slik at 

den enkelt kan 
flyttes rundt.

www.drawstep.no

Den første løvetann
Nå er det på tide å starte ugresskrigen igjen, og

Bayer Garden har et produkt de mener skal ta knek-

ken på det meste. Keeper Mot Ugress fjerner all

vegetasjon, og sørger for at planten som blir dusjet

visner i løpet av en til to uker. Vær forsiktig med hva

du treffer når du går på ugressjakt i blomsterbedet.

Produktet forhandles gjennom en rekke hagesentre.

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

“Det eneste i hjemmet mannen bruker mer penger på

enn kvinnen er verktøy og utstyr for hus og hage».”

Ida Hansen-Aamodt, Aftenposten

SEE YOU LATER
Dette udyret er en kombinasjon av en hagesaks
og en motorsag, og har selvsagt fått navnet Alligator.

Maskinen er konstruert for å kappe eller beskjære trær
og grener, samt å dele opp ved. Stor i kjeften er den
også, og kan kappe trær opp til 10 centimeter i diameter.
www.blackdecker.no
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Intelligent gressklipper
Robotgressklipperen Robomow kan nå programme-

res til å klippe plenen mens du er bortreist. Regner

det er den intelligent nok til å utsette klippingen

selv. Robomow RL1000 kan holde orden på plener

opptil 2000 kvadratmeter, og takler både forhøy-

ninger og groper. Et eget navigasjonssystem sørger

for at den svinger utenom blomsterbedet.

www.robomow.no

h&b nr. 3-2006 s. 76-89  5/13/06  11:30 AM  Page 81



82 • hus&bolig 3–2006

To i en 
Tørt og fint gress er bra gjødsel for plenen, og

med en kombiklipper fra Al-ko Ginge får du hjelp
til å spre det rundt. Er gresset derimot vått og

tungt virker en slik metode mot sin hensikt, og
du risikerer å kvele plenen. Da er det bare å stille
inn på alminnelig klipping og bruke oppsamleren

slik at våte hauger ikke blir liggende.
www.ginge.com

nytt påmarkedet
“Gras av alle floraens varianter vokser best

der det ikke skal vokse.”
"Farvel til hagen" - Nationen - Helg.

Morn du! 
Nå er det som kjent ikke lenger nok
at kjøleskapet holder maten kald. Det
skal også ha en spennende design og
vise at du har en lommebok full av
cash. ”Kjøkkenkrystallen” fra Gorenje
gjør dette med 3500 hvite krystaller
på et kombiskap i svart, blankt metall.
For sikkerhetsskyld har skapet også
et eget elektronisk display som blant
annet kontrollerer en integrert radio.
Prisen? 19 995 kroner. Informasjon
om nærmeste forhandler 800 11 994.
www.gorenje.com/inspire

Stå støtt
Vi vet alle hvorfor svenskene tar med
seg stige i butikken, men nå har en av
dem virkelig funnet på noe lurt. Opp-
finner Bengt Liljedahl har nemlig utvik-
let en liten plattform som kan monteres
på de fleste stiger og avlaste såre og
vonde føtter. Da skulle malesesongen
være reddet for oss nordmenn, og
svenskene nå opp til de høye prisene.
www.malarplattformen.se

Gjør-det-selv
Er du bekymret for fukt i kjelleren, men ikke helt

sikker på om du vil investere en masse penger på

avanserte målinger? F-Tech hevder å ha funnet

løsningen på problemet med en egen fuktindikator

som hvem som helst skal kunne bruke.

Den monteres ganske

enkelt i kjelleren, og leses

første gang av etter to

uker. F-Tech er for øvrig

også forhandler av av-

fuktere, så vet du det.

www.f-tech.no

brs@huseierne.no

Setter alle kluter til
Jordan lanserer nå en serie mikrofiberkluter

som skal være spesialtilpasset ulike opp-
gaver. For å skille dem fra hverandre har de

fått ulike farger. Lilla klut fungerer bra på
utemøbler, til bilpolering og støvtørking. Den
turkise kluten fjerner effektivt fett og merker

fra glass, mens den lyseblå er en grov-
mønstret oppussingsklut. www.jordan.no
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Iforrige nummer av Hus & Bolig tok
advokat Abid Q. Raja til orde for å gjøre
det lettere å hive ut leietagere man ikke

liker. Med det håpet Raja at flere ville ta
sjansen på å leie ut til en innvandrer. 

— Leietagerne har veldig sterke rettig-
heter, så utleierne må være sikre før de gir
noen dette vernet. Nå fungerer det slik at
regler som er laget for å beskytte, holder
mange utenfor unødig. Jeg tror det er vik-
tig å tenke nytt og kreativt for å inspirere
utleiere til å ta sjansen. Det skulle ikke for-
undre meg om de som tør blir positivt
overrasket, hevdet Raja.  

FrP vil se på saken
Innvandringspolitisk talsmann i Frp, stor-
tingsrepresentant Per Willy T. Amundsen,
synes utspillet er interessant. Som medlem
i Stortingets kommunal- og forvaltnings-
komité, er han opptatt av boligspørsmål,
og mener leieboeres rettsvern er for sterkt i
dagens lovverk.  

— Jeg kjenner flere eksempler på at
leieboere ikke gjør opp for seg, utfører
hærverk og passer dårlig på leiligheten.

Selv når det er snakk om slike kontrakts-
brudd, er det tidkrevende å løse leieboere
fra kontrakten. Hvis leieboeren protesterer
mot oppsigelsen, kan han fortsette å bo i
leiligheten med loven i hånd til saken er
vurdert av retten. Det kan ta urimelig lang
tid og være en stor økonomisk belastning
for utleier, som ikke kan leie ut til andre i
mellomtiden, forklarer Amundsen. Derfor
mener han Raja har et godt poeng.

— Gjør man det enklere å hive ut leie-
boeren der hvor det ikke hersker tvil om at
det dreier som et sterkt kontraktsbrudd,
vil det styrke utleiers eiendomsrett, men
det kan også komme leietagerne til gode.
For jo vanskeligere det er å avslutte en
kontrakt, jo trangere vil nåløyet være for å
tegne kontrakten. Derfor vil vi absolutt se
nærmere på om lovverket bør balanseres i
større grad i forhold til utleier, sier
Amundsen. 

– Strutsepolitikk
Ved de siste revisjonene av husleieloven,
har leietagernes rettigheter økt. Admini-
strerende direktør i Huseiernes Landsfor-

Uenighet om utkastelse
FrP vil vurdere advokat Rajas forslag om å gjøre det lettere for utleiere å avbryte 

kontrakten med leietagere de ikke liker, og HL vurderer å ta saken opp med myndighetene. 
Men Leieboerforeningen advarer mot å redusere leietagernes rettigheter.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

➤

UTSPILL: I forrige nummer av Hus & Bolig. 

LEIEMARKEDET:
— Regler som er laget

for å beskytte, holder
mange utenfor unødig,

hevder Abid Raja.
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bund, Peter Batta, mener det er strutse-
politikk å tro at alt blir bedre ved å
skjerpe inn lovens krav.

