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tappe varmt vann. Foto: Anna Peisl, Scanpix.

Potensialet for eiendomsskatt i Norge er minst 30
milliarder kroner, mener NTNU-professor Jørn
Rattsø. Det er ti ganger mer enn det som kreves

inn i dag. Og stadig flere kommuner ser at det er
penger å hente til en slunken kommunekasse ved å
innføre eller øke eiendomsskatten. Regjeringen har
åpnet for at det fra nyttår også kan innkreves eien-
domsskatt fra områder utenfor såkalte bynære strøk.
Det frister lokalpolitikerne til å utvide eiendoms-
skattegrensene, slik at også hytteeierne kan beskattes.

Fredrikstad kommune har valgt å legge full mar-
kedspris av eiendommene til grunn for

skattetaksten. Fra nyttår må nesten
alle plankebyens beboere betale 

3,6 promille i eiendomsskatt. 
I Kristiansand krever kommunen
7 promille. Dagens skattegrunn-
lag ligger på omtrent 35 prosent
av markedsverdien. For å kunne

øke inntektene fra eiendoms-
skatten, vurderer kom-

munen å omtaksere
samtlige hus og

hytter, slik Fredrik-
stad har gjort. 

Hus & Bolig har besøkt en mann i Fredrikstad og
en kvinne i Kristiansand som begge har hus og hytte
i den byen der de bor. Eiendommene er på ingen
måte prangende eller luksuriøse. De bor i helt ordi-
nære boliger. Likevel må han ut med 15 000 kroner i
eiendomsskatt neste år, hun ca. 9 000. Økes skatten
til det som maksimalt kan kreves inn, vil det bety
nesten 30 000 kroner i årlige utgifter for ham, og
25 000 for henne.

Kommunepolitikerne spør ikke om de evner å
betale så mye i skatt. Når eiendomsskatten skal inn-
kreves, tas det overhode ikke hensyn til hva slags inn-
tekter eller hvilke forpliktelser man har. Det tas rett
og slett ikke hensyn til betalingsevne, og det rammer
de svakeste i samfunnet hardest. Det rammer pensjo-
nister, det rammer uføretrygdede og enslige forsør-
gere. Det rammer også unge mennesker i etablerings-
fasen hardt. 

Særlig ille er det at man på ingen måte får fra-
trekk for at boligen er kjøpt med lånte penger. Det
betyr i bunn og grunn at man må betale eiendoms-
skatt på det boliglånet man har.

Skatt er en forutsetning for å få samfunnshjulene
til å gå rundt. Vi må alle bidra til fellesskapet om vi
ønsker et godt helsevesen og et godt undervisnings-
tilbud til barna våre. Men eiendomsskatten synes jeg
lite om når vi også betaler formuesskatt. Den er svært
usosial. Det er urimelig at man skal straffes så hardt
for å eie sin egen bolig. Eller at man tvinges til å selge
hjemmet sitt fordi man ikke klarer å få endene til å
møtes på annen måte.

Svir mest for dem med dårlig råd
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RIS fra Batta går til sjefsøkonom
Harald Magnus Andreassen i First Securities fordi
han i sommer og høst har arbeidet intenst for at det
skal bli dyrere å eie sin egen bolig i Norge. Sjefsøko-
nom Andreassen skrev først i en gjestekommentar i
Dagens Næringsliv at Lundteigen hadde vært inne på
noe da SP-veteranen fra Vestfossen ikke ville at folk
skulle få trekke fra renter på mer gjeld enn 2 millio-
ner kroner. Feilen med Lundteigen var ifølge Andre-
assen at han var for forsiktig...

Andreassen mente videre at siden skatt på forde-
len av å bo i egen bolig var fjernet, burde man fjerne
rentefradraget i sin helhet. 

17 dager senere gikk Andreassen ut på ny og
ønsket seg fordelsskatten gjeninnført, men på mye
høyere nivåer enn før. Han så helst at takstene ble
satt til full markedsverdi og at gamle skattesatser ble
beholdt. Da ville folk betale 0,7 prosent av verdien
på sin bolig i året, eller 21 000 kroner i året for en
bolig til tre millioner kroner. Det kan være en trøst at
Harald Magnus Andreassen verken er politiker eller
har politisk gangsyn! 

ROS fra Batta går denne gang til
Norges Takseringsforbund (NTF) som er enig med
HL i at takstmennene ikke bør prostituere seg og
utføre tvilsom skattetaksering for symbolsk betaling. 

Det var i fjor høst at HL avdekket at takstmenn
takket ja til å utføre skattetakster som grunnlag for
eiendomsskatt i enkelte kommuner for rundt 200 kro-
ner per takst. Det ligger i sakens natur at en slik takst
må bli veldig omtrentlig og i mange tilfeller fullsten-
dig feilaktig. Følgen av det blir at mange huseiere får
vilkårlig eller feilaktig grunnlag for betaling av eien-
domsskatt. 

HL tok saken opp med NTF og har i brev nå fått
støtte for våre ankepunkter. NTF svarer blant annet at
når takstmenn utfører et oppdrag som kalles med nav-
net ”takst” i en eller annen sammenheng, skal slik
takst utføres i tråd med instrukser og regelverk som er
utarbeidet av NTF og de internasjonale standarder. I
skattesammenhenger ser en ofte at politikerne har
ønske om underliggende tilpasninger, noe NTF ser på
som politiske beslutninger og således er utenfor det en
takstmann skal bedrive.

NTF ønsker nå sammen med HL å ta kontakt
med Kommunenes Sentralforbund og rydde opp i
problemet. Ros til NTF!   
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Dessverre må vi atter en gang sette
strømsituasjonen og strømprisene på
agendaen. Alt tyder på at vi i vinter-
månedene må belage oss på høye strøm-
priser, dersom du ikke allerede har
tegnet en gunstig fastprisavtale. HL
forsøkte i mai/juni å treffe en ”bunn” for
tre års fastpris på rundt 43,44 øre per
kWh inkl. mva. Prisen kom nesten ned
på vårt ønskede nivå, men etter den tid
har prisene skutt i været. 

Da vi fortsatt har tro på og håp om at
prisene i løpet av våren/sommeren 2007
vil komme ned igjen mot et bedre pris-
nivå, kan vi ikke se det som lønnsomt å
tegne en fastprisavtale for tre år nå.
Gjennom Hallinkraft kan du imidlertid
få en fastprisordning frem til 1. mai
neste år. Dersom din magefølelse sier
deg at vi vil få en lang og kald vinter
med lite nedbør, og ditto høye strøm-
priser, kan denne ordningen være grei.
Vi lover alle våre medlemmer at vi hele
tiden er på hugget og vil tilby en antatt
”gunstig” fastprisordning når prisnivået
forsvarer dette. Alle vet at spådommer er
usikre, så hver enkelt husholdning må
individuelt vurdere om de vil ha en spot-
pris eller om de vil binde nå til høyere
priser enn vi er vant til.

Det som kan avhjelpe de verste prissjok-
kene i vinter er om Regjeringen fjerner
elavgiften og innfører halv moms, eller
matmoms, på strømmen og nettleien. På
sikt må vi produsere mer kraft i Norge!
Det beste ville være at vi produserte noe
mer enn det vi trenger til husholdninger
og næringsliv, i stedet for å være av-
hengig av import av kullkraft, atomkraft
og gasskraft fra andre land. Det er helt
utrolig at kraftnasjonen Norge har
havnet i en slik bakevje.

Møte med Enoksen
Den 11. september hadde vi møte med
olje- og energiminister Odd Roger
Enoksen, hvor vi tilkjennega vårt syn på
kraftsituasjonen og ga ham våre råd. Vi
var langt på vei enige om de langsiktige
og generelle virkemidlene og målene.
Derimot var vi i HL lite fornøyd med
Statsrådens virkemidler for å dempe
kraftkrisen på kort sikt. HL fortsetter
derfor å aksjonere for å legge mest mulig
press på regjeringen – til å imøtekomme
våre ønsker! På Huseierdagen den 19.
oktober starter vår landsomfattende
underskriftskampanje. Allerede har vi
hatt avisannonser. I uke 38, 39 og 40
hadde vi stands på kjøpesentre og på
trafikknutepunkter i Oslo og Akershus. 
I uke 40 var busser og trikker i Oslo
prydet med vårt budskap om å fjerne
elavgiften og matmoms på strøm og
nettleie! 

En håndfull medlemmer har kontaktet
oss og gitt uttrykk for at våre krav vil
føre til redusert strømsparing og gi min-
dre incitamenter til å bytte til alternative
energikilder. Til det vil jeg svare: Med de
strømprisene vi nå har, vil neste strøm-
regning vi mottar bli dobbelt så høy som
på samme tid i fjor – selv om den var
uten elavgift og matmoms på strøm og
nettleie! Med slike priser er jeg overbe-
vist om at alle husholdninger sparer så
godt de kan. Vi leser også i media at
vedlagrene hos de lokale forhand-
lerne allerede er utsolgt og at
stadig flere installerer varme-
pumper. Jeg tviler på at det
er så meget mer vi vanlig
dødelige kan gjøre for å
spare strøm. Til gjen-

Strøm og skatt atter en gang
gjeld er jeg overbevist om at vi har en
kraftpis som snart vil føre til betalings-
problemer hos mange husholdninger!

Boligskatten under press
Den 19. september hadde vi møte med
Finansdepartementet og imøtegikk
sommerens mange utspill om økt bolig-
beskatning. Med vår grundige dokumen-
tasjon håper jeg at Regjeringen ikke går
videre inn på å fjerne fradraget for gjelds-
renter, å innføre gevinstbeskatning ved
salg av bolig og fritidseiendom, eller inn-
fører generell skatt på utleie av bolig!

For øvrig argumenterte vi for at
Regjeringen bør redusere og på sikt fjerne
dokumentavgiften og arveavgiften, samt 
å endre eiendomsskatteloven. Også
Finansdepartementet mottok vårt krav
om å fjerne elavgiften og innføre halv
moms på strøm og nettleie! 

aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta
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Løv, barnåler, rakler og humus har en
lei tendens til å samle seg i takrennene
og slukene. Og høsten med voldsomt

løvfall, regn og vind kan by på ekstra
store mengder. Glemmer man å fjerne
uhumskhetene fra nedløpet, og det går
tett, finner vannet fort andre veier bort.
Vannet velger alltid minste motstands
vei – og det betyr i de fleste tilfelle ned
langs grunnmuren. Regner det mye, er
faren for at vannet også trenger inn stor.  

En rist i nedløpet kan forhindre at
avløpsrørene tetter seg helt. Har takren-
ner eller nedløp gått tett, kan de stakes
opp og spyles rene, gjerne ved hjelp av
høytrykk. Det finnes ekstrautstyr til
høytrykksspylere som er egnet til for-
målet.

Tid for nedløp
Er det mange trær rundt huset ditt, må du jevnlig tømme

takrennene. Vann som spruter ut eller renner over kan forårsake
fukt og råteskader i veggen. Også sluket der nedløpet kommer
ned trenger regelmessig rensing. Er sluket tett, er det stor fare

for at vannet i stedet finner vei inn i kjelleren din. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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Nyttig om møbler 
Lurer du på hva du skal gjøre med den slitte furukommoden som har

havnet i kjelleren? Eller hvordan du skal vedlikeholde de vakre, gustavi-

anske stolene i spisestua? I så fall kan ”Den store møbelboka” være nyt-

tig lesning. Den nye boken tar nemlig for seg vedlikehold, ombygging og

oppussing av alt fra gamle familieklenodier til nyervervede lopper. I tillegg

har den et nyttig kapittel om møbelhistorie, der man får en enkel inn-

føring i ulike stilarter og epoker. Boken er utgitt av Boksenteret og har en

veiledende pris på 348 kroner.

Regjeringen valgte 
ufaglært boligmegler
Forbrukerminister Karita Bekkemellem ønsker å lovfeste

et krav om at eiendomsmeglere skal ha et minimum av

formell utdannelse innen faget. Likevel valgte regjeringen

en ufaglært eiendomsmegler til salget av det som var

regjeringens første investering, Svein Erik Bakkes tidli-

gere villa på Bygdøy, melder Dagens Næringsliv. Miguel

Sørholt i Privatmegleren, som fikk oppdraget, har ingen

formell utdannelse utover niårig grunnskole. Til avisen

sier Bekkemellem at hun ikke kjenner dialogen forut for

beslutningen. Sørholt understreker at han etter atten år i

bransjen har det som skal til for å gjøre en etisk korrekt

innsats for staten som arbeidsgiver.

sett&hørt
“Jeg melder meg ut i visshet om at kongen seiler, stats-

ministeren sykler, og renta går dit den vil likevel.”
Marie Simonsen i Dagbladet

500 kroner for sigarettsneiper
En gårdeier i Oslo ble ilagt et gebyr på 500 kroner fordi han ikke holdt for-

tauet utenfor gården rent, melder VG. Sigarettstumper og papir lå på for-

tauet, som feies jevnlig, da parkeringsvaktene dukket opp med kamera og

notisblokk. Veien utenfor fortauet, som var langt mer forsøplet, er imidler-

tid kommunens. Mens gårdeierne i Oslo må holde fortauene rene for å

unngå forelegg, slipper kommunen unna uten gebyr.