— Loven har blitt mer stivbeint og
leieboervennlig. Hadde reglene vært
smidigere, slik at utleierne kunne vite at
det var enklere å avslutte leieforholdet
hvis de har saklig begrunnelse for det,
tror jeg det ville blitt lettere for margina-
liserte grupper å få leie bolig. Det er ikke
noe i veien for å diskutere forslaget, men
det er andre ting vi synes det er viktigere
å endre, så vi vil ikke legge stor prestisje i
dette, forteller Batta.

Hvis Rajas forslag skulle ha noe for
seg, mener Batta det må settes opp kon-
krete kriterier for gyldige grunner til å
avslutte kontrakten. Disse må det være
mulig å dokumentere, og leieboerne må
få skriftlige advarsler med begrunnelser.

— Det er klart at mange har fordom-
mer mot innvandrere, blant annet om
matlukt og overfylte leiligheter, men ut i
fra våre erfaringer er forestillingene dess-
verre delvis berettiget. Derfor kunne vi
for eksempel diskutere regler for antall
beboere per kvadratmeter, varsomhet
med matlukt og det at man må kunne få
treffe alle beboerne. 

– Feil medisin
Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars
Aasen, synes Rajas idé er absurd.
— Jeg tror Raja peker på et problem,
men mener han foreskriver feil medisin.
Hvis kontraktsbundne avtaler skal
kunne påvirkes av trynefaktoren og per-
sonlige preferanser, blir det veldig van-
skelig å forholde seg til. Når man inngår
en leiekontrakt har den en varighet på
enten ett eller tre år. Det gir en forutsig-
barhet det er helt nødvendig for leieta-
gerne å ha, hevder Aasen. Som løsning
ønsker han seg et mer profesjonalisert
utleiemarked, med færre private utleiere.

— Lovgiverne har sagt at det ikke er
lov til å diskriminere, men forskjellsbe-
handlingen er det ofte vanskelig å doku-
mentere, selv om bevisbyrden er skjøvet
over på utleieren. 

De profesjonelle utleierne evner ofte
å skille mellom personlige oppfatninger
og forretningsmessige avtaler, og forhol-
der seg til problemer som måtte komme
på en ryddig måte. Private utleiere nek-
ter jevnlig å leie ut på grunn av hva som
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kan komme til å bli et problem, hypote-
tisk sett, tror Aasen.

Gjennom Somaliaprosjektet har
Leieboerforeningen vært med på å lære
det somaliske miljøet i Norge hvordan
det norske boligmarkedet fungerer. 

— Nøkkelpersoner har fått opplæ-
ring for eksempel når det gjelder trappe-
vask, og det å lukke døra og sørge for god
ventilasjon når man lager mat. Vi har
god erfaringer med prosjektet, og tror
dialog er veien å gå, poengterer Aasen. 

– Må beskyttes
Direktør i Integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet, Osmund Kaldheim, møter
daglig problemstillingen med innvan-
drere som diskrimineres på boligmarke-
det. 

— Noen utleiere er profesjonelle og
håndterer dette uproblematisk. Men vi
vet at en av fem i befolkningen generelt
er rimelig skeptiske, og fordommene kan
komme til uttrykk i motvilje mot å leie
ut til innvandrere. Det er et alvorlig pro-
blem, mener Kaldheim. Han setter pris
på Rajas evne til å tenke nytt og kreativt,
men advarer mot å redusere leieietager-
nes rettigheter.

— Ellers kan useriøse utleiere
behandle innvandrere enda dårligere enn
de gjør nå. Når noen kastes ut av et leie-
forhold flyttes bare problemet over til en
annen bolig og en ny boligeier, proble-
met løses ikke. Boligdiskriminering kan
få store sosiale konsekvenser ved at vi
risikerer parallelle samfunn med lukkede
miljøer som er isolerte fra hverandre. Det
er en hemsko for integreringen og en
brems for mangfoldet. Dessuten kan det
føre til uro, fordi det kan skape spen-
ninger og konflikter mellom mindretal-
let og flertallet. Den beste måten å unngå
dette på er å snakke sammen. I stedet for
utkastelsesstrategien heller jeg i retning
av banke-på-døren-dialog, veiledning og
praktisk hjelp så alle får bli kjent med
skrevne og uskrevne regler, som når trap-
pevasken må tas. Holder ikke det, må vi
sørge for botrening og gi konkret opplæ-
ring i hvordan boliger i vårt klima må
vedlikeholdes og rengjøres. Det kan
hjelpe at kommunen leier boliger på
vegne av innvandrere. Da er betalingen
garantert, samtidig som utleier har et
mellomledd å forholde seg til.

Ny handlingsplan
Libe Rieber-Mohn er statssekretær for
integrerings-, innvandrings- og mang-
foldssaker i Arbeids- og inkluderingsde-
partementet. Hun vil heller ikke åpne for
å lempe på rettighetene man har som
leietagere.

— Vi må bruke andre typer tiltak,
som botrening og Leieboerforeningens
Somaliaprosjekt, mener Rieber-Mohn.
Hun antar at innvandreres vanskelighe-
ter med å komme inn på boligmarkedet
handler mest om skepsis og fordommer
hos utleiere, som velger det kjente og
trygge fremfor det som er ukjent. Derfor
oppfordrer hun til å betrakte innvan-
drere som enkeltindivider. Hennes stats-
råd, inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hansen, varsler en handlingsplan for
inkludering og integrering i forbindelse
med høstens statsbudsjett.

F A K T A

Lovforbud mot diskriminering

• Husleielovens paragraf 1.8
Ved utleie av husrom kan det ikke tas

hensyn til etnisitet, nasjonal opprinnelse,

avstamning, hudfarge, språk, religion eller

livssyn. Slike omstendigheter kan ikke

regnes som saklig grunn til å nekte frem-

leie, eller tillegges vekt ved opphør av

leieforholdet. Hvis det foreligger omsten-

digheter som gir grunn til å tro at det har

funnet sted diskriminering, skal slik det

anses som bevist, og det er utleiers

ansvar å dokumentere at det ikke har

skjedd.

• Diskrimineringslovens paragraf 4
Direkte og indirekte diskriminering på

grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,

avstamning, hudfarge, språk, religion eller

livssyn er forbudt. Med direkte diskrimine-

ring menes at en handling eller unnlatelse

har som formål eller virkning at personer

blir behandlet dårligere enn andre. Med

indirekte diskriminering menes enhver til-

synelatende nøytral bestemmelse, beting-

else, praksis, handling eller unnlatelse

som fører til forskjellsbehandling.

➤
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Vil lære inn-
vandrere å bo

Kommunalminister Åslaug Haga vil satse på styrekurs og
opplæringstiltak for å begrense diskrimineringen av
innvandrere på boligmarkedet. Planene blir lagt fram i

stortingsmeldingen om hovedstaden til høsten, og tilta-
kene skal etter planen starte opp i januar 2007. 

Kommunal-og regionaldepartementet har akkurat
begynt å planlegge departementets nye satsing for å redu-
sere forskjellsbehandlingen av innvandrere på boligmarke-
det. Prosjektet vil blant annet involvere Oslo kommune,
Husbanken, Leieboerforeningen og Boligsamvirket. I
utgangspunktet vil aktivitetene lokaliseres i Groruddalen
og Søndre Nordstrand. Bydelene er valgt på grunn av de
relative høye andelene av beboere med ikke-vestlig bak-
grunn. Statssekretær Guri Sørvold forteller at aktivitetene
blant annet vil involvere styrekurs, for å involvere folk i
arbeidet i borettslag. 

— Vi ser for oss både aktiviteter som er åpne for alle
beboerne i bydelen, men også noen som vil rette seg mot
enkelte befolkningsgrupper spesielt. Hvis prosjektene blir
vellykket, ser vi ikke bort i fra at de vil bli videreført i
andre bydeler og byer etter hvert, forteller Sørvold.

I tillegg lanseres prosjektet ”Bo i Norge” før somme-
ren, som et ledd i norskundervisningen for nyankomne
innvandrere. Undervisningsopplegget vil gi mer informa-
sjon om hvordan boligmarkedet fungerer i Norge, hvor-
dan man går på visninger og deltar i budrunder.

— Det er mye når det gjelder hvordan vi bor som er
nytt for mange. Jeg har jo hørt enkelthistorier om mennes-
ker som har bodd i flyktningleire hele sitt liv, som ikke er
vant til å bo i leiligheter, og har tent bål på gulvet. Det
hører selvfølgelig til unntakene. Men det er mange skrevne
og uskrevne regler når vi bor tett på hverandre, og det er
viktig at folk får en innføring i dette, mener Sørvold.
eem@huseierne.no
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Butler Blom jr 
Skuespiller Thomas Frydenlund spiller

Butler Blom i Hotell Cæsar. Butler Blom jr.

er Astrid Anker-Hansens trofaste, ærlige

og punktlige butler. Blom kan kunsten å

lage god te, er en dyktig sjåfør og kan

diske opp med alle slags matretter.

TV-serien Hotell Cæsar startet i 1998 og

er blitt en suksess. I følge TV2 ses den av

nærmere halvparten av alle som ser på TV

under sending.

Frydenlund har fagbrev som kokk og har

blant annet arbeidet som selger. I tillegg til

skuespillervirksomheten arbeider han

som ICF godkjent coach.

90 • hus&bolig 3–2006

Butler Blom kan mer enn å servere
portvin til fru Astrid i TV2s dramase-
rie. Skuespiller Thomas Frydenlund

opptrer også som markedsfører for Hus-
eiernes Landsforbund, på mange av
boligmessene som årlig arrangeres rundt
om i landet. Han blir ofte gjenkjent fra
rollen som butler Blom, så det hender
det står en kø av fans som ønsket å ta bil-
der og sikre seg den populære skuespille-
rens autograf.

— Det er hyggelig, selv om det kan
være litt slitsomt, innrømmer Fryden-
lund. Han mener han drar nytte av erfa-
ringene som skuespiller når han arbeider
som selger.

— Jeg er vant til å stå foran et publi-
kum, og tør å se folk i øynene, forklarer
Frydenlund. Men det viktigste synes han

er at han kan stå inne for produktet han
markedsfører. 

— Jeg kan si til folk at dette bør du
ha, og virkelig mene det. Det er viktig i
en salgssituasjon, mener Frydenlund.
Rekorden hans er 136 nye medlemmer
på en helg. Selv mener han at suksessen
skyldes at han er stolt av produktet han
selger. Frydenlund snakker konsekvent
om ”oss, vi og vårt”, og identifiserer seg
med organisasjonen.

— Jeg er glad i HL og mener vi gjør
viktig arbeid ved å fronte huseiernes
interesser. En gang kom et medlem opp
til meg og ville gi meg en klem, og takket
for at han ble vervet. I HL hadde han
nemlig fått juridisk bistand som gjorde
at han fikk igjen 90 000 kroner i forbin-
delse med et huskjøp. Det er morsomt å

Butleren verver for HL
Ja, du så riktig. Butler Blom fra Hotell Cæsar er en av HLs faste ververe på 
boligmesser rundt om i landet, men da opptrer han som seg selv,  
Thomas Frydenlund. Køen av autografjegere kan bli 
lang foran HLs messestand.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

PARAT: Butler
Blom er alltid
klar. Som mes-
seselger hender
det at han opple-
ver at noen spø-
kefugler kommer
bort til ham og ber
om å få et glass
portvin, men akk –
det er kun fruen han
serverer. Foto: TV 2
AS /Atle Bye
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få slike tilbakemeldinger. Det hender sta-
dig at folk forteller at de sparer mye
penger, og da blir jeg fornøyd, sier Fry-
denlund. 

Distriktsforskjeller
Når han spør om de forbipasserende
kjenner HL, opplever han ofte at folk
sier ja og at de uoppfordret forteller at de
har vurdert å melde seg inn. Men det er
store forskjeller rundt om i landet.

— Det er i de store byene vi er best
kjent. På mindre steder må jeg oftere
introdusere oss skikkelig først. Jeg må
også roe ned tempoet, kan ikke snakke
like kjapt som jeg pleier når jeg er i Alta
som når jeg er i Østlandsområdet, fortel-
ler Frydenlund. Han jobber aktivt med å
tilpasse budskapet sitt i forhold til hvem
han har foran seg. Derfor sørger han for
å forberede seg, ved å sette seg inn i hva
HLs distriktskontakter arbeider med på
stedet han besøker. Det hjelper å kjenne
til hvor skoen trykker lokalt, og hva
organisasjonen har oppnådd nettopp
der.

— På Lillehammer besøkte vi en
messe rett etter at beboerne hadde fått
brev om eiendomsskatt fra kommunen.
Da var det flere som kom til oss og ba

om å få bli medlem helt av seg selv, for-
teller Frydenlund. Han opplever tre
ulike begrunnelser for å melde seg inn.

— Folk som har forsikringen sin i If
og hører at de kan få ytterligere 10 pro-
sent rabatt ved å melde seg inn, pleier
ofte å bestemme seg på fem sekunder.
Omlag 70 prosent sier ja fordi de kan
spare penger ved å benytte seg av med-
lemsfordelene, 20 prosent ønsker først
og fremst å motta Hus & Bolig, og 10
prosent vil støtte organisasjonens poli-
tiske arbeid, anslår Frydenlund.  

Han er usikker på hva butler Blom
hadde sagt hvis han hadde blitt forsøkt
vervet.

— Han bor muligens i en hybel i til-
knytning til fruens leilighet, og jeg tror
han ville vært veldig interessert i bespa-
relsespotensialet, men at han måtte ha
tatt det opp med fruen først. Hvis han
hadde bodd for seg selv hadde han
garantert meldt seg inn, såpass kostnads-
bevisst er han, hevder Frydenlund. Mon
tro om han kunne gi Hus & Boligs lesere
noen hint om hva som vil skje fremover i
serien?

— If I tell you, I have to kill you!
advarer Frydenlund. Så da gir vi oss der.
eem@huseierne.no

Pleier også
medlemmene
Markedssjef Ulf Borgan er svært for-
nøyd med hele sitt team av tre faste
messeververe. Sammen besøker de
23 messer over hele landet, hvor de
verver om lag 4000 medlemmer
årlig. Det utgjør 20 prosent av de
nye medlemmene hvert år. Borgan
setter selvfølgelig pris på hvert nye
medlem som verves, men han synes
også det er viktig å profilere organi-
sasjonen ute i distriktene, samt å
drive medlemspleie.