Eldre låner mer 
I løpet av de siste årene har den eldste delen av

befolkningen økt boliglånene sine mer enn alle

andre aldersgrupper, melder Aftenposten. På tre år

har seniorene doblet gjelden til norske banker. Peng-

ene går gjerne til ny, mindre og mer lettstelt bolig,

men også til reiser, forbruk og luksus.

— Det er flere som innser at det ikke er noe poeng i

å sitte med en nedbetalt bolig, betale formuesskatt

og samtidig føle at de ikke har råd til å male gjerdet,

for å sette det på spissen, sier forbrukerøkonom

Aud-Helen Rasmussen i DnB Nor til Aftenposten.
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Ikea-katalogen truet 
Gode avisanmeldelser og stor popularitet til

tross – Ikea-katalogen som for noen uker

siden dumpet ned i postkasser over hele

landet, kan være en av de siste. Nettstedet

Næringsliv24 skriver at Ikea vurderer å bytte

den ut med flere mindre brosjyrer. I Kina har

konsernet gjort nettopp dette, blant annet for å

få kostnadene ned. Samtidig viser regnskaps-

tallene at den svenske giganten går så det suser.

Forrige regnskapsår, som ble avsluttet i august,

viser de beste resultatene noen sinne for møbel-

kjeden. Inntektene lå på 17,3 milliarder euro, en

stigning på 17 prosent i forhold til tidligere år.

12 • hus&bolig 5–2006

LØK I OKTOBER
Raking av løv må til, men utover dette er ikke oktober en måned

man forbinder med hagearbeid. Så lenge det ikke er frost i bak-

ken, er det imidlertid mye som kan gjøres ute. Mange steder i lan-

det går det fortsatt fint an å plante ut løk i oktober. Høsten er også

en god tid for planting av busker og trær, selv om sesongen snart

er over. Nettstedet Hus, Hjem & Hage anbefaler i tillegg at man

gjør rosene klare for vinteren ved å legge et godt lag med jord

rundt dem, for å beskytte podestedet mot frosten.

“Man blir nærmest presset til å ta jobben uten 

regning. Sier man nei, mister man ofte oppdraget.”

Rolf Tollefsen, adm.dir. Norske murermesteres landsforening til Aften

sett&hørt
Velg miljøbevisst 
på kjøkkenet
Trenger du nye hvitevarer til kjøkkenet? I så

fall kan det lønne seg å tenke miljøbevisst.

Spør selgeren eller produsenten hvor mye

elektrisitet det nye kjøleskapet eller fryseren

bruker årlig. Greenpeace anbefaler kjøleskap

som bruker omtrent 100 kWh i året. Disse er

noe dyrere enn andre, mindre effektive kjøle-

skap, men investeringen kan fort lønne seg

når strømregningen skal betales. Husk også

at hvitevarer energimerkes fra A til G, der A er

best og G dårligst på energieffektivitet.

Induksjon øker, gass flater ut
Salget av induksjonstopper til komfyren har tatt av, skriver Aftenposten. I fjor

ble det solgt rundt 19 000 induksjonstopper. Det er en økning på over 70 pro-

sent i forhold til året før. I dag har tre av ti induksjonstopp på komfyren. Gass-

komfyrer er det derimot moderat interesse for. Salget av gasstopper sank fra

nesten 4 000 i 2004 til rundt 3 000 i 2005. Sosiolog og forsker ved Statens

institutt for forbruksforskning (SIFO), Annechen Bahr Bugge, mener kjøkken-

utstyret sier mye om våre holdninger til mat og matlagning.

— Vi vil lage mat enkelt og raskt – samtidig som maten bør være hjem-

melaget. Induksjon ivaretar begge disse verdiene, sier hun til Aftenposten.

Færre, men større boligannonser 
I takt med at stadig flere aviser har lagt om til tabloidformat har

boligannonsene i avisene økt i spaltemillimeter. Dermed forblir avi-

senes boligbilag like store og tykke som før, selv om det nå er færre

boliger til salgs enn normalt på denne tiden av året. De store annon-

sene har både flere og penere bilder, samt mer informasjon om boli-

gen, mener Øivind Andreas Tandberg, formann i Norges Eiendomsme-

glerforbund (NEF) og HLs distriktsrepresentant i Buskerud Nord.

KALDT OG DYRT
Kald design og høye priser. Det er litt

av det showroomet Boffi i Oslo har å

by på, i følge et intervju med konsern-

sjef Roberto Gavazzi i Dagens

Næringsliv. Firmaet selger blant annet

badekar til 285 000 kroner, og kjøk-

kenløsninger som fort kommer opp i

en halv million – uten hvitevarer.

– Vi presenterer designet vårt som

kaldt. Vi lager kalde bilder og har

kalde designrom, sier Gavazzi. Han

tror litt mer varme kunne økt møbel-

salget, men at det i det lange løp ville

ødelegge firmaets stil.
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➤

Da Ida Sætersmoen og hennes tidligere
samboer i 2004 la inn et bud på i
overkant av 500 000 kroner over

takst på det som i prospektet ble presen-
tert som et ”idyllisk småbruk”, trodde de
fremtidsdrømmen var sikret. Her skulle
de skape sin egen arbeidsplass som birøk-
tere, få seg en katt, og kanskje noen kani-
ner. Men drømmen ble ikke helt som Ida
hadde tenkt seg. Da det gikk mot høst,
og det ble tid for å fyre opp i ovnen, fylte
en rar lukt huset, og da loftsluka ble
åpnet veltet røyken ut. Husets pipe, som
var blitt delvis rehabilitert en gang på 80-
tallet, var ikke i forskriftsmessig stand, og
etter inspeksjon fra feier fikk paret umid-
delbart fyringsforbud. Nå frykter Ida at
hun blir tvunget til å flytte fra gård og
hjem etter en bitter kamp mot eierskifte-
forsikringsselskapet. 

— Det må være grenser for hvordan
man skal ha lov til å lure folk opp i stry.
Man kan ikke selge folk en bolig med et
livsfarlig fyringsanlegg som dette uten at
det får konsekvenser. Vi hadde budt
200 000 – 300 000 kroner mindre hvis

Oppdaget 
livsfarlig feil på

pipa – nektes
erstatning

Drømmen om eget gardsbruk var endelig gått i oppfyllelse
for Ida Sætersmoen, og alt så ut til å være i sin skjønneste

orden. Men da høsten kom og fyringssesongen begynte,
fikk hun sitt livs sjokk. En merkelig lukt bredte seg i
huset, og da loftsluken ble åpnet veltet røyken ut. Nå

nekter eierskifteforsikringsselskapet å ta på seg ansvaret. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

IDYLL: Drøm ble mareritt
for Ida Sætersmoen.
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SKREMT: Fungerende feierformann Dag Erik Heggelund i Ringsaker kommune gav umiddelbart
fyringsforbud da han første gang inspiserte den skjeve pipa.
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vi hadde visst at forfatningen til fyrings-
anlegget i boligen var så dårlig. Da det
viste seg at også elektrisitetsanlegget var
underdimensjonert ble situasjonen håp-
løs, sier Ida fortvilet. 

Garden fra 1929 ser ved første øye-
kast ut til å være i god stand. Det inn-
trykket hadde også Ida da hun troppet
opp på visning. Ida, som den gang var
høygravid, klatret til og med til topps i
stigen opp til loftet for å ta en titt på
pipa. I taksten stod det oppført at den
var delvis bygd i leca, og det stemte godt
med virkeligheten. At det ifølge forskrif-
tene ikke var lov til å blande teglstein og
leca på denne måten, ante hun ingenting
om. Enda mindre visste hun at lecablok-
kene kun stod der som et tomt skall.  

Noe av det verste jeg har sett
— Jeg har holdt på i mange år, men har
aldri sett noe lignende, denne løsningen
er noe av det verste jeg har sett. Jeg ble
virkelig skremt da jeg så hva som hadde
blitt gjort på loftet. Hadde man fortsatt
å fyre i denne pipa kunne det gått riktig
galt, forteller Dag Erik Heggelund, fun-
gerende feierformann i Ringsaker kom-
mune, og rister på hodet ved synet av
den skjeve konstruksjonen.

— Her kunne det lett ha oppstått
pipebrann, og hadde lecaen revnet kan
du tenke deg selv hva som hadde skjedd.
Full husbrann. 

I stedet for å følge forskriftene, som
krever at en pipe av lecaelementer skal
ha et lag med isolasjon og et eget inne-
rør, er det kun lecaelementene som er
stablet i høyden her. Inni er det helt
tomt.  Pipa lekker som en sil, og langs
den ene siden henger det en svart, størk-
net masse. 

— Hver gang det fyres suges det inn
kald luft gjennom den utette lecaen og
kjøler ned røyken. Det skaper dårlig
trekk. Når forbrenningen blir ufullsten-
dig får vi denne typen avleiringer, bek-
sot, som legger seg i pipa. Dette kan
man risikere at tar fyr og skaper pipe-
brann. Revner pipa da, har vi husbrann.
At pipa er murt opp så skjevt gjør også at
det blir mindre gods og at den lettere
sprekker, sier Heggelund. Han var den
første som kom for å inspisere huset
etter at røyken på loftet ble oppdaget, og
gav streng beskjed om at her måtte det
ikke fyres.  At noen kunne finne på å

LURERI: Ida Sætermoen mener hun og
hennes tidligere samboer ikke fikk gode

nok opplysninger om fyringsanleggets 
tilstand da de i 2004 la inn bud på 

gardsbruket de lenge hadde drømt om.
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gjøre en slik endring på pipa finner han
totalt uforståelig, og mener jobben må
ha vært gjort privat eller av en skruppel-
løs håndverker. At det i tillegg er søk-
nadspliktig å gjøre arbeid på pipa gjør
ikke saken bedre. 

Ventet enkel forsikringssak
Selv om Ida og samboeren fikk sjokk da
de fikk beskjeden om pipas tilstand, tok
de det hele med fatning. Både megler og
en erfaren byggmester i familien mente
dette måtte være en klar erstatningssak,
og paret kontaktet raskt eierskifteforsi-
kringsselskapet Protector, der den tidli-
gere eieren hadde forsikret salget. Fami-
lien var sikker i sin sak. 

— Vi trodde med en gang at dette
ville være en enkel forsikringssak, og fikk
bekreftet dette av en erfaren byggmester.
Da vi ringte feieren rakk han ikke
engang over dørstokken før han utbrøt
”dette er ulovlig”. Alt som var gjort med
fyringsanlegget i huset var ulovlig. Vi
føler oss regelrett snytt. Det er så mye å
gjøre her at vi må bygge om og flytte veg-

ger for å få det i forskriftsmessig stand,
sier Ida, som har fått et prisoverslag på
rundt 120 000 fra snekker og murer for å
få orden på pipa.

— I tillegg til feilen på loftet, var
selve piperøret kledd inne, og kakkelov-
nen som var montert på kjøkken hadde
feil avstand mellom feieluke og piperør. 

— Problemet her er at når det fyres
faller soten ned, og slik det ligger i dag
kan det ende opp med å tette røykrøret.
Til slutt kan man risikere at alt antenner,
forteller Heggelund. Flere steder i huset
er det også andre løsninger som ikke ville
fått teknisk godkjenning i dag. 

Ida mener det er klart at tidligere eier
har holdt tilbake informasjon. Pipa
bærer tross alt spor av at det har blitt fyrt
der i flere år. 

— Den tidligere eieren har helt klart
drevet med vedfyring og brukt pipa til
tross for tilstanden den var i. Det var tro-
lig ikke uten grunn at det ikke fantes et
eneste møbel på loftet da vi var på vis-
ning. Hadde det vært noe der hadde det
fått røyklukt. ➤

ULOVLIG LØSNING: Pipa i huset til Ida Sætersmoen har teglstein øverst, deretter følger et lag med
leca som verken er isolert eller har innerrør som loven krever. Nedre del av pipa er i teglstein. 

Det er ikke lov å blande teglstein og leca på denne måten.
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Kontant avslag 
Da familien etter kort tid mottok avlag
på søknaden, var Ida svært skuffet. 

— Man kan da ikke selge et hus der
fyringsanlegget ikke virker, sier hun frus-
trert, og forteller at til tross for flere kla-
ger har forsikringsselskapet blankt avvist
alle krav til erstatning. Hun mener det er
god grunn til å tro at selger må ha visst
om, eller burde visst om problemet.
Likevel ble ikke pipen nevnt med ett ord
i egenerklæringsskjemaet som fulgte med
taksten. Forsikringsselskapet på sin side
mener det var nok opplysninger i pro-
spektet og i salgs- og takstdokumentene
til å forstå at ikke alt var som det skulle. I
selve taksten er følgende opplysninger
oppgitt: ”To stk. piper vesentlig i tegl-
stein. En av pipene har leca fra loftbjel-
kelag og opp over tak. Peis med vedovn
er tilkoblet i stue. Komfyr i kjøkken.
Peisovn i ett rom i 2. etg. Deler av pipe-
løpet samt utkraginger i etasjeskillet er
tildekket. Anlegget er ikke kontrollert for
feil og mangler utover nevnte.” 