— Ververne får betalt per salg,
men gjør en viktig jobb også når
folk velger å takke nei til medlem-
skapet. Det handler om å synliggjøre
oss, fortelle om arbeidet vi gjør til så
mange som mulig, og ta i mot
tilbakemeldinger fra de som allerede
er innmeldt. Er det noen som er
misfornøyde, skal ververne alltid ta i
mot navn og telefonnummer slik at
administrasjonen kan ta kontakt og
ordne opp mandagen etter. Så infor-
masjonsarbeidet er like viktig som å
skaffe nye medlemmer, understreker
Borgan. 

I AKSJON: Nye medlemmer strømmet til verver Thomas Frydenlund under 
vårens Hus & Hage messe på Lillestrøm. Foto: Elin Enger Mollestad
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nytt fra HL
“Jeg har veddet en kasse øl på at i løpet av 

de neste fem årene vil leilighetsprisene 

synke med ti prosent.”

Peter Batta til Dagbladet

Politikere på gli i Gjøvik
Huseiernes Landsforbund trommet sammen til møte om eiendomsskatt på Gjøvik, og godt med folk

fant veien. De fleste som tok ordet holdt flammende innlegg mot eiendomsskatten generelt, men

også mot takseringen som nettopp var utført i kommunen. En rekke huseiere kunne fortelle om

merkverdig verdisetting på boliger og eiendommer. Takseringen ble karakterisert som overflatisk og

tilfeldig. Mange var også harme over den korte klagefristen som var satt.

— Jeg tror både vi politikere og administrasjonen i kommunen er mer opptatt av at dette skal

bli riktig enn at vi skal overholde noen spesiell dato, uttalte ordfører Kåre Haugen. Han åpnet også

for å vurdere innføring av et bunnfradrag.

Iltert på Hamar
Det er ikke måte på hvor iltre mange i Hamar kommune

er om dagen. Først var det ordfører Busterud som i hef-

tige ordelag æreskjelte Huseiernes Landsforbund for å

jukse med tall. Deretter kom rådmann Skaaraas på

banen og lurte på om det var feil i organisasjonens kal-

kulator. Han anklaget forbundet for å drive med tall-

magi. Årsaken til de heftige utbruddene var Hamar

Arbeiderblads oppslag om at Hamar er en av landets

dyreste kommuner å bo i. Det likte ordfører og rådmann

dårlig, og presenterte andre regnestykker. Ifølge utred-

ningssjef Dag Refling er det kommunens egne tall som

ligger til grunn for statistikken fra HL, men rådmannen

og ordføreren glemmer blant annet moms.

Oversikt over takstmenn
Som HL-medlem får du rabatt på en rekke tjenester

hos utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund.

Enkelte av disse takstmennene har 

valgt å annonser i Hus & Bolig 

(Se side 25 og 27 ). Mer informasjon 

finner du på www.huseierne.no eller 

ved å ringe HLs sentralbord, tlf. 22 47 75 00.

Rabatt hos Montér
Medlemmer i Hedmark og Oppland kan nyte godt av en

lokal avtale med byggevarekjeden Montér. Det betyr

gode rabatter på varespekteret i samtlige utsalg i fyl-

kene. Fylkeskontakt Egil Lauritzen opplyser at det også

skal samarbeides om fagmøter, kurs og lignende.

Avtalen gjelder i første omgang for ett år.

ENGASJERENDE: Utredningssjef Dag Refling i HL og advokat Werner Forr Nystuen,
HLs distriktskontakt for Oppland, møtte Gjøviks ordfører og lederne 

for partiene til debatt om eiendomsskatt. Foto: Dag Refling 

Inneklima tema i vest
Gaute Flatheim holdt foredrag om inneklima på

medlemsmøter i Haugesund og Stavanger. Fukt

på avveie og mineralull er de viktigste årsakene

til at folk blir syke av huset sitt. Foredragene

utløste spørsmål og kommentarer fra de frem-

møtte, og mange ga uttrykk for at de var bekym-

ret for tilstanden i egen bolig. Flatheim selv

etterlyser bredere fagkompetanse på dette

området, både innen bygningsfag og medisin.
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Nye koster
Huseiernes Landsforbund Oslo og Akershus, HLOA, har

fått nytt styre. Ivar Norenberg, Trygve Swartling og

Anne Christine Grime er nye koster som ble valgt inn

på generalforsamlingen 25.april. Lokalavdelingen, som

har ca. 43 000 medlemmer, ledes av Andreas Chris-

tensen. Med seg i styret har han også Anne Kristin Vie,

Geir Engebraaten, Jørn Narud, Lars Stenersen, Jens

Petter Bull og Karin Syversen.

Nytt distriktskontor i Moss
Lars Erik Guttulsrød, som er statsautorisert eiendoms-

megler i Eiendomsmegler1 i Moss, har fått jobben som

ny distriktsrepresentant i Østfold Nord.

Juss: Utvidet åpningstid
Juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund har fått

utvidet åpningstid. Det er nå mulig å få juridisk hjelp

på telefonen mellom klokken 8.30 og 16.00 det meste

av året. Fra mai til september holder kontoret åpent til

15.30. Juridisk rådgivning over jusstelefonen er gratis

for medlemmene, og kan benyttes til alle saker som

kan "løses i røret".

nytt fraHL

“Etter hvert ser jeg på strøm som ren 

infrastruktur – på linje med veier og kloakk-

systemer. Strøm er noe vi må ha – ikke noe 

vi kjøper som en fri vare på et marked.”

Peter Batta til VG

Stappfullt i Drammen
Drammens Teater var fylt til randen da Huseiernes Landsforbund, Eiendomsmegler Dahl og

Nordea inviterte til temakveld om eiendom og arv. Arrangementet, som har vært en åreviss

suksess, flyttet fra Børsen til teateret for å få plass til flere. Resultatet ble 390 påmeldte del-

tagere og stappfullt teater. De fremmøtte fikk gode råd om kjøp og salg av eiendom, arv,

skatter og avgifter. Foto: Tore Sandberg.
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Et hundeliv 
HL Østfold Sør er høringsinstans til en ny forskrift om hundehold

i Sarpsborg. I paragraf 5 slås det fast at hundehold har mange

positive sider. Likevel er det visse ulemper, blant annet bjeffing.

”Hundeholderen skal imidlertid sørge for at hunders bjeffing

ikke er til urimelig ulempe for andre. Der en hund i tettbygd

strøk forstyrrer naboens ro med vedvarende bjeffing, skal hun-

deholderen holde hunden innelukket. I tettbygd strøk skal hund

som bjeffer alltid holdes inne mellom kl 23.00 og 07.00.” Kom-

munen spør om det er behov for en slik bestemmelse, og om

den vil være et effektivt virkemiddel mot urimelig støy. Distrikts-

kontakt Solveig Meum må gi sitt svar før 1. august.

Klagestorm i 
Kristiansund
Alle eiendommer i Kristiansund ble nylig

retaksert. Delvis sjablongmessig vurde-

ring førte til høy takst. HL Nordmøre gikk

hardt ut i media og anbefalt folk å klage

på verdifastsettingen. Det har medført at

hele 1000 av totalt 6000 huseiere i byen

har klaget! Mange av klagerne har fått

gode råd og juridisk bistand fra lokal-

kontoret. Kommunen tar sikte på å

behandle klagene innen 1.juli.

— Denne saken vil vi følge nøye

opp, sier distriktskontakt Eivind Sylte.

Til sak mot Fredrikstad kommune?
— Det er svært uheldig at eiendomsskatteloven er utformet slik at rettsappa-

ratet må avgjøre. Det er på tide å endre loven, sier ordfører Ole Haaeth i Fred-

rikstad til Kommunal Rapport. Huseiernes Landsforbund samler nå misforn-

øyde innbyggere i den hensikt å få til et fellende søksmål mot kommunens

innføring av eiendomsskatt. I dag er det kun tillatt å skrive ut eiendomsskatt i

strøk som er utbygd på ”bymessig vis”.

Juss på dagsordenen i nord
Arv og skifte var tema på medlemsmøte i Bodø.

I tillegg gikk advokatene Trond Blomsø og Ole

Martin Jentoft gjennom den nye borettsloven. I

Narvik var avhendingsloven hovedtema. Advokat

Jon Arne Østvik ga de fremmøtte gode råd i for-

bindelse med kjøp og salg.

Vil ha megler med ansvar
Det er av avgjørende betydning at man kan ha tillit

til at meglertjenester utføres på en betryggende

måte, sier Huseiernes Landsforbund i en hørings-

uttalelse til Finansdepartementet. Derfor er organi-

sasjonen positiv til en ordning med ansvarlig

megler for hvert oppdrag. HL støtter også forslaget

om formelle krav til kvalifikasjoner for de som skal

utøve megleroppdrag. I tillegg er det behov for et

forbud mot at meglere gis fordeler i forbindelse

med salg, heter det i uttalelsen. Til slutt skriver

adm.dir. Peter Batta og advokatfullmektig Elisa-

beth Aas Nilsen at korte budfrister er et problem,

og at det er behov for klarere regler rundt dette.

”Minimumsfristen bør være noe lengre enn min-

dretallets forslag på to timer.”
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Er du så heldig at din drøm blir virkelighet, må
du ta vare på den! Ta for eksempel et dømme-
hus. Det kan være så mangt: En leilighet på

Aker brygge, et lite hus i skogen eller kanskje en
bungalow ved havet. Mitt drømmehus har alltid
vært et hus på landet, og denne drømmen ble
født da jeg var ganske liten. Noen av mine beste
barndomsminner har jeg fra den gang jeg ble
med faren min til gården hvor slekta hans kom
fra. Der var det et stort kjøkken med et digert
bord, og vinduer ut til tunet hvor du kunne se
alt liv som rørte seg utenfor. Rundt bordet satt
familien og alle som hørte gården til, og det var
alltid plass til flere. Folk som oss, som bare kom

innom, fikk stolen trukket ut for seg. Kaffe og saftmugge var raskt
på plass, sammen med tantes vidunderlige vafler. I veslestua var det
dype stoler med saueskinn i, og et rundt bord hvor vi kunne spille
kort. I storstua var det kjølig, for der ble det bare fyrt ved staselige
anledninger. Der hang bildene av slekta, og der sto de gamle
møblene med krinkelkroker og vakkert trekk. I gangen hang jak-
kene tett, og der var det plass til mange par støvler og sko. Var jeg
heldig, fikk jeg være med onkel i fjøs og stall og se på når han fóret
dyra og melket kuene. ”Svupp, svupp” sa det i gummistøvlene
hans, der han langet ut foran meg over gårdstunet. Jeg kom små-
springende etter. Onkel var fåmælt, men blid, og jeg hadde stor
respekt for ham. Selv om livet på gården var aktivt og arbeidet sik-
kert et slit, følte vi som kom på besøk bestandig at vi var velkomne.
Faren min fikk en egen glede i ansiktet og en varm ro over seg da
han sank ned i den dype stolen i veslestua og stappet pipa si, mens
jeg løp ut og opplevde eventyret på en ekte bondegård. Huset var
kjempestort, låven enorm, epletreet overdådig, benken i hagen
skinnende hvit og pelargoniene alltid knall røde. Slik ville jeg ha
det når jeg ble voksen! 

Drømmen om et hus på landet – og aller helst noe som minnet
om nettopp denne gården – tok jeg med meg hjem til køyesenga i
rekkehuset og senere ut i voksenlivet.

Etter mange år og forskjellige boformer fant jeg omsider et
småbruk på landet som hadde noe av den samme sjarmen. Hit flyt-
tet jeg med gubbe og unger. Her er stort kjøkken, veslestue og stor-
stue, her er låve, noen sauer, hund og katt og grønnsaksland. I
gangen henger jakkene tett, og her er plass til mange sko, men det
blir liksom aldri så gjevt som på min barndoms bondegård. Der var
alt så mye større. 

En dag tok jeg med meg barna til gamle trakter for å vise dem
hva jeg mente. Men noe hadde hendt med stedet: Tantes vafler var
riktignok like vidunderlige, men huset var mye mindre enn jeg
husket det, låven og gårdstunet likeså. I mine barneøyne hadde det
virket så digert alt sammen. Jeg svelget et snev av skuffelse og
tenkte på hvordan jeg skulle forklare dette til ungene, men ble
avbrutt av begeistrete rop: ”Mamma! Dette er jo akkurat som
hjemme.”

Først da gikk det opp for meg at det var atmosfæren i dette
huset jeg hadde drømt om å
gjenskape. Med denne erkjen-
nelsen – og med tantes vaffel-
oppskrift i lomma – reiste jeg
hjem for å ta vare på virkelig-
heten i mitt eget drømmehus.

husmusa

SP
 KE
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KÅRNER
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taletrengt?

Interessant å lese artiklene
vedrørende spøkelser i Hus
& Bolig nr. 01/2006. Det er
helt klart at det finnes meget
uforklarlig mellom himmel
og jord, men også ting som
det kan gis et bibelsk svar på.
Når det gjelder akkurat disse
ting med spøkelser og lig-
nende, så skal man jo ikke
forkaste det mennesker
påstår at de har sett, kjent,
følt på og kanskje snakket
med, men for all del, la det
ikke bli identifisert med
Gud, bibelen eller åndelige
tolkninger i den retning. Det
vil si med mindre man finner
en komplett dekning for det
i Guds ord, som enten avslø-
rer det som okkult, eksorsis-
tisk, eller som en bibelsk
åndelig oppbyggelse, som
tjener mennesker som et
trygt og godt fenomen, vir-
kelighet.

Akkurat den fremgangs-
måte som Eva Botnen utfø-
rer tingene på, må man vel
ha lov til å ha denne mening
om, det sikter mer til det
okkulte enn noe annet.
Spesielt hvor hun sier at hun
hjelper disse spøkelsene,
åndene eller hva man skal
kalle dem for, videre, til him-
melen eller et annet stedt,
dette holder ikke, det er bare
Herren som kan ta seg av
slike ting å lede de videre der
hvor de skal være, det er da
enten fortapelsen eller him-
melen.

Bibelen sier i Predikeren
12: 7: Før støvet (legemet)

vender tilbake til jorden og
blir som det var før, OG
ÅNDEN VENDER TIL-
BAKE TIL GUD SOM
GAV DEN! Her forstår vi
ganske klart, at legemet som
Gud skapte av jordens muld,
det vender tilbake til jord,
men ånden, menneskets livs-
ånde, den vender tilbake til
Gud, altså Gud tar seg av
den, det står ikke i noe men-
neskes makt å plassere den
hvor den skal plasseres.