Forsikringsselskapets argument er
derfor at det i dokumentene som fulgte
salget har blitt opplyst om feil og mang-
ler ved pipa. Det står blant annet oppgitt
at deler av pipa er bygget i leca. Det er

Solgt som den er
Selv om du kjøper en bolig som

den er (as is) står du ikke uten
rettigheter. Dersom boligen er i
vesentlig dårligere stand enn du

hadde grunn til å regne med,
selger har holdt tilbake viktig

informasjon eller gitt deg
uriktige opplysninger,har du 

rett til å klage.

Som kjøper er du kun ansvarlig for feil du
har fått vite om, eller feil du har sett eller
burde sett på visning. Husk at selger har

opplysningsplikt, og må gi deg all informasjon

han eller hun sitter på som kan få konse-
kvenser for kjøpet ditt. Dersom informasjon
holdes tilbake, kan du ha et rettmessig krav
overfor selger eller eierskifteforsikringssel-
skapet.Tilbakehold av informasjon trenger
ikke være bevisst fra selgers side, men han
eller hun kan likevel bli holdt ansvarlig for
manglende opplysninger. Blir det gitt uriktige
opplysninger, hefter selger for disse selv om
han er i god tro. Du vil også kunne ha et krav
mot selger dersom boligen er i vesentlig dår-
ligere stand en du som kjøper hadde grunn
til å regne med på basis av kjøpesummen og
andre forhold. For at en mangel kan regnes
som vesentlig må den ifølge rettspraksis
utgjøre tre til fire prosent av kjøpesummen.

Den absolutte reklamasjonsfristen for
denne typen saker er fem år etter at du har
overtatt eiendommen, men loven gir også et

krav om at du må klage innen rimelig tid.
Meld derfor fra så snart du oppdager proble-
met. Når den absolutte reklamasjonsfristen
er over, er selger i utgangspunktet fri for
ansvar.

For at en mangel skal godkjennes av
rettssystemet må den være vesentlig, eller
det må kunne påvises at en opplysningssvikt
har virket inn på avtalen. Du må regne med
at en eldre bolig er slitt, men er det blitt
foretatt arbeid eller rehabilitering av boligen
den senere tiden, kan du kreve at det har en
bedre tilstand enn resten av boligen.

Les fullstendige detaljer om avhendings-
loven på www.lovdata.no 

Finn mer informasjon om kjøp og salg av
bolig på www.huseierne.no. Husk medlems-
nummer for å logge deg på.

➤

FARLIG: — Hadde man fortsatt å fyre i denne
pipa kunne det gått riktig galt, sier fungerende
feierformann Dag Erik Heggelund.
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Høy terskel for å få
erstatning

– Problemet som mange kjøpere møter,er nok at terskelen for

når man har krav mot selger er ganske høy. Skal en mangel bli

regnet som vesentlig,må utbedringskostnadene etter retts-

praksis utgjøre minst tre til fire prosent av kjøpesummen,for-

teller Aslak Støen,advokatfullmektig i Huseiernes Landsforbund.

Han tror saken til Ida Sætersmoen står og faller på nettopp dette
punktet, og anbefaler henne å få brakt på det rene hvor mye de
faktiske utbedringskostnadene vil være. Dessuten kan det være et

problem knyttet til en eventuell mangelsak at det i taksten faktisk står
opplyst flere urovekkende detaljer om pipa.

— Det står i taksten at deler av pipeløpet er tildekket, at deler av
pipa er i leca og at den ikke er kontrollert for feil og mangler ut over
det nevnte.Allerede der er det kommet frem et par ting, selv om tak-
sten muligens kan være noe tvetydig.Trolig er risikoen for at pipa er i
dårligere stand enn det som fremkommer av taksten her overført til
kjøper, sier Støen.

Ifølge paragraf 3-7 i avhendingsloven, har eiendommen en mangel dersom kjøperen ikke
har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til.
Dette gjelder bare dersom det er grunn til å tro at det ville ha virket inn på avtalen dersom
opplysningen ikke var gitt. Også her vil det være av betydning hva en eventuell utbedring ville
koste.

Støen gjør også oppmerksom på at dersom en utbedring er selgers ansvar, og utbedringen
øker standarden på pipa betraktelig, vil det kunne være aktuelt å gjøre et økonomisk fratrekk
for standardhevningen. brs@huseierne.no

ikke etter forskriftene, og burde fått
kjøper til å reagere. Protector er også
klare på at kjøper hadde mulighet til
å inspisere dette nærmere på visning.

— Jeg kan ikke forstå at dette er
en type ting man burde se på en vis-
ning. Det var helt kaotisk, og sikkert
200 andre mennesker der. Jeg så med
selvsyn at badet var dårlig og leste at
takstmann hadde sett på pipa. Like-
vel hadde vi ingen forutsetning for å
forstå at det var noe forskriftsmessig
galt. Jeg var selv oppe i stigen og tit-
ten inn på loftet, men skjønte ikke at
det hadde noen betydning at det var
leca der oppe. Jeg er ingen ekspert på
piper.  Det er urimelig at man må
være ekspert for å gå på visning. At
det ikke skulle gå an å fyre falt oss
ikke inn. 

Likevel har ikke Protector latt seg
rikke, og mener også at rehabili-
teringssummen som er oppgitt er
urealistisk. Totalt sett mener derfor
forsikringsselskapet at kostnaden på
en eventuell reparasjon ikke vil være
vesentlig i forhold til kjøpesummen.

”De kostnadene dere fremlegger
er for total rehabilitering av pipene.
Dette er ikke noe som kan avkreves
selger i henhold til avhendingsloven.
Dere som kjøpere vil etter utbe-
dringen i realiteten få helt nye piper,
mens dere som nevnt etter kjøpekon-
trakten kun kan kreve eldre piper
med noe nyere deler på loft,” heter
det i brevet fra forsikringsselskapet.
På det grunnlaget mener Protector at
kravet er for lite til å ta hensyn til.
For at en feil skal kunne betraktes
som vesentlig ifølge avhendingslo-
ven, må den nemlig utgjøre minst tre
til fire prosent av kjøpesummen.

Ida på sin side er dypt uenig i sel-
skapets vurdering, og mener det er
umulig bare å gjøre noe småarbeid på
pipa for å få den i stand. 

— Hele pipeløpet er skjevt, og
det vil ikke nytte bare å sette inn et
rør fordi løpet da vil bli for smalt og
vil gi problemer med trekken. Jeg
kan ikke bo her dersom jeg sitter
igjen med noe gammelt rukkel som
bare har blitt halvveis fikset på.
brs@huseierne.no

Aslak Støen
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Dette bør du sjekke på visning
En rask visningsrunde er ofte eneste sjansen du har til å vurdere om leiligheten eller

boligen du kjøper holder en brukbar standard. Da gjelder det å holde hodet kaldt, og 
være nøye med å sjekke alle detaljer før du kaster deg inn i en kostbar budrunde. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Et par malingsstrøk, noen friske blom-
ster, flotte møbler, vakre malerier og
lukten av nykokt kaffe kan få den

mest anonyme leilighet eller det enkleste
hus til å fremstå som et røverkjøp. Har
du ikke øynene med deg og nesa konsen-
trerer seg mest om kaffelukten, kan du
risikere å bli grundig lurt. Det er ikke
noe som er verre enn at du få dager etter
at du flytter inn i en bolig oppdager sop-
putslag, dårlig lukt, sprekker i malingen
eller fuktskader på badet. Få det med deg
med en gang. Før du kommer så langt.

Bruk visningen fornuftig, og ta
gjerne med deg en fagmann eller noen
du kjenner som har god greie på bygg.
Vær spesielt nøye med å undersøke bad,
kjeller og loft. Husk at det også er lov å
spørre om detaljer, og les for all del pro-
spektet, taksten og egenerklæringen til
selger nøye. Disse kan gi deg mye infor-
masjon. Er du i tvil om betydningen av
noe av det som står oppført, bør du
spørre mens du har sjansen. 
brs@huseierne.no

KJØKKENET: Gå først inn på kjøkke-

net. Titt inn i skapene, og undersøk parket-

ten. Vær spesielt nøye under oppvaskbenken

og se etter skjolder eller misfarging. Kanskje

har parketten vannskader som sees i form av

skjolder eller buler. Bruk også luktesansen,

og still spørsmål dersom du lukter mugg. Se

etter om rør og stoppekraner ser bra ut.

ELEKTRISK: Det elektriske anlegget bør også

være i orden. Spør om arbeidet er utført av fagmann, og

vær skeptisk til gamle anlegg med skrusikringer. Kjen-

nes de varme ut kan det være at kursen er overbelas-

tet. Se også etter løse stikkontakter og brunsvidde led-

ninger. Still spørsmålstegn ved ting som tyder på at eier

har gjort koblinger på egenhånd.
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BADET: Luktesansen er også god å ha med

seg på badet, rommet i huset det trolig er vik-

tigst å undersøke. Her er faren for vannskader

naturlig nok størst. Har du en familie på fem

som dusjer mye, og overtar huset etter et gam-

melt ektepar som foretrekker en god runde

med skrubbekluten, er det en viss fare for at et

bad av eldre dato ikke vil holde mål til ditt

bruk. Undersøk overganger til sluk, sjekk om

veggen buler ut ved dusjen, eller om det finnes

myke punkter i veggen. Sorte prikker er en

tydelig indikasjon på at ikke alt er som det

skal, men også sprukne fliser, løst belegg og

andre tegn på fukt på vegger og gulv kan være

relevant å sjekke. Bak ny fugemasse eller

nylagt belegg kan det skjule seg mye rart. Der-

som det dusjes rett på gulvet bør du for sikker-

hetsskyld slå på dusjen for å sjekke at det er

riktig fall mot sluk, og du kan også bruke en

klinkekule til å se om gulvet heller som det

skal. Sjekk at våtromsbelegg er sveiset i hjør-

ner og skjøter og at blandebatteri i dusj er godt

og tett festet til veggen. Undersøk også tilstø-

tende rom, som kan ha fuktskader som stam-

mer fra badet.

LOFT OG KJELLER: På loftet og i kjelleren bør du se etter saltutslag på

muren dersom den ikke er malt, pusset eller kledd inne. I kjelleren gir dette en

god indikasjon på at det kan være dreneringsproblemer. Er det panel på veg-

gene kan du se etter sorte prikker, og dersom malingen er løs eller blærer bør

du også vurdere kjøpet. Ikke glem å bruke luktesansen. Planlegger du for

eksempel å få en liten ekstrainntekt ved å leie ut i kjelleren kan du få proble-

mer dersom den ikke er godkjent til dette formålet. Undersøk i tilfelle om den

er  godkjente som boareal.

PIPA OG ILDSTEDER: Sjekk nøye rundt pipa. Sprekkdannelser og utettheter

rundt røykrøret er klare tegn på at noe er galt. Skjolder kan tyde på kondensproblemer,

og finner du beksot på utsiden av pipa er det et svært dårlig tegn. Spør om det har blitt

gjort noen form for rehabilitering på pipa, og få klarhet i når den sist ble inspisert og

godkjent av en feier. Husk at teglsteinspiper ikke kan dekkes til med noe, og alle fire

sider av pipen skal være synlige. Elementpiper skal ha to synlige sider. På teglsteinspi-

per skal feieluken ha minst 30 cm klaring til brennbart materiale. Spør gjerne etter

monteringsanvisningen, som skal foreligge for nyere ildsteder. Alle nye ildsteder eller

endringer ved fyringsanlegget skal meldes til brann- og feievesenet. Kommunen skal i

utgangspunktet føre tilsyn hvert fjerde år. Undersøk om dette er blitt gjort.

UTEROMMET: Ta turen ut. Se etter mis-

farging, sprukken maling, avskalling og blæring,

og undersøk at vannet ledes bort fra grunnmuren.
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Hus & Bolig spør 
Arkitekten svarer

Gir lyst på livet
Arkitekt Finn Sandmæl tegner hus hvor rommene svømmer inn i

hverandre, og mener alt i hans arkitektur har med seksualitet å gjøre. 
Nå vil han tilby ferdighus med skreddersøm, i prisklasser som gjør at

flere enn Røkke har råd til å bo i sensuelle hus.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD  
ILLUSTRASJON: HERB

— Arkitekt Sandmæl, hvem er dine
kunder?