Hva bibelen sier i denne
anledning, det setter jeg som
rettesnor og veiledende for
menneskets livsførsel og gjer-
ninger, derfor må man vel ha
lov å ha denne formening
om saker og ting, at dersom
menneskene skal kunne plas-
sere gjenferdsånder, andre
ånder, spøkelser der hvor de
hører hjemme, da er man
nok inne på et område som
ligger opp til det okkulte,
eksorsistiske, åndemaning og
lignende. Ja, jeg er redd for
det!

Men som tidligere sagt,
hva mennesker har sett av
lignende ting, kan være hal-
lusinasjoner, nerveproblemer
og så videre, det skal man
ikke forkaste som om disse
mennesker farer med løgn,
men man skal heller ikke gi
akt på det, som om det har
noe med Jesus Kristus og
Gud å gjøre.

Evangelist Ove Jan Ludvigsen,
Borhaug

(Innlegget er forkortet. Red.)

Hallusinasjoner, spøkelser, 
ånder eller hva!?!

Kva kan skje ved vind-
augeutskiftingar? Våre
erfaringar er langt på
veg at antikvariske myn-
digheiter ubevisst vida-
refører tidlegare lysmål
som gir både innvendige
og utvendige kvalitetar
ved istandsetting av
bygningar. I dei tilfella
der Ola Nordmann reier
grunnen åleine sit både
kjæring og gubbe igjen
med dårlegare lysfor-
hald  –  så får dei heller
erstatte tapet med
steikje fine gardiner.  

Viser til eit interessant inn-
spel i Hus og bolig  2/2006
”Vern – en trussel for vårt
gamle bygningsmiljø?” Kyst-
hus as er ei lita verksemd som
driv med eigedomsutvikling
av gamle bygningar. Prosjekt
på Sunnmøre er tilbakeføring
av originale bygningsdelar på
det over 100 år gamle hotellet
i sveitserstil på Sjøholt i
Ørskog kommune. I  Molo-
vegen 12 i Ålesund har vi tre
trehus som vart brukt av bøk-
kere til tønneproduksjon for
salting og konservering av
sild. Desse husa står fram
som rønner, så her er mykje 
å ta fatt på. Husa er nokre 
av få som ikkje vart råka av
bybrannen i Ålesund ved
hundreårsskiftet. Kysthus res-
taurer eit stort sjøhus på Ona,
lengst vest i Møre og Roms-

dal, og har og hatt dialogar
med antikvariske myndig-
heiter i samband med restau-
rering av Hans Thiis Møllers-
gate 10 i Molde, som var eit
tidlegare Misjonshus og som
no vert ombygd til åtte hus-
være. Her tilbakefører vi tre
av fire fasadar, medan sørsida
får moderne innslag. Alle
vindauge vert tilbakeført til
oprinnelege proporsjonar
med gamle glasmål og i tre-
materialet eik.

Vi er tre tilsette som sysler
med 10 000 kvm på ulike
bygg og har mange utfor-
dringar. Vi trives godt, og vi
synes at det vi held på med er
bra. Vi rettleier også andre
med restaureringsprosjekt der
vi har fokus på gode material-
val. 

Dialog med antikvariske
myndigheiter
Kysthus sine erfaringar er
positive både når det gjeld
kommunikasjon med saks-
handsamarar i kommunane
og hjå Fylkeskonservatoren.
Grunnen til dei gode referan-
sane er samansett. Føretaket
Kysthus as har høge ambisjo-
nar innan restaureringsfaget:
”Vi skal overgå eller ha like
gode evner som dei antikva-
riske myndigheitene ved å

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

Vern av bygningar
–  ein ressurs?
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finne optimale løysingar for
restaureringsarbeidet for kvart
enkelt prosjekt.” Vidare trur vi
at Møre og Romsdal har vore
heldige med den personen
som har vore Fylkeskonserva-
tor i ei årrekkje. Vi trur at Fyl-
ket har fått ein konservator
som har vore løysingsorientert
i dei fleste tilfelle. Når det
gjeld innlegget i Hus og Bolig
2/2006 så forstår vi godt
utfordringane som ein kan
kome ut for. Det finst
særingar tilsett hjå antikva-
riske myndigheiter på lik linje
med særingar i andre bransjar.
Desse kan by på utfordringar,
men ved å ta møte etter møte
for å finne løysingar så vinn
ein fram ved god og fornuftig
argumentasjon. Ofte er desse
som ein først kan oppleve som
sære, faktisk svært fagleg
dyktige. Ein må i grunn
bestemme seg for å verte

dyktig på kommunikasjon, 
så finn ein gode løysingar
saman.

Våre erfaringar er forskjel-
lige når det gjeld arkitektar,
ingeniørar, Sintef , Husban-
ken og Riksantikvaren. Det er
vanskeleg å finne gode sivilar-
kitektar, men dei finst.  Vi
gjennomfører no den praksis
at vi inngår etappevise avtalar.
Dette kan føre til at vi takkar
for samarbeidet etter første
etappe, for så å finne nokon
betre. Vår erfaring med Sintef
er at dei er vanskeleg å kome i
dialog med, men dersom ein
er eit større føretak med sekre-
tærfunksjon som kan ringe dei
10 -15 gonger, så får ein sik-
kert ein avtale med rett per-
son.  Det er også vanskeleg å
få tak i rett person i Husban-
ken, og vi synest at dei står
fram som uklare. For å få tak
på kva dei eigentleg held på så

må vi for vår del ta oss Trond-
heimsturar (30 mil unna) i ny
og ne og vitje dei der. Å kome
i dialog med Riksantikvaren er
og vanskeleg. Dei har sikkert
alt for mykje å gjere og har for
knappe ressursar 

Bevaring av husa sin
auger – vindauga
9 av 10 nordmenn gjer vesent-
lege og uopprettelege feil ved
utskifting av vindauge. Feilen
oppstår både ved måltaking av
vindauga og ved vurdering av
utskifting av vindauge og
dører. Dette viser at handver-
karar med fagbrev, meisterbrev
og ansvarsrett stort sett ikkje
har nok peiling på det dei held
på med. Den store ulempa er
at dei øydelegg vår kulturarv i
god prat med tusentals husei-
garar som er nedlest med
reklame og for mykje inntrykk
frå bygningsbransjen. Folk har

ikkje lenger auge for propor-
sjonar, og vil realisere sine
draumar for ein kvar pris ved
bygging eller restaurering av
eigne hus. 

Kva gale er det som eigent-
leg skjer ved utskifting av
vindauge? Når ein skal forbe-
tre vindauge og dører, så er
det vanleg at huseigar tek kon-
takt med ein handverkar eller
vindaugsprodusent for målta-
king. I mange høve tek husei-
garen også måla sjølv. Her
oppstår ofte feilen. Måltaka-
ren tek same karmmåla som
har vore tidlegare, skisser opp
same ruteoppdelinga og det
vert så gitt eit pristilbod på
dette grunnlaget. Det ein
skulle ha gjort er følgjande:
Ein tek cirka karmmål, men
nøyaktig mål av lysopninga på
dei gamle glasa. Desse lysmåla
(glasmåla, og ikkje karmmåla,
altså netto frå kitt til kitt,

taletrengt?

Raser mot hytteskatten
Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes
Landsforbund, raser mot regjeringens forslag om å
utvide kommunenes mulighet til å kreve inn eiendoms-
skatt. Det nye regelverket åpner opp for skatt også i
hytteområder.

Mens dagens regelverk kun gir adgang til innkreving av eiendoms-

skatt i bymessige strøk, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbud-

sjett å gi adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.

— Dette kom brått og uventet, og er en total overkjøring fra

flertallsregjering. Forslaget til lovendring har ikke engang vært ute

på høring, noe som er svært uvanlig, tordner Batta. Selv om enkelte

kommuner allerede i dag skattlegger hytter i områder definert som

”utbygd på byvis”, kan dette nå bli normal praksis. Det vil i tilfelle

bety en stor økning i de årlige utgiftene forbundet med å eie fritids-

eiendom, og er ifølge Batta nok et steg på veien mot økt skatte-

trykk på hus og hytte.

— Dette er fase to av regjeringens skattlegging av bolig 

og eiendom. Fase en var økningen i ligningsverdien på bolig.

Vi kommer til å kjempe mot denne skatten og kjøre flere aksjoner 

i forbindelse med kommunevalget i 2007.
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bredde x høgde) gir ein så
vidare til vindaugsprodusen-
ten som får i oppgåve å rekne
ut dei nye karmmåla. Dette
resulterer i noko større karm-
mål enn det som har vore tid-
legare, og litt meir arbeid ved
at ein må utvide karmmåla 5
– 10 cm i breidde og høgde.
Men då får ein omtrent same
”auge” (netto lysopning) i
storleik på huset som det har
vore før. Overgangen frå enkle
til doble vindauge kan for
husa sin del vere katastrofal.
Dette er ofte likevel berre den
nest beste løysinga. 

Kva er best? ”Det beste er
å ligge på ryggen å sjå på lerka
…… ”  Ja, folk gjer stort sett
for mykje. Kva med å kose seg
litt med godlukt frå  maling
og oljetypar, ein god pensel og
ein god kopp kaffi. Mange
byter ut god alved som kan stå
i minst hundre år til, dei byter

ut vindauge med sjel til snar-
vakse billig fure eller gran frå
svenske skogar.  Nei, lat dei
gamle vindauga stå, det er
husa si sjel. Skal ein absolutt
gjere noko, kan ein mykje hel-
ler montere innvendige vare-
vindauge. Desse varierer frå
produsent til produsent, men
det finst gode og smekre vare-
vindauge.

Slik er det med dørene
også.  Kva med å ta vare på dei
gamle?  Ein kan heller tillate
seg å lage nye karmar med
innfresa spor for nye pak-
ningar. Kjekt å male og stelle
dei gamle dørene er det og.
Kjekt å ta vare på. Slik tek ein
omsyn til støy, miljø, isola-
sjonsverdiar og huset si sjel.  

I mål med husa til låns
Det er dei ulike  prosjekta ein
skal i mål med. Derfor må vi
sjå på antikvariske myndighei-

ter og andre aktørar som sam-
arbeidande ressurspartar og
supplerande bidragsytarar. Vi
må ha hus og bevaring i fokus
og ikkje kven som har rett i
dei ulike restaureringsprosjekt
eller restaureringsobjekt, men
heller at flest mulig bidrar i
praten. Denne praten kan sei-
nare verte ein del av vår kul-
tur. Ein kultur som handlar
om å drøfte gode og sunne
materialval, materialval med
fokus på bevaring av miljø,
gode estetiske val, gode hand-
verksval, gode historiske val
osv., for så å glede seg over at
bevaringsarbeidet vert sett i
verk og trivselsfaktorane rundt
det. Husa får si bevarings- og
restaureringsløysing gjennom
dei gode dialogane mellom
fleire partar, og slik vil dei
framstå representative med
gode og varige kvalitetar for
kommande generasjonar som

mange kan vere stolte av.
Kysthus as vil vere ein liten
part i dei små praktiske
samanhengane og vil vere med
på gjennomføring av gode
prosjekt. Det einaste vi i
grunn er sikre på er at vi har
husa til låns og at dei skal
skjenkast vidare til kommande
generasjonar.

Ola Sønderland 
i verksemda Kysthus as

(Innlegget er korta ned. Red.)
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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,-

Portner bistilling 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 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 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,- 295,-

«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 260,- 295,-

Mattsson: Muggsopp i bygninger 350,- 415,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Farer og feller på badet 69,- 109,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 159,- 209,-

NY

NY
NY
NY

TRENGER DU 

NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her under 
vignetten løp & kjøp.

Våre annonsører står mer enn 
gjerne til tjeneste.

rammeverksted

løp & kjøp

Rammeverksted - midt i Kvadraturen
Kongensgt. 5, tlf. 22 42 51 10
E-post: post@kunsttreff.no

www.kunsttreff.no

-20% rabatt
på alle typer innramming

Åpent: man.-fre. 11-17 - lør. 10-14

trapper

Fabrikk 69 22 70 10
Råde 69 28 01 90
Romerike 63 83 70 79
Oslo/Follo 64 87 06 27
Buskerud 32 77 97 22
Moss 90 66 83 50
Aust-Agder 37 02 50 10
Vest-Agder 91 69 04 62
Haugesund 90 52 57 51

www.nor-trapp.no

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 beslag
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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

containere

bygg- og tømrermestere

101hus&bolig 3–2006 •

bygg- og tømrermestere

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAST EIENDOM
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAMILIE/ARV

GRATIS VURDERING

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

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

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   

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

HUSK Å SI

IFRA HVOR

DU HAR SETT

ANNONSEN
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malertjenester

malertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

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

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

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyr

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

102 • hus&bolig 3–2006

fagfolk til tjeneste

renhold

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

glassarbeid

elektroinstallatører

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

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.no

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

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

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
- REHABILITERING AV BETONG

Har du vann og fuktproblemer i kjeller, garasjeanlegg, tak/vegger, tunneler etc. ?
Vi har produkter og kunnskap til å løse dine problemer.

Vi tilbyr løsninger med Xypex kvalitetsprodukter.

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 90 08 81 04

Ensjøveien 14, 0655 Oslo – Tlf. 22 57 83 80 – Fax. 22 57 83 99 
E-post: post@malconsult.no  - www.malconsult.no

Alt innen renhold og 
vaktmestertjenester
Best i test

Tappevask m/prisgaranti

Flyttevask fra kr. 29,- 
pr. kvm m/ garanti

Døgnvakt: 22 90 20 50

www.renhold.no R
e
n
h
o
ld

 N
o

elektroinstallatører

Din  nærmeste  S ikr ingen-elek t r iker

f inner  du  på  www.sikr ingen.com 

el ler  ved  å  r inge  tlf. 0 20 60
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teknisk rådgivning

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

Vedlikehold av grøntanlegg

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 stillaserskorsteinsarbeid

teknisk rådgivning

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  

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF

Hus med feil og mangler?