— Jeg utdannet meg i USA, og der
lærte jeg at man må skape sitt eget mar-
ked. Mange kommer til meg fordi de
har sett huset jeg har tegnet til meg selv
på Nesøya. Da det huset ble bygget for
30 år siden var det enormt og annerle-
des, folk hadde ikke sett slikt her i lan-
det, bare på amerikansk fjernsyn. Huset
ble så unikt at det selger meg, jeg behø-
ver ingen markedsføring lenger. Huset
fungerer som et fluepapir som tiltrekker
visse mennesker, og det er den typen
mennesker som er kundene mine.
Mange av kundene mine er nyrike, men
det er ikke alle som er søkkrike heller.
Noen sier de har spart i ti år før de kom-
mer til meg. Ikke fordi jeg tar store
honorarer, men fordi jeg tegner store
hus. Jeg mener en enebolig bør være
minst 250 kvadratmeter stor, for å gi
plass nok til en familie med to barn. De
moderne, minimalistiske husene er jo
fullstendig ubeboelige, lange, smale og
trange som de er. Men markedet
bestemmer, og det er mine hus som set-
ter prisrekord når de selges igjen.

— Erling Dokk Holm ved arkitekturhøg-
skolen sier at du er et fenomen i den nor-
ske arkitekturfloraen, elsket av de rike og
ignorert av det offisielle norske arkitektur-
miljøet. Hva synes du om den karakteris-
tikken?

— Jeg lo så jeg holdt på å dette av stolen
da jeg leste det, men den traff jo spike-
ren rett på hodet, den. Jeg kjenner 
Odd Nerdrum og vet hva han har vært 
igjennom med kunsten sin, og føler at
jeg går gjennom det samme når det gjel-
der min yrkesutøvelse. Fordi jeg av og til
tegner inn karnapper og ruter på vindu-
ene, blir jeg ignorert av fagmiljøets arki-
tekter som vil presse sin personlige
mening gjennom husene til andre men-
nesker. Men de kan synes hva de vil, for
meg er det kunden som er konge. 

— Hvordan arbeider du når du får et
oppdrag?

— Jeg forlanger å få komme hjem dit de
bor, da ser jeg fort hva slags mennesker
de er, om de er ordensmennesker,
nyrike, kulturelt rike, trendy eller harry?
Er de hummer og kanari— samlemen-
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nesker, eller kjøper de ting på Ikea som
de bytter ut hvert fjerde år? Jeg bruker
mye tid sammen med kunden for å få
frem noe av sjelen til kunden i husene.
Så pleier jeg å komme i stemning rett
før jeg legger meg, og tegner det første
utkastet helt ferdig på en kveld. 

— Har du noen estetiske idealer for din
arkitektur?

— Ingen spesifikke idealer, men mer en
allmenn forståelse for proporsjoner. Jeg
har aldri gjort et oppslag i et oppslags-
verk eller kopiert noen. Men når jeg ser
en gjenstand ser jeg med en gang hvor-
dan den er bygd opp, om proporsjonene
stemmer. Det er noe med flater og volu-
mer, de har en psykologisk effekt på
hjernen vår. Hvis det er balanse mellom
kreftene i bygget, så blir det riktig. Jeg
mener at arkitekter har et ansvar for
samfunnsutviklingen på den måten at
husene påvirker de som bor der. Luk-
kede hus, skaper lukkede mennesker, og
det er alt for mange ganger og dører i
norske hus. Jeg vil at rommene skal
svømme inn i hverandre uten dører som
stenger veien for at menneskene som
bor der kan være sammen. Alt i min
arkitektur har med seksualitet å gjøre,
magefølelsen og vibrasjonene må
stemme rett og slett. Min arkitektur er
sensuell i motsetning til den frigide
modernismen. Mine hus er slik at når
kvinnene kommer hjem får de lyst på
livet, he he.

— Du er kjent for å gi husene dine reis-
ning, i form av høye, kraftige piper. Hva
synes du det tilfører bygningene?

— Huset får en strekk mot himmelen,
et fallossymbol. Det gjør at proporsjo-
nene på huset stemmer. Mange saksbe-
handlere vil avslå husene, på grunn av
pipene. Det er særlig kvinner som aldri
har hatt seg et nummer. ➤
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— Påstander om mislykket sexliv er en gam-
mel hersketeknikk. Hva ønsker du å oppnå
med slike utspill?

— Jeg har vært arkitekt i 30 år, og mellom
80 og 90 prosent av alle problemene jeg har
hatt i bygningsvesenet, har hatt med
kvinner å gjøre. De fleste saksbehandlerne
er makthungrige kvinner, som prøver å
påvirke arkitektene ut i fra sin egen smak.
De kommer drassende med Plan- og byg-
ningslovens "skjønnhetsparagraf", og
behandlingen du får avhenger av saksbe-
handlerens personlige smak og skjønn.
Egentlig føler jeg at jeg har yrkesforbud, så
dårlig som jeg blir behandlet av kommu-
nale myndigheter.

— Du har sagt at du selv ikke kan flytte inn
i Selvaag–standard. Hva mener du med det?

— Linoleumsgulv, vasker som ikke er ned-
felt, det billigste kjøkkenet, nei, det er ikke
noe for meg. Mange hus har ikke en gang
klesskap, det er så minimalistisk at det er så
vidt du kan ta av deg jakka.

— Men nå skal du selv selge ferdighus?

— Ja, men jeg skal tilby skreddersøm som
vil innebære et megahopp i standard og
kvalitet fra det som ellers tilbys på ferdig-
husmarkedet. Jeg skal tegne og levere ene-
boliger i en folkelig prisklasse, det vil si
mellom en og to millioner kroner, eller
mellom 15 000 og 18 000 kroner per kva-
dratmeter. Bare tomtekostnaden kommer i
tillegg. Innen påsken 2007 skal husene være
på markedet. Jeg gleder meg til reaksjonen!

— Du har kjøpt to toppleiligheter på Tjuv-
holmen i Oslo. Hvordan blir det å bo i noe
andre har tegnet, i motsetning til boligen på
Nesøya som du har laget selv?

— Jeg skal slå sammen de to leilighetene.
Utbyggerne hadde ikke god nok forståelse
av markedet, de bygde for små leiligheter.
Så flere har gjort som meg, og kjøpt to lei-
ligheter for å slå dem sammen. For eksem-
pel var et av soverommene seks kvadratme-
ter stort, det var ikke plass til seng, langt
mindre et klesskap. Snakk om dårlig plan-
løsning! På Nesøya derimot! Nei, hvis jeg
må flytte fra Nesøya, blir jeg kastrert. 
Det kan ikke skje, så jeg beholder nok
begge!
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Lar vannet renne
– Hva det koster å dusje? Nei det aner jeg ikke. Men vi burde kanskje investert i

sparedusj, med de strømprisene vi har nå, sier Trine Kveim. Hun og døtrene
Marianne og Kristine dusjer mye. For alle tre er dusjen en selvfølge, både om

morgenen og etter trening på ettermiddags- og kveldstid. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER ➤

ELSKER VANN: Trine Kveim og døtrene Kristine og Marianne dusjer ofte og lenge.
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Jeg dusjer ofte i 20 – 30 minutter, for-
teller Marianne på 12. Hvis jeg skal
vaske håret tar det ekstra lang tid. Og

så synes jeg det er ganske godt å stå
lenge.

— Jeg tror ikke jeg dusjer så lenge,
kommer det fra storesøster Kristine på
15. — Men det kommer litt an på. Jeg
står også lenge hvis jeg må vaske håret og
skal få ut all sjampoen.

At jentene bruker lang tid på badet
kan mor Trine Kveim bekrefte. Det går
som regel en time om morgenen før de er
klare. Og da står de minimum 15 minut-
ter under rennende vann. Det bød på

problemer inntil eldstedatteren fikk eget
bad. Selv tror hun nok hun er noe ras-
kere i dusjen.

Ofte
Mor må nok medgi at det ikke bare
dusjes lenge, men at det også dusjes ofte. 

— Jeg synes Kristine tok kaka da hun
dusjet FØR hun gikk på stranda i som-
mer. Da hadde hun selvfølgelig dusjet om
morgenen, men så måtte hun ta et lite
bad før hun skulle ut å bade, ler Trine. —
Og så var det jo helt naturlig å dusje av
seg saltvannet da hun kom hjem igjen.

Har jentene hatt gym i siste time på

skolen foretrekker de å dusje hjemme. Av
og til er det også noen klassevenninner
med hjem som låner dusjen, men det går
litt opp i opp med at Marianne og Kris-
tine også dusjer borte. Kristine har inntil
nå vært aktiv håndballspiller med trening
og kamper fire, fem og seks ganger i
uken. Marianne og mor trener også, men
nøyer seg med to kvelder i uken. Etter
trening er det en selvfølge å dusje.

— Og så dusjer jeg selvfølgelig hvis
jeg skal ut på noe, forteller Trine.

Dusjen er viktig. Den betyr velvære.
— Vi vil jo heller ikke gå rundt og

lukte vondt, understreker hun.  
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Kroppsvask
koster skjorta

Kutter du dusjen med fem minutter løser du
strømkrisa hevder finansministeren. Mens vi
venter på løsningen, har Hus & Bolig sett på
hvor mye dusjen faktisk koster deg i dag.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Vi må spare på strømmen. Fem minutter kortere i dusjen
hjelper strømprisene nedover, sa finansminister og SV-
leder Kristin Halvorsen til sine partifeller på landsstyre-

møtet tidligere i år.
Men å få nordmenn, som gjerne tar seg en dusj morgen,

middag og kveld til å kutte vannforbruket er trolig ikke gjort
i en håndvending. Vi stortrives i det våte element, og skal vi
kose oss skikkelig sklir vi gjerne ned i badekaret, boblebadet
eller bassenget hvis vi er så heldige å eie et. Aller helst da med
en dusj både før og etter.

De av oss som har noen ekstra kroner å svi av, investerer
gjerne i et steambad med takdusj, hånddusj, massasjedyser for
rygg og fotmassasje. I tillegg til vann og damp inneholder et
slikt monster gjerne lys i tak og bakvegg, speil, radio og
handsfri telefon. Alt opereres selvsagt med en fjernkontroll.
Med et anlegg av denne typen kan vannforbruket lett gå kraf-
tig oppover. 

Nå ønsker ikke Hus & Bolig å ta fra noen gleden og
kosen. Å ta seg en velfortjent dusj kan være en svært så beha-
gelig opplevelse, for ikke å snakke om å duppe litt i bobleba-
det. Men hva koster egentlig kosen deg? 

Med dagens strømpriser blir minuttprisen ganske høy.
Hvis vi tar utgangspunkt i en variabel pris på 80 øre per kilo-
wattime, som er inklusive moms, og legger til den gjennom-
snittlige prisen hver nordmann betaler per kilowattime i nett-
leie (42 øre inkludert moms og forbruksavgift) kommer vi
opp i en kilowattpris på 1,22 kroner.  Da har vi lagt oss i det
høyere sjiktet for standard variabel pris, men runder for enkel-
hetsskyld den totale kilowattprisen ned til 1,20 kroner. Beta-
ler du i tillegg for vann og avløp etter målt forbruk må du
plusse på kostnadene betraktelig. Beregninger fra Enova, viser
at 1 liter varmt vann bruker 0,035 kWh strøm. Med utgangs-
punkt i dette har vi satt opp noen enkle regnestykker som
viser prisen du må betale for den daglige vasken. 

Bør nok spare
De tre siste årene har familien Kveim
hatt billig fastprisavtale på strøm. Derfor
har det vært lite fokus på hva det egent-
lig koster å kose seg under rennende
varmt vann. Sparedusj er til nå ikke blitt
vurdert.

— Men vi burde kanskje skifte, med-
gir Trine. Jeg merker jo at det går mer
strøm nå som vi har to bad. Men jeg har
ikke veldig lyst på nytt dusjhode. Det gir
ikke samme velvære når det nesten ikke
kommer vann, mener hun.
ngs@huseierne.no

➤

OFTE OG LENGE:
Søstrene Mari-
anne (til venstre)
og Kristine
Kotte-Eriksen 
trives i dusjen.
De bader både
lenge og ofte.
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EN SELVFØLGE: Å kunne dusje både titt og ofte syntes Kristine Kotte-Eriksen er en selvfølge.
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Dusj 10 min:
200 liter x 0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh 
= 8,40 kroner
(Hør på Kristin =  4,20 kroner)

Pris pr. år:
8,40 kr x 365 dager  =  3 066,00 kroner
(Hør på Kristin = 1 533,00 kroner)

Pris for en familie på fem pr. år:
3 066,00 kr x 5 = 15 330,00 kroner
(Hør på Kristin = 7 665,00 kroner)

Dusjen
Vi dusjer på morgenen, etter trening,
når vi fryser litt og trenger litt varme i
kroppen eller kanskje tar vi oss en god
dusj på kvelden for å vaske av oss hver-
dagens stress og mas. Lengden på
dusjen varierer selvsagt noe fra hode til
hode. Staute mannfolk klarer seg med
fem minutter, kanskje enda mindre, og
skal de følge Halvorsens råd blir det lite
igjen. Vi har valgt å sette opp regnestyk-
ket med utgangspunkt i en dusj på 10
minutter, så får tenåringene og damene
i huset også den tiden de trenger. Det er
deilig å stille seg under dusjen og la van-
net renne, men ett vanlig dusjhode bru-
ker hele 20 liter vann i minuttet. På 10
minutter blir det 200 liter vann. Det
blir bokstavlig talt som å skylle pengene
ned i sluket. For sikkerhetsskyld har vi
også tatt med hva som vil skje dersom
du velger å høre på Kristin. Her er reg-
nestykket:
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Hvis Marianne, Kristine og Trine dusjer 
20 minutter hver, to ganger i løpet av en dag, 
koster dusjingen 

2 400 liter x  0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh
= 100,80 kroner

I løpet av et år blir det 
36 792,00 kroner.

ELSKER VANN: – Jeg dusjer ofte i 20-30
minutter, sier Marianne Kotte-Eriksen.

Dusjer Marianne, Kristine og Trine 30 minutter
hver, to ganger i løpet av en dag, koster dusjingen

3 600 liter x 0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh 
= 151,20 kroner

I løpet av et år blir det 55 188,00 kroner. 
Bytter de til sparedusj, reduseres kostnadene til 
halvparten.
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Sparedusj 10 min:
100 liter x 0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh  
=  4,20 kroner
(Hør på Kristin = 2,10 kroner)

Pris pr. år:
4,20 kr x 365 dager  = 1 533,00 kroner
(Hør på Kristin = 766,50 kroner)

Pris for en familie på fem pr. år:
1 533,00 kr x 5 = 7 665,00 kroner
(Hør på Kristin = 3 832,50 kroner)

Sparedusjen
Sparedusjen er valget for den miljøbe-
visste, økonomifokuserte forbruker, eller
kanskje for dem med liten varmtvanns-
tank. Enkelte onde tunger har hevdet at
vannforbruket blir vel så høyt med en
sparedusj som med en normaldusj fordi
man gjerne står dobbelt så lenge for å
bli ren og få skylt av seg såpa. Her er det
viktig å huske på at det er stor forskjell
på dusjhodene du får kjøpt for en hun-
drelapp og de du må bla opp noen eks-
tra lapper for.  I dyrere sparedusjer føles
vanntrykket som i en god gammeldags
dusj. Den eneste forskjellen er at du
bruker halvparten så mye vann. 
Her er regnestykket:

VELVÆRE: Dusjen er viktig,
mener Trine Kveim. 
Den betyr velvære.
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Lite badekar:
180 liter x 0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh  
=  7,56 kroner

Pris pr. år:
7,56 kr x 365 dager =  2 759,40 kroner

Pris for en familie på fem pr. år:
2 759,40 kr x 5 = 13 797,00 kroner
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Badekaret
Å bade er dyrt. Det er helt sikkert.
Men, har du et lite badekar, slipper du
trolig billigere unna enn om du satser
på en god gammeldags dusj og koser
deg i ti minutter. I badekaret kan du
ligge til du ser ut som din gamle
skrukkete bestemor i huden uten å
betale ett øre mer. Her hjelper ikke
rådene til Kristin. Selvsagt må du ta
med i beregningen at etter å ha ligget
og duppet i din egen skitt i en halvti-
mes tid er det ikke umulig at behovet
for å skylle seg godt i dusjen dukker
opp. Avhenging av om du har spare-
dusj eller vanlig dusj må du eventuelt
også ta dette med i kalkuleringen. 
Her er regnestykket:

BILLIG ALTERNATIV: Bader hele familien i samme badevann, er det mange penger å spare. Foto: Anna Skoog, Scanpix.
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Lite hjørnekar:
330 liter x  0,035 kWh/liter x 1,20 kr/kWh  
=  13,86 kroner

Pris pr. år:
13,86 kr x 365 dager =  5 058,90 kroner

Pris for en familie på fem pr. år:
5 058,90 kr x 5 = 25 294,50 kroner

Hjørnekar
Her begynner du å bevege deg ut i det mer luk-
seriøse segmentet, men det har fortsatt ikke tatt
helt av. Et lite hjørnekar rommer nemlig hele
330 liter vann, så da øker forbruket ditt kraftig.
Nå er det vel få som tar seg råd til denne type
luksus hver dag, og kanskje enkelte som mener
det er plass til minst to i denne typen kar, men
likevel. Her begynner du å merke at å varme opp
vann koster noen kroner. Her er regnestykket:
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Live Leer tar ikke sjansen på å måtte klare seg
uten varmtvann i kranene. Derfor skifter hun
ut den 24 år gamle berederen før den ryker av
seg selv. Rørleggeren hevder det 
bare er et spørsmål om kort tid.

41hus&bolig 5–2006 •

➤

Pensjonert 24-åring
TEKST OG FOTO: 
ELIN ENGER MOLLESTAD
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— Det er dyrt å skifte tanken, men vi vet
at den sannsynligvis må skiftes i løpet av
noen måneder eller få år. Derfor synes vi
det er bedre å være litt i forkant og bytte
den ut nå, enn å måtte klare oss uten
varmtvann når den plutselig ryker, for-
klarer Live Leer. 

Hun har nettopp overtatt rekkehuset
på Slemdal i Oslo etter sine foreldre, og
vet at tanken fra CTC har fungert godt
siden huset ble bygget tidlig på 80-tallet.
Med 200 liters kapasitet har den produ-
sert nok varmtvann til en barnefamilie
som vokste til en tenåringsfamilie. Nå
blir den pensjonerte tanken erstattet
med en 200 liters tank fra Altech. Leer
valgte ikke merket selv, hun fulgte anbe-
falingen fra sin rørlegger, Comfortbutik-
ken på Skøyen. 

— Jeg stolte på at rørleggeren kjente
produktene og anbefalte det som passer
best for oss, forklarer Leer. Hun er ikke
alene om å overlate valget til håndver-
kerne. Rørlegger Robert Schmitz hos
Comfortbutikken på Skøyen, forteller at
han ofte tar valget på vegne av kunden.
Da forhører han seg om hvor mange som
bor i husholdningen, og beregner hvor
stort vannforbruk de har. Plassen påvir-
ker også valget, fordi trange bad og små
leiligheter ofte innebærer plassbegrens-
ninger. 

— Det er opp og ned hvor mye folk
vet. Det hender enkelte har satt seg inn i
hva de forskjellige produsentene tilbyr,
flere har sett en kampanje for en som er
på tilbud, sier Schmitz. 

Avslo ekspresstilbud
Leer ble først anbefalt en ekspressbere-
der, som er laget for å kunne varme opp
vannet ekstra raskt. I Leers familie inngår

to voksne som dusjer daglig, samt ei lita
jente som bader om lag annenhver dag.
Argumentasjonen var at familien kom til
å bruke enda mer varmtvann etterhvert
som datteren vokser til. Men ekspresstil-
budet takket familien nei til, de mente
det holdt med en bereder som har kapa-
sitet til å varme opp 200 liter vann om
gangen.

— Jeg har bodd her sammen med tre
andre voksne, og tenker at i og med at
det holdt for oss da jeg var tenåring, så
vil det holde for oss i fremtiden også. Vi
ønsker jo ikke å bruke ubegrenset med

varmtvann heller, fordi vi forsøker å se
forbruket av vann i forhold til miljøet,
og har blant annet installert sparedusj.
Men jeg vil heller redusere temperaturen
i oppholdsrommene, enn å unnvære
morgendusjen min, forteller Leer.

Dårligere med tiden
Rørlegger Schmitz synes familien gjorde
lurt i å bytte tanken.

— En gammel bereder har dårligere
isolasjon, slagg på bunnen og får etter
hvert vekst av forurensning på elemen-
tene som gjør at de varmer dårligere.

SISTE VERS:
Rørlegger Robert
Schmitz tømmer
den gamle
varmtvannstan-
ken før den fjer-
nes. I bunnen av
tanken fant
Schmitz et gjør-
melag, og derfor
anbefaler han å
gjennomspyle
tanken hvert år.
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Den produserer rett og slett ikke like
mye varmt vann som før. Samtidig
kan ledningene bli sprø, ofte svarts-
vidde. Sikkerheten blir derfor bedre
med en ny bereder, forklarer
Schmitz. Han anslår at de fleste bere-
dere holder i mellom 20 og 25 år.

— Det er kun et spørsmål om
kort tid før så gamle beredere vil
ryke. En vakker dag så står du der
uten varmtvann, og da kan det jo ta
litt tid å få bestilt en ny tank, og få
en rørlegger til å komme. Installe-
ringsjobben tar mellom tre og fire
timer, inkludert en del ventetid. Den
gamle tanken må nemlig tømmes før
den kan flyttes,  og det er ikke for
legfolk å sette i gang den prosessen,
advarer Schmitz. 

Lett å flytte
Familien på Slemdal har planer om å
modernisere hele badet om noen år.
Da vil de ta stilling til om berederen
skal bygges inn eller stå som den nå
gjør, frittstående inntil baderoms-
innredningen. 

— Utseendet er ikke så viktig for
meg, men jeg likte at den nye var
hvit. Den forrige var grønn og der-
med mer dominerende på badet,
mener Leer.

Rørlegger Robert Schmitz hos
Comfortbutikken på Skøyen, mener
paret har alle muligheter til å tenke
fritt  når det gjelder plassering og
eventuell innbygging av tanken
senere. 

— Det er en enkel jobb å flytte
på den nye berederen om det skulle
bli behov for det. 

OSO reklamerer med at de leverer ver-
dens mest avanserte boligbereder, og
har som mål at deres varmtvannstan-

ker skal avgi så lite varme som mulig til
rommet tanken står i. Deres nye Super S
modell er isolert med skum i stedet for
mineralull, og produsenten mener dette
har redusert varmetapet med 35 prosent
i forhold til vanlig isolerte beredere. 

Ifølge regnestykkene til viseadminis-
trerende direktør hos OSO, Sigurd
Braathen, taper hans nyeste modell 75
Watt (W) per time, mens det han
betrakter som konkurrerende modeller,
taper mellom 120 og 130 W per time.
Braathen mener at en familie i gjennom-
snitt vil spare 450 kWh i året i redusert
varmetap. Det gjelder imidlertid bare
hvis berederen står i et rom hvor varme-
tapet fra tanken ikke kommer til nytte
som romoppvarming. 

OSO bestilte i fjor en test fra Høg-
skolen i Oslo, som kom fram til at var-
metapet var 20 til 25 prosent lavere hos

berederen fra OSO enn hos fire beredere
fra andre norske produsenter. Men test-
resultatene har sine kritikere, både blant
ansatte ved høgskolen og i konkurren-
tenes leir.

Epler og pærer
Kritikerne hevder at testen sammenlig-
net epler og pærer, fordi OSOs toppmo-
dell ble sammenlignet med standardut-
gaven hos konkurrentene. OSOs visead-
ministrerende innrømmer at det stem-
mer.

— Vi sammenlignet de berederne
som kundene får hvis de ikke bestiller en
konkret modell, men lar rørleggeren
velge en standardmodell. Svært få
kunder kan så mye om varmtvannstan-
ker at de bestiller en spesiell modell, de
fleste overlater valget til rørleggeren som
velger blant det som til enhver tid er til-
gjengelig hos grossister og leverandører.
Standardmodellene står derfor for 95
prosent av omsetningen. Flere av våre

Kokende 
varmtvannskrangel

Berederfabrikken OSO hevder at de er best i test og at
varmetapet er redusert med 35 prosent i deres nye varmt-

vannstank. Konkurrenten Høiax stiller spørsmål om rekla-
metallene og hevder at deres produkt er markedets best
isolerte. I krangelen mellom produsentene forekommer

både betalte tester og trusler om søksmål. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

➤
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konkurrenter leverer beredere
med glassvattisolasjon som
standard, og de har større var-
metap. Fra nå av ønsker vi at
vår supermodell med skumiso-
lasjon skal være den som
installeres med mindre kunden
spesifikt ber om noe annet,
forklarer Braathen.

Voldsom protest
Men konkurrenten Høiax
mener deres standardmodell
også var isolert med skum på
den tiden testen ble gjennom-
ført, og at resultatet ville ha
blitt et helt annet hvis deres
skumisolerte bereder hadde
vært med i testen. De protes-
terte derfor voldsomt på testre-
sultatene.

— Testen var bestilt for å
lure markedet, den var kjøpt
og betalt av OSO, og resultatet
var derfor gitt på forhånd,
mener administrerende direk-
tør hos Høiax, Thomas Busko-
ven. Høiax truet med å gå til
søksmål, blant annet mot bla-
det som publiserte testen, og
sendte ut et skriv med sin ver-
sjon av saken til alle rørleggerne de samarbeider med.  

Ifølge Buskoven opplevde de et salgsoppsving i etterkant
av alt oppstyret, men de har stanset salget av beredere isolert
med glasswatt til privatmarkedet. I ettertid har produsenten
også utviklet en ny generasjon beredere som de kaller Tita-
nium Extreme, som har et varmetap på 70 watt per time.

— Det er dermed markedets best isolerte bereder, hevder
administrerende direktør, Thomas
Buskoven. Han forteller at selska-
pet hadde planlagt å utvikle den
nye produktserien uansett.

— Men det er klart at testen
som vi opplevde som ekstremt
urettferdig inspirerte oss, sier Bus-
koven. Han mener at både forbru-
kerne og landet tjener på at produ-
sentene krangler om å levere tan-
ker med minst varmetap.

— Det er riktig at noe av var-
metapet kan komme til nytte som
romoppvarming i fyringssesongen.
Men mange tanker står i kalde
kjellere hvor varmetapet ikke
kommer boligen til gode. Når
strømprisene stiger, vil varmetapet
være en betydelig utgift som gir

PATENT: OSO har nylig inves-
tert 100 millioner kroner i å
helautomatisere produksjonen
av sin nye varmtvannstank
Super S, og har flere søknader
om patent og mønsterbeskyt-
telse inne. 

➤Thomas Buskoven
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store utslag i det nasjonale energiregnskapet. Produktforbed-
ringer er derfor viktige både for forbrukeren og AS Norge,
mener Buskoven.

Forsvarer utvalget
Professoren Oddbjørn Sjøvold underviser ved ingeniørutdan-
ningen ved Høgskolen i Oslo, og har varmtvannstanker som
et av sine fagfelt. Han samarbeider gjerne med næringslivet,
og sammen med studenter var han med på å utføre testen av
de fem varmtvannsberedertypene i fjor vinter. Resultatene
viste at OSOs skumisolerte bereder hadde mellom 20 og 25
prosent mindre varmetap enn berederne som var isolert med
glassvatt. Sjøvold er kjent med at kritikere av testen hans
mente det ikke var et riktig utvalg som ble sammenlignet,
fordi OSO stilte med sin toppmodell. Han forsvarer pro-
duktutvalget med at berederne som ble testet var de som var
tilgjengelige hos grossistene, og mener det er et poeng å teste
de modellene som rørleggerne pleier å velge.

Sjøvold mener imidlertid at rask produktutvikling gjør at
testresultatene fra november i fjor allerede er utdaterte. 

— Jeg mener de som kom dårligst ut i vår test allerede har
forbedret seg. På den måten er det sunt med slike tester som
den vi gjennomførte, mener Sjøvold.  

F A K T A

Må spyles årlig
◆ Varmtvannstanker får etterhvert grums og gjørme på bunnen, og

trenger derfor en årlig gjennomspyling. Du tømmer tanken ved å

åpne en stor vannkran, og la vannet renne i om lag en time.

◆ Det finnes mange ulike beredere på markedet, blant annet fritt-

stående, benkeberedere, innbyggingsberedere, hytte og hybelbe-

redere, beredere for braketter, designberedere og ekstra effektive

beredere.

◆ Berederen varmes som regel opp med elektrisitet. Men det fin-

nes også typer som varmes opp med andre energikilder som

oljefyring, vedfyring eller varmepumpe.

EPLER OG PÆRER:
OSOs viseadministrerende
direktør, Sigurd Braathen,
innrømmer at OSOs topp-
modell ble sammenlignet
med standardutgaven hos
konkurrentene, i en test
som ble gjennomført på
oppdrag fra OSO.
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Enova har beregnet at mellom 15 og 20 pro-
sent av en husholdnings energiforbruk går
med til varmtvann. Det er like mye som de

fleste bruker til lys og alt det andre elektriske
utstyret i en husholdning, unntatt oppvar-
ming. De fleste varmtvannsberedere er for-
håndsinnstilt på 75 grader Celsius. Enova
mener dette er varmere enn de fleste trenger,
og hevder husholdningene kan spare energi
ved å senke temperaturen i berederen ned mot
65°C. Slik reduseres også faren for skålding.

— Termostaten i
berederen finnes som

regel bak tilko-
plingslokket for

strøm og kan
enkelt juste-
res med en
skrutrekker,
oppfordrer
Enova på
sine nett-

sider.
E n e r g i -

rådgiver i
Enova, Kåre J.

Pettersen, forteller
videre at varmetapet fra

berederen og rørnettet blir redusert på denne
måten. Derfor oppfordrere Pettersen forbru-
kerne til å justere temperaturen i tankene sine
til 65 grader. I barnehager og andre steder
hvor man er redd for skolding, mener Petter-
sen det kan være lurt å sette termostaten på 55
grader, fortutsatt at man skrur temperaturen
opp igjen til 65 grader og lar den stå slik i et
døgn minst en gang i uka. Dette skal hindre
oppblomstring av legionellabakterien, som tri-
ves i vann med temperaturer lavere enn 60
grader.

Møter motstand
— Dette er ikke akkurat det beste ENØK-
rådet Enova har kommet med, sukker visead-
ministrerende direktør hos OSO Varmtvann,
Sigurd Braathen.

— For det første øker risikoen for legio-

nella. Man må være oppmerksom på at man
kan risikere et temperaturavvik på pluss/-
minus fem grader av den temperaturen varmt-
vannstanken er innstilt på. For det andre er
det lite hensiktsmessig hvis målet er å spare
energi, mener Braathen. Han får støtte fra
professor ved ingeniørutdanningen ved Høg-
skolen i Oslo, Oddbjørn Sjøvold. 

— Faglig sett er jeg helt uenig i rådet om å
redusere temperaturen i tanken. Dette er mis-
forstått miljørådgivning, forbrukerne bør ikke
justere på noe som helst i tanken. Dette rådet
gir problemer i steder for sparing, og jeg vil
faktisk advare mot det. Jeg er overrasket over
at Enova kan si noe sånn. Man bør bruke tan-
ken til det den er laget for, nemlig å varme opp
så mye vann som den har kapasitet til. Jeg tror
i tillegg at energibesparelsen vil være minimal.
I undervisningen min pleier jeg vise studen-
tene et regnestykke som viser at reduksjonen i
varmetapet tilsvarer ca 260 kilowatt-timer i
året. Det tilsvarer at ei lyspære på 30 grader
står på i et år. Og hos mange går jo varmen ut
i bebodde rom og kommer bygget til gode, i
hvert fall i fyringssesongen. Man må tenke på
totaliteten i et system. Jeg har forståelse for
energispareproblematikken, men jeg synes
man heller burde spare energi på andre måter.
For eksempel tror jeg at kortere og bedre iso-
lerte rørføringer i kalde kjellere eller rom som
ikke varmes opp i fyringssesongen kunne være
mer effektivt for å redusere varmetapet fra
varmtvannet, sier Sjøvold.

Han mener det er lurere å justere på tem-
peraturen vannet har når det kommer ut til
kranen. Moderne beredere er utstyrt med en
blandeventil som regulerer hvor mye kaldt
vann som blandes med det oppvarmede van-
net, så kun den nødvendige varmen kommer
ut i kranene. I byggeforskriftene er det fastsatt
at tappevannstemperaturen ikke skal overstige
38 grader i bygg for funksjonshemmede, i
trygdeboliger, pleiehjem og barnehager. I
øvrige bygg er kravet maksimum 55 grader på
tappesteder. På den måten reduserer man
varmtvannsforbruket og skåldingsfaren uten å
risikere bakterievekst i tanken, sier Sjøvold. 

Advarer mot ENØK-råd
Det statlige energirådgivningsselskapet Enova råder folk til å sette ned
temperaturen i varmtvannstanken til 65 grader, men møter kraftig mot-
stand hos leverandørene og fagmiljøet.

TEKST: 
ELIN ENGER MOLLESTAD

F A K T A

◆ Legionella er en bakterie

som finnes naturlig i vann.

Den trives særlig godt i

temperaturer mellom 12

og 55 grader Celsius.

◆ Legionella kan føre til

legionærsyke. Bakterien

smitter gjennom luft ved

at den pustes inn gjennom

aerosoler fra kaldt- eller

varmtvannsanlegg, for

eksempel dusjanlegg eller

boblebad.

◆ Legionærsyke kan ha et

alvorlig forløp med tildels

høy dødelighet hos eldre

og immunsvake.

◆ Ifølge Nasjonalt folke-

helseinstitutt bør varmt-

vannstemperaturen være

minst 65°C fra bereder/-

varmtvannsbeholder og

minst 55°C på tappe-

punktet.
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Å senke temperaturen i varmtvannstanken
er ikke tilrådelig, mener flere fagfolk, og
advarer mot ENØK-tiltaket til Enova. 
Foto: Per Magnus Persson, Scanpix.
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Tenkt å pusse opp badet selv? 

– Glem det!

VELG TRYGT:
Det er under den lekre overflaten at usynlige,
nifse ting skjer. Foto: Thomas Carlgren, Scanpix.
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Daglig leder av Fagrådet for våtrom, Lars Gulbrandsen,
er klokkeklar i sin anbefaling: – Bruk kun FFVs god-

kjente bedrifter i våtromsprosjektet ditt. Som leder for
en interesseorganisasjon kan ikke Gulbrandsen si noe

annet. Men ingen i Norge har sett flere katastrofale bad
enn ham. Og han vet at de aller fleste katastrofene

kommer i kjølvannet av entusiastiske amatørbyggeres
innsats, der målet har vært å spare penger. 

TEKST: JOHNNY ALMVANG

Det pussige med ufortrøden, helte-
modig egeninnsats på badet er at
de aller fleste er kjent med farene

for å mislykkes. Noen i vennekretsen
eller blant naboene har kjennskap til et
eller annet privatinnsatsprosjekt som
enten endte med fukt og råte, eller
rettssak med påfølgende erstatnings-
søksmål. Takstmannsrapporter og
saksdokumenter i forsikringsselska-
pene er avskrekkende lesning for alle
som tror seg i stand til å smøre mem-
braner og lime fliser selv. Dette er mye,
mye mer krevende å utføre fagmessig
trygt enn markedsførere av fliser og
baderomsutstyr skal ha det til. — Ja,
sier Lars Gulbrandsen, — å bygge et
trygt våtrom er faktisk så kunnskaps-
krevende at det krever egen topput-

dannelse, selv for håndverkere med
mesterbrev.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
er bruksanvisningen som må følges.
Dette pensumet er krevende å lære seg,
selv for fagfolk. Flere hundre sider
med anvisninger og illustrasjoner på
hva som skal til for at våtrommet for-
blir trygt og trivelig i mange, mange år.
For det er jo dessverre slik at selv om
du selv, eller dine innleide rimelige
hjelpere, bygger et tilsynelatende gli-
trende vakkert bad, så er det under den
lekre overflaten at usynlige, nifse ting
skjer. Dersom du ikke har fulgt BVN,
understreker Gulbrandsen. Det vil si,
dersom du ikke har valgt en Godkjent
bedrift, med eksamen i BVN, som
leverandør av arbeidene. ➤

F A K T A

◆ Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon som har som

ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.

◆ Fagrådets visjon er ”Bedre våtrom gjennom BVN”, en målsetning som man jobber mot

gjennom bruk og oppdatering/videreutvikling av Byggebransjens våtromsnorm (BVN),

bedre materialdokumentasjonen, registrering av produkter og utstyr, utdanning av pro-

sjekterende, utførende og kontrollerende ledd, stimulering av forsknings- og utviklings-

arbeid og bred informasjonsvirksomhet.

◆ Det finnes i dag ca. 700 virksomheter som kan bruke betegnelsen Godkjent bedrift.
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Også produktene varierer. Silikon er nemlig ikke
alltid det silikonet du trenger akkurat der. Og ingen
membraner er like. Særlig ikke med hensyn til påfø-
ring. Her er det tykkelser, tørketid og antall påføringer
som er ulikt og viktig fra merke til merke. Samt sam-
hørighet mellom valgt membran og for eksempel sluk-
mansjett. Hvordan i all verden skal andre enn dem
som har tatt FFVs eksamen i sånt kunne nok om det,
undrer Gulbrandsen.

— De fleste halvkyndige vet nok at gulvet skal leg-
ges med fall mot sluk, og at de fleste lekkasjeproble-
mer oppstår i overgangen mellom sluk/gulv og
gulv/vegg. Men det er jo ganske opplagt at det ikke er
helt enkelt å gjøre dette arbeidet riktig! Så hvorfor da
ta sjansen når konsekvensen av feil er så store og
uoversiktlige og uten unntak meget kostbare? Det kan
bli mye dyrere enn å gjøre jobben skikkelig første
gang!

Ventetid på kostbare håndverkere
I sommer har det vært skrevet mye om at det i bygge-
travle Norge er baderomskunder som har måttet vente
opptil seks måneder på håndverkere. Da er det selv-
sagt enda mer fristende å få tak i hjelp som har tid til
ditt prosjekt. 

AT DE TØR: Daglig leder ved Fagrådet for våtrom, Lars Gulbrand-
sen, skjønner ikke at folk tør pusse opp badet selv. Risikoen for at

noe skal gå galt er svært stor, og kostnadene kan bli skyhøye.
Foto: Jonny Almvang
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— Det spørsmålet du som baderomseier da må
stille deg, er hva det kan komme av at nettopp denne
mannen eller firmaet har tid? Tar du deg bryet med å
sjekke om bedriften eller personen har tatt eksamen i
BVN og derfor kan kalle seg Godkjent bedrift, er det
nok mest sannsynlig at bedriften har kunder i kø. Et
tydelig tegn på at det er vel verd å vente. Men uansett
bør du jo, som et vanlig godt råd, sjekke referansene
til vedkommende. Be for eksempel om navnene og
adressene på de siste tre prosjektene. For ikke å snakke
om prosjekter noen år tilbake, anbefaler Lars Gul-
brandsen.

Ikke nøy deg med ”vi følger BVN” 
En del profesjonelle entreprenører har valgt ikke å ta
den spesialutdannelsen som FFV tilbyr. De har nøyd
seg med å kjøpe Det store våtromsleksikonet, det vil si
Byggebransjens våtromsnorm fra FFV. Og så bruker
de anvisningene i boken etter beste evne. Dette kan
sammenlignes med å kjøre bil uten førerkort. Det kan
gå bra i mange år… 

— Velg en Godkjent bedrift når du skal bygge våt-
rom, og sørg for at det i kontrakten med firmaet du
velger står at arbeidet skal utføres i henhold til BVN,
sier Gulbrandsen. 
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Trenger veggene på badet en liten opp-
friskning, eller skal du bygge et nytt
bad raskt og enkelt, kan våtromsveg-

ger være løsningen. Glem søl med fuge-
masse, mørtel og fliselim skryter produ-
sentene, og på internett finner du egne
monteringsanvisninger som får det hele
til å se svært så enkelt ut.  Men selv om
de fleste produktene er testet og god-
kjent av Byggforsk, og registrert hos Fag-
rådet for våtrom, betyr ikke det nødven-
digvis at det bare er å gyve løs på jobben
på egenhånd.

— Det skal mer til for å få et ordent-
lig og tett bad enn bare å skru et par

plater i veggen. Platene markedsføres
ofte som et produkt som hvem som helst
kan sette opp, men dette er ikke noe for
amatører. Det er også slik at man alltid
må se på det bakenforliggende når det
gjelder bad. Kjøp gjerne produktene,
men la håndverkeren gjøre jobben for
deg, oppfordrer Lars Gulbrandsen, dag-
lig leder i Fagrådet for våtrom. 

Helene Haugedal i Alloc, som produ-
ser denne typen plater, er uenig i Gul-
brandsens konklusjon. Hun mener pro-
duktene egner seg godt til selvbygging.

— Kan man skru inn en planke kan
man klare dette. Jeg tror også at hvis man

55hus&bolig 5–2006 •

Enkle løsninger 
ikke for amatører

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Det enkle er ofte det beste heter det, og ønsker du en rimelig og sikker
løsning på badet finnes det i dag flere gode alternativer. Tro likevel ikke at

dette gjør badet til et rom egnet for selvbygging, advarer Fagrådet for våtrom,
men produsentene er langt fra enige.

➤

ER SELVGJORT VELGJORT? Kan du skru i
en planke kan du også montere våtroms-
vegger, mener Helene Haugedal i Alloc.
Fagrådet for våtrom er deriomt klare i 
sin anbefaling: La en håndverker gjøre
jobben på badet.
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gjør det selv og gjør det grundig, kan det
ofte være like bra som hvis det blir gjort
av fagfolk. 

Platene på som er på markedet i dag
fås i et utall forskjelllige varianter, og du
kan velge fritt mellom ensfargede vegger,
eller plater med ulike typer struktur og
design.  Ønsker du å gi inntrykk av at
badet koster mer enn det gjør i virkelig-
heten, finnes det en rekke flismønstre
som det siste året har begynt å likne mer
og mer på ordentlige fliser.  

— Det nye med våtromsveggene i år
er klikklåssystemet som gjør dem enklere
å montere, og gjør at sluttresultatet blir
mye bedre fordi skjøtene blir skjult. Du
får også flere overflater med utseende
som keramisk flis, og i tillegg kan du
velge matt overflate. Flisene blir mer like
på ekte vare fordi vi freser inn fuger, for-
teller Haugedal.

Fra gulv til tak
Våtromsveggene er, som det går fram av
navnet, ikke beregnet på å monteres på

gulvet. Ønsker du en heldekkende løs-
ning, kan vinyl være det du er på jakt
etter. Den kan rulles ut fra gulv til tak, og
fungerer både som belegg og membran i
ett. Vinyl er også et svært sikkert valg. 

— Velger du vinyl får du et belegg
som både er vanntett og diffusjonstett,
men få bruker dette i dag, forteller Gul-
brandsen i Fagrådet for våtrom. 

Nylig lanserte Forbo en helt ny
våtromskolleksjon de hevder skal være
både sikrere, rimeligere og tettere enn et
flislagt bad med smøremembran. Fir-
maet fremhever blant annet at dersom
det oppstår en skade på vinylen, vil det
oppdages umiddelbart.  Blir membranen
under flisene ødelagt, oppdages derimot
skaden sjelden før den blir langt mer
omfattende. 

Er du opptatt av design, mangler det
ikke på valgmuligheter når det gjelder
gulv- og veggbelegg. Forbo tilbyr hele 32
ulike typer gulvbelegg, og 18 veggbelegg. 
Våtromsserien er godkjent av Golvbran-
schens Våtrumskontroll i Sverige, og

Forbo gjør det klart at på grunn av kom-
plisert installasjon, er dette ikke et selv-
byggerprodukt. 

— Det å legge gulv er et fag, og skal
man bygge et bad er det viktig å gjøre det
på rett måte. Vi anbefaler ikke private å
gjøre dette selv. Belegget må ha riktig
overlapping, må limes rett og sveises
ordentlig i skjøtene når det installeres på
våtrom, sier Egil Folbergseter i Forbo. 

Alternativ til smøremembran
Er fliser det eneste alternativet du vurde-
rer på badet, kreves det skikkelig mem-
bran bak. Ønsker du ikke å bruke den
tradisjonelle smøremembranen, finnes
det spesiallagde plater på markedet som
kan fungere vel så bra. Såkalte membran-
plater skjæres til etter mål, og monteres
på gulv eller vegg.  Platene kan også bru-
kes til å bygge ulike innredningsdetaljer,
som for eksempel hyller, skap, eller et
innbygget badekar. Men selv om pro-
duktet er enkelt å legge, ønsker Fagrådet
for våtrom heller ikke her å slippe for-
brukeren til. Et våtrom er et våtrom. 

— Mange av disse produktene funge-
rer veldig bra, og man kan lage mye rart
ut av dem. Kasser, benker og annet. Det
forenkler jobben veldig. Kjøp gjerne pro-
duktet, men la en håndverker gjøre job-
ben for deg. Jeg er av en bestemt oppfat-
ning, og det er at bad skal vanlige folk
holde seg unna, sier Gulbrandsen. 

Gunnar Hunskaar, i Litex, mener
derimot at hvorvidt dette passer for selv-
byggeren er avhengig av hva som blir
gjort på badet. 

— Dette er et helt glimrende pro-
dukt for selvbyggere, spesielt på veggen.
Så fort man kommer på gulvet og inn
mot sluk, anbefaler vi å bruke håndver-
kere. Membranplatene vi produserer er i
et materiale som ikke blir skadet av fukt.
Derfor unngår du oppvekst av sopp og
mugg. Det erstatter gips og kan festes
rett på stenderverk. Noen synes det er
dyrt i forhold til gipsplater, men man må
tenke på at man slipper å kjøpe mem-
bran i tillegg. Det blir også billigere der-
som man leier inn profesjonell hjelp,
fordi håndverkeren vil bruke færre
arbeidstimer på å installere det, sier
Hunskaar. brs@huseierne.no

NESTEN SOM FLIS: Med innfreste fuger og nærmest usynlige skjøter
blir flisekopiene stadig likere ekte vare. 
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Har du lyst til å kjøpe hus, men lurer på
om badet er så fint som det ser ut, kan
du nå leie med deg profesjonell hjelp

for å avdekke eventuelle uhumskheter. Og
det er ikke nødvendig å rive ned fliser eller
bore hull for å finne ut om veggene er ska-
det av sopp og råte. Et kort søk med hund
gir umiddelbart svar. Hundens luktesans
er fra 800 000 til 2,4 millioner ganger
sterkere enn menneskets.

Sniffer sopp og
sporer mugg

Seks år gamle Athena er, bokstavlig talt, en hund
etter sopp. Sammen med matmor Ellen Saugerud

Karlsen, leter hun frem skadelige muggsopper som 
vi tobente verken kan se eller lukte. 

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER

➤
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— Fordelen med å bruke hund, er at
vi kan søke oss igjennom et helt hus i
løpet av kort tid for å påvise eventuelle
muggforekomster. Vi er både raskere og
rimeligere enn våre konkurrenter med
teknisk utstyr, bedyrer Ellen Saugerud
Karlsen. Sammen med ektefellen Ove
Andre Karlsen driver hun firmaet
Athena Sopp og skadedyrpåvisning.
Verktøyet de bruker er hunder av typen
engelsk springer spaniel, en fuglehund
som er trent i å jakte. Men i stedet for å
jakte fugl, jakter hundene til ekteparet
ulike muggsopper. 

Fra narkotika til sopp
Den første sopphunden i Norge var en
svensk schæfer som ble lånt inn for å lete
etter råte i telefonstolper. Det er omtrent
15 år siden. Men slike hunder ble aldri
særlig vanlige her, selv om de har vært
mye brukt i nabolandet.

— Vi hadde så vidt hørt om svenske

mögelhundar, og ble nysgjerrige på å
finne ut mer, om det var et marked for
slike hunder i Norge. Det var begyn-
nelsen, forteller Ove Andre. Både han og
Ellen har lang erfaring med ulike hunder
fra politiet. Ellen arbeidet som hundefø-
rer med vanlig politihund, men valgte å
slutte i etaten og i stedet satse på eget
firma. Ove Andre jobber fortsatt i poli-
tiet med narkotikahund. Han har kom-
petanse som hundeinstruktør og dom-
mer, og har også arbeidet med mineryd-
ding i Angola. Der trente han både
hunder og hundeførere i å lete seg frem
til sprengstoff. 

— Sopphunder trenes på samme
måte som narkotikahunder og mine-
hunder. De trenes i å bruke luktesansen
til å finne det man søker etter. Siden
dette er fuglehunder, utnytter vi hun-
denes jaktegenskaper. Sprengstoff luktes
gjennom hele konstruksjonen. Slik er det
også med sopp. Rene sopp-prøver får vi

JAKTER: Ellen Saugerud Karlsen 
utnytter hundenes jaktinstinkt.
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fra Mycoteam, som vi samarbeider med,
forklarer Ellen. — Det er viktig å trene
på riktige sopptyper, for eksempel de
som er vanlige på gipsplater.

Trener med ball
Når Hus & Bolig er med på søk etter
sopp, har Ellen og Ove Andre to hunder
med seg. Athena er den erfarne som raskt
snuser seg gjennom de to baderommene
i huset og markerer hvor sopp-prøvene er
gjemt. I det hun finner prøvene, kaster
Ellen umiddelbart en ball gjennom luf-
ten som hunden begjærlig snapper. 

— Ballen er belønning, og kan
sammenlignes med at hunden finner
fugl, forklarer Ellen. Vi forsterker ønsket
atferd med lek med ball.

Ti måneder gamle Bella er fortsatt
under opplæring. Hun leter foreløpig
bare etter baller. Og kommer stolt
logrende når hun har funnet en. Gradvis
vil nye lukter bli innført. Først når hun

er to år gammel er hun ferdig utlært.
— Miljøtrening er viktig, understre-

ker Ove Andre. — Hundene må lære å
søke i alle slags omgivelser, for eksempel
på glatte underlag og i mørke kjellerrom.
De må også klare å forholde seg til støy.
Det er også viktig at sopp-prøvene pak-
kes inn i ulik emballasje, så det ikke er
bare gipsplater hundene lukter.

Fuglehunder kan søke etter fugl hele
dagen. Derfor kan de også søke etter
sopp over store arealer i mange timer,
bare det legges inn pauser. 

— Hundene er utholdende, og et
fantastisk verktøy å ha med seg, skryter
ekteparet. Stort sett er det Ellen som drar
ut på jakt etter mugg og sopp, men hun
får hjelp av ektemannen hvis det er store
oppdrag. Målet er å kunne bruke to
hunder for å dobbeltsjekke. 

Hunden må leses
Å lete etter sopp eller narkotika er en

konsentrasjonsoppgave. Hunden må
derfor ikke forstyrres under arbeidet.
Heller ikke føreren bør forstyrres.

— Når vi kommer inn i rommet vi
skal lete, kan vi få en atferdsendring. Noe
av oppgaven er å lese hunden, forklarer
Ellen. Hun mener det kan være lurt å la
den jobbe fritt først. Hvis man presser
kan man lett ødelegge. Resultatet blir
feilmarkeringer og en ødelagt hund.
Noen hunder er mer opptatt av hva føre-
ren signaliserer enn av å jobbe selvsten-
dig. 

— Det er mentalt sterke hunder som
er egnet til dette, understreker Ellen.
— Det er viktig å ha en selvstendig hund
som tør.

Treffprosenten for å finne mugg og
sopp er veldig høy, nesten hundre pro-
sent. Men ekteparet har dessverre ikke
statistikk på hva de ikke finner. 
ngs@huseierne.no
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LUKTER MUGG: Seks år gamle Athena
søker gjennom hele baderommet etter
muggsopp. Før det har gått et minutt
har hun funnet den utlagte prøven borte
ved badstudøren.

FINE NESER: Bella til venstre er under opplæring. 
Mor Athena, som venter et nytt kull, er den erfarne.

➤
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— Hunden reagerer på luktmolekyler.
Det kan gi mange feilkilder. Hunden
kan lett markere på små soppmengder
som er forårsaket av vannsøl. Den kan
for eksempel markere på et bad hvor det
er sopp i fugene eller i sluket. Hvis bik-
kja markerer på veggen mot badet i sove-
rommet er funnet langt mer interessant,
påpeker Mohn Jensen.

Når Mycoteam likevel har valgt å
samarbeide med ekteparet Karlsen er det
fordi de er profesjonelle og har meget
god hundekompetanse.

— Jeg ser både fordeler og begrens-
ninger. Men vi utfyller hverandre,
understreker Mohn Jensen. — Hunden
kan raskt finne en soppskade. Men prø-
ver skal tolkes og analyseres, og der ligger
vår kompetanse. Våre målinger er mer
akademiske, og vi er tyngre på doku-
mentasjon. Vi kan også finne litt andre
ting enn det hundene oppdager.

— Vi er fagtekniske på hund og
funn, ikke på det bygningstekniske,
understreker Ellen Saugerud Karlsen.

F A K T A

◆ Å leie hund og fører fra Athena Sopp og skadedyrpåvisning koster 750 kroner pr. time.
Et søk i et mellomstort hus i Oslo-området koster vanligvis mellom 2 000 og 2 500 kroner.

◆ Kostnader for prøvetaking og analyser kommer i tillegg, og faktureres av Mycoteam.
En materialprøve med analyse og rapport koster ca. 1 000 kroner. Fem prøver koster 
1 500 kroner. Moms kommer i tillegg.

◆ Mer informasjon om Athena Sopp og skadedyrpåvisning finner du på www.athena-sos.no

◆ Mer informasjon om Mycoteam finner du på www.mycoteam.no 

◆ Sopphunder er svært vanlig i Sverige, hvor de har lange tradisjoner med hundesøk.
Her i landet finnes det langt færre sopphunder.

Raskt og effektivt med hund
— Hundens fortrinn er en fantastisk luktesans, sier Kolbjørn
Mohn Jensen, biolog og daglig leder i Mycoteam. — Det gjør
det raskt og effektivt å bruke hund i søk. Men man skal også

være klar over hundens begrensninger, sier han.

MÅLER: Kolbjørn Mohn Jensen, biolog og 
daglig leder i Mycoteam, må ty til teknikk 
for å måle fuktighet.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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SAMARBEID: Ove Andre Karlsen er en erfaren hundefører og instruktør. Til daglig jobber han med narkotikahund i politiet. 
Bella lærer også å bruke nesen godt.  Hun skal søke etter muggsopper.
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Super forpakning
Lynlimet Super7 har kommet i ny

superliten forpakning som gjør det

enkelt og greit å påføre det i små

porsjoner. Når du skal fikse leker,

plastkabinetter, datautstyr, pyntenegler

og smykker, er det nemlig viktig med

et tynt lag med lim. Limet selges

gjennom farge-, bygg- og 

jernvarehandlere.

www.novatech.as

Plass til en
Har du kun råd til en blomst,

kan dette være vasen for deg.

Eva Solo Solitaire er nemlig

laget for å romme en enkel

blomst. Vasene er tilgjenge-

lige i rødt, sort, grått og hvit,

og kan brukes sammen eller

hver for seg.

www.myklestad.no

nytt påmarkedet
VARME TÆR

Har du tenkt på hvor få vakre termostater 

det er å få fatt i til gulvvarmeanlegget ditt? 

Det har Thermotec. Den siste termostaten til

firmaet er så fin at de har valgt å melde den

på Designkonkurransen på VVS-Dagene 

som går av stabelen 18-20 oktober.

www.thermotech.se

➤

Too hot to handle
Synes du sparepærer er store og stygge, er det
mulig det nyetablerte firmaet Lys-Design har det du
er på jakt etter. De tilbyr nemlig ”knøttsmå sexy
sparepærer” til det norske folk. Pærene har et
strømforbruk som ligger 75 prosent under en normal
lyspære, og skal passe like godt over middagsbordet
som inne på kontoret eller i lesekroken.
www.lys-design.no

VANNVITTIG
Grohe har videreutviklet fire av sine klassiske vannkraner og gitt dem en

helt ny design og teknologi. Teflonbelagte speilblanke keramiske
skiver i kranen skal gjøre den lett å styre og gi både 

nøyaktig vannmengde og riktig temperatur.
www.grohe.no

“Det skjer noe med travle menn når barnebarna kommer. 
De mykner i blikket. Så griper arbeidsnevene til hammer og sag.”

Nationen

brs@huseierne.no
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TV-slave
Har du stor stue, mye penger og drømmer om å få dine helter 
hjem i stua, kommer du trolig ikke stort nærmere enn dette. Panasonics 
nyeste plasmaskjerm er hele 103 tommer stor, og koster rundt en halv million kroner.
www.panasonic.no

MODERNE KRONE
Lysekronen Micro Gil 12 fra Herstal er en moderne versjon

av den gammeldagse lysekronen. Lampen passer like godt i

private hjem som på kontoret mener produsenten, og er til

salgs i profesjonelle lampeforretninger over hele landet.

www.herstal.dk

“Jeg var vant til interiørdesign i Oslo,
og her var det så som så. Folk pyntet
med det de fant på Samvirkelaget.”
Frode Vevle, Black Design-gründer 
til Adresseavisen

Enkelt og greit
Har du lite greie på mat?  Gidder du ikke å lese oppskrifter? 
Nå holder det å ta en titt på et bilde bak døren i mikrobølge-

ovnen, finne noe som likner, og trykke på knappen. Ovnsserien
Vitesse fra Whirlpool gir deg også beskjed om når du skal øse

over sky, og når du skal snu kjøttet for å få en fin stekeflate.
www.whirlpool.no

Tungt smykke
Nå kan senga di bli et smykke skryter Skeidar, men mener trolig
ikke du skal ha den med deg på fest. Har du tilstelninger hjemme
derimot, er det ifølge firmaet ingen grunn til å holde døren til
soverommet lukket. Skeidar har nemlig kommet med en ny total-
løsning for soverrommet som inkluderer alt fra sengegavler til
madrassbeskyttere, sengetepper og pynteputer.
www.skeidar.no

Enkelt og stilrent
Dansani satser stort på bade-

romsmøbler i ekte håndverker-

kvalitet med den nye Calidris

Natura-serien. Som tilbehør til

serien får du alt fra håndkleholdere

til tannglass og skittentøyskurv.

Kan du ønske deg mer?

www.dansai.no

nytt påmarkedet
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

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

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

ØS
TF

OL
D

ADVOKATENE KRISTOFFERSEN, 
LILLEGRAVEN & SKJØNBERG  
v/adv. Sjur Lillegraven

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, 
husleie, erstatning, gårdsbestyrelse, sameier/seksjoner,
inkasso, alm. praksis. Kontor: Trøgstad.

Kontor Fredrikstad: Bryggeriveien 6, 
1607 Fredikstad. T: 69 95 50 42. F: 69 95 50 45. ØS

TF
OL

D

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt
med en av HLs samarbeidsadvokater. Advokatsalæret følger de offentlige satsene, som fra
1.1.06 er kr 805 per time tillagt mva der medlemmet er privatperson og forbruker – det vil si 
kr 1006,25. For juridiske personer og næringsdrivende benyttes advokatens vanlige timepris
med en HL-rabatt på 20%, tillagt mva. For saker som dekkes av rettshjelpsforsikring 
fakturerer advokaten sin vanlige timesats. Medlemsnummer må oppgis.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

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

Husleier, sameie og borettlslag. Avhending. Nærings-
eiendom. Tomtefeste. Entreprise. Seksjonering.
Arbeidsrett. Forsikring- og erstatningsrett. 

Fridtjof Nansens plass 9, Pb 1722 Vika, 0121 Oslo
T: 22 40 35 00 F: 22 40 35 01 E: firmapost@vvt.no OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokat Jon Rike      

Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig.
Forsikringssaker – erstatning. 
Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Rosenkrantzgate 11, Pb. 569 Sentrum, 0105 Oslo. 
T: 24 14 03 30. F: 24 14 03 31. E:rike@alaw.no OS

LO

NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin

Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo.  Tlf.: 22 47 66 80
Fax: 22 47 66 90. Villavn. 2, 1920 Sørumsand. 
Tlf. 63 82 16 10. E-post: firmapost@ness-co.no OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen

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

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

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikk, trygd, forr.førs., fast eiendom,
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Tullinsgt. 6, 0166 Oslo
Tlf.: 22 98 17 50, Fax: 22 98 17 51
Mobil: 90 63 31 00 
E-mail: advokat.myhr@iventelo.net OS

LO

ADVOKATFIRMAET HERSLØV BULL 
& CO v/adv. Jens Petter Bull

Feil og mangler ved overdragelse av fast eiendom.
Ellers alt vedrørende fast eiendoms rettsforhold.

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

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

ADVOKATFIRMA 
GARMANN & OPDAHL DA
v/advokat Are Opdahl

Postboks 16 Sentrum, 6001 ÅLESUND 
Tlf: 70 16 18 00
Fax: 70 16 18 20 
E-post: are@advo.no M

ØR
E 

OG
 R

OM
SD

AL

ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS  

Fast eiendom, landbruk, forsikring, 
arbeidsrett, skatterett, familierett, alm.praksis.

Olav Tryggvasonsgt. 30 
Pb. 746 Sentrum, 7407 Trondheim
Tlf.: 73 84 19 00. Fax: 73 52 67 30.
Epost: post@krogstad.no    www.krogstad.no

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, bolig og husleierett, forsikringsrett
kontraktsrett, forretningsjus og arv/skifte.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no

VE
ST

-A
GD

ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

Fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte, 
generell kontraktsrett og rettsmegling. 

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

LE
M

AR
K

ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setsaas

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

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

ST
FO

LD

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

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

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

RD
AL

AN
D

ADVOKATFIRMAET GULLAKER ANS 
v/Adv. Bjørn Gullaker

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

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

ST
FO

LD

ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

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

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
E-post: post@stavrum.as OP

PL
AN

D

PRETOR ADVOKAT AS
v/adv. Thomas Lidal Jamne  
Fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, 
husleie, entreprise- og kontraktsrett, skatterett, 
arbeidsrett, arv og skifte.

Kjøpmannsgt 37, Pb. 1734, 7416 Trondheim
Tlf.: 73 87 81 00. Fax: 73 87 81 01
E-post: pretor@pretor.no  www.pretor.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATHUSET LEVANGER
v/adv. Terje Hoven  

Forretningsjuss, fast eiendom, bobehandling

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

RD
-T

RØ
ND

EL
AG

ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
RD

LA
ND

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

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

Fjellgt. 5, 3 etasje, 2212 Kongsvinger, Pb. 207,
2202 Kongsvinger T: 62 88 89 70 F: 62 81 18 15
myrvold@advokateneikongsvinger.no HE

DM
AR

K 

ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL

ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

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

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

GA
LA

ND
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Da Eva Svendsen Strand bladde opp
18 900 kroner for en varmepumpe av
merket Panasonic, trodde hun at hun

hadde gjort en god investering. Merket
har en rekke ganger tronet på toppen av
forbrukertester, og Svendsen Strand var
overbevist om at hun nå var rustet til å
møte flere kalde norske vintre. 

Firmaet som solgte henne varen var
en godkjent forhandler av Panasonic
luft-til-luft varmepumper, og alt var i
utgangspunktet i den skjønneste orden.
Da pumpen etter rundt et års drift plut-
selig sluttet å virke, ble den raskt erstattet
med en ny pumpe av samme typen. Det
Svendsen Strand ikke visste var at for-
handleren på det tidspunktet ikke lenger
hadde en avtale med Bauer Energi, som
er norsk distributør av Panasonic varme-
pumper. 

Pumpen som Svendsen Strand fikk
på plass i boligen var blitt importert