Besiktigelse med rapport av skader 
og mangelfullt arbeid

20% rabatt til alle medlemmer av 
Huseiernes Landsforening

Norsk Takst og Bygningskontroll As

Tlf. 924 09 600   • www.kontroll.as
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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 

3-
20

06

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 10. august 2006.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på oppgaven i nr. 1 var

"Julerosen blomstrer når alle andre

planter utendørs slumrer". De tre held-

ige vinnerne som får tilsendt hver sin

ryggsekk er Turid Wilhelmsen, Åsgård-

strand, Helge Lerdalen, Tårnåsen og

Rune Wennevold, Lørenskog.

Svarene på denne oppgaven må vi ha i

hende senest 10. august. Vi trekkre 

tre heldige vinnere 

som får tilsendt 

hver sin flotte 

ryggsekk.

Kr
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so
ro

pp
ga

ve
n 

er
 la

ge
t a

v 
Ak

se
l-J

oh
an

 H
eg

re
m

.

kr
ys

so
rd

ORDNING
LEDD

INFEK-
SJON

DROPS

PLANTE
BRYGGE
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YRKE

DIKT LEGEMS-
DEL

BJELKEN
HELIUM

LØP

KJØRE-
TØY

INFAM

MUNN-
INGEN

LAWREN-
CIUM

DESSERT

PLUSS
FORTELL-

ING

FEST
RØDVIN

STAT SMILER INNTA
SLITE
SØLV

KOLLOID
LØSNING

TALL
NUKLIDE

A.-J.
HEGREM

2006

MUNN-
TAKET
MUSE

BY I 
TYRKIA

TIDS-
SKRIFTE

R
INSTRU-

MENT
ORGANE

R GLOSE GROVT
STOFF

BRY SEG
OM

PAPP
GODT SVUNNE

N

FUGLER
FOR-

SKJELL
TOPP

SMELTE
FRIHAND-
ELSFOR-

BUND

KON-
KURR-
ANSE

TIL-
LEMPE
SURRE

UNION
DELSTAT

SPISS
AVTREDE

DRAM APPA-
RATET

HVOR
REKLAME

PRO-
NOMEN

IKKE
HAVØRN

PÅMINN-
ELSE TAK

ORDNE
VINDSIDE

HARSK

LITE
BARN
VARM

UNDER-
TRYKKER
SMERTE

FINT
THALLIU

M

BLID
BEVIS

FUGL

FRA
HUSDYR

STED I
LUNNER

BOK
SYKDOM

OMSLAG
TREK-

NINGER

FRANSK
ELV
SLIT

KOM-
MUNE FARTØY

PARTI
KVEL-
STOFF

HOVED-
STAD
3295

PLUGG
UTE AV
DRIFT

DES-
SERTEN
FATTIG

BORT

NASKE
GJØRE
STAS PÅ

GRUPPE
FUGL
FØLE

APPARAT FASCINE
RE

TRE
PLANTE

STAT TIDSROM

SOT KRYO-
KONITT

OPPHAV
AULA

FARTØY
BY 

HØYERE
FASE

TILSTRØ-
MNING

STAMME
MENTE

MASKIN
STOFF

KREMTE

TYVERI GAVN RETT

GARN
HOVED-

STAD
ROM

BJELKE
DOVEN

REALI-
SERE

STRUTS
DUKKERT

FENGSEL
FLATE-

MÅL

LEVER
GROV

ORGAN-
ISASJON

EKSIST-
ERER

OVERLEG-
ENHET
4. TONE

KISTE
BEGYNN

ER
ANLEGG

AV-
GRUNN KLAR GUDINNE
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OSLO OG AKERSHUS
SOGN OG FJORDANE
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon 69 30 70 81
Telefaks 69 31 99 25
Mobil 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød
Midtveien 1
1526 Moss
Telefon 911 15 260
ostfold-n@huseierne.no

HEDMARK
Egil Lauritzen
Torggt. 73
Boks 462, 2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Telefaks 62 53 35 25
Mobil 91 17 52 25
hedmark@huseierne.no

OPPLAND
Werner Forr Nystuen
Spinneriveien 7
2615 LILLEHAMMER
Telefon 61 25 79 00
Telefaks 61 26 01 30
oppland@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS
Telefon 32 18 10 90
Telefaks 32 18 10 91
Mobiltlf. 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Boks 83
3475 SÆTRE
Telefon 32 79 00 16
Fax 32 79 28 81
Mobiltlf. 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 41
Postboks 130
3110 TØNSBERG
Telefon 33 30 76 90
Telefaks 33 30 76 85
vestfold-n@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98, 4801 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
Telefaks 37 02 70 42
Mobil 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Markensgate 46
Boks 196, 4662 KRISTIANSAND
Telefon 38 10 62 00
Telefaks 38 10 62 05
Mobil 95 22 78 95
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Telefaks 85 03 62 82
Mobil 90 12 78 33
rogaland@huseierne.no

HORDALAND
Olaf Bryner
Fortunen 7
Boks 885 Sentrum
5807 BERGEN
Telefon 55 36 11 59
Telefaks 55 36 11 51
Mobil 90 77 37 32
hordaland@huseierne.no

SUNNMØRE
Wegard Fladmark
Keiser Wilhelmsgate 34
Postboks 73 Sentrum
6001 ÅLESUND
Telefon 70 10 00 50
Telefaks 70 00 10 51
Mobil 92 64 65 00
sunnmore@huseierne.no

ROMSDAL
Magne Otterholm
Hamnegaten 47
6413 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@huseierne.no

NORDMØRE
Eivind Sylthe
Nedre Enggt. 8
Boks 570, 6501 KRISTIANSUND
Telefon 71 56 63 66
Telefaks 71 56 63 60
Mobil 90 91 40 49
nordmore@huseierne.no

NORD-TRØNDELAG
Inger J. Dehli
Kongensgt. 19 Nordsia
Boks 4009, 7726 Steinkjer
Telefon 74 15 09 00
Telefaks 74 15 09 01
nordtrondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 44, 2.etg.
Boks 817, 8001 BODØ
Telefon 75 54 94 50
Telefaks 75 54 94 40
Mobil 92 80 62 84
nordland@huseierne.no

NORDLAND ALSTAHAUG
Lena Flæsn Almendingen
Postboks 463
8801 SANDNESSJØEN
Telefon 75 04 10 40
alstahaug@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Kaigata 4
Boks 90, 9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Telefaks 77 69 65 22
Mobil 97 75 60 96
troms@huseierne.no

FINNMARK
Tor E. Farstad
Myrveien 11 D
Boks 1290, 9505 ALTA
Telefon 78 44 03 96
Fax 78 44 03 96
Mobiltlf. 91 17 51 60
finnmark@huseierne.no

TELEMARK
Sigurd Magnussen
Langmyrvegen 16
3748 SILJAN
Telefon 35 94 21 97
Telefaks 35 94 21 97
Mobil 91 19 43 21
telemark@huseierne.no

SØR-TRØNDELAG
Per Risvik
Olav Tryggvasonsgt. 5, 3.etg.
7011 TRONDHEIM
Telefon 73 50 39 39
Telefaks 73 50 31 05
Mobil 90 91 52 10
sortrondelag@huseierne.no
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

3 •
2006

3 • 2 0 0 6 k r 4 9 , -

Sommerens 
utemøbler
Pass opp for lure 
inneklimaspesialister

HEIS
når trappen blir 
en utfordring
BO TRYGGERE:

Stort utvalg i 
sikkerhetsutstyr

TAKSTMENN LAR SEG MANIPULERE
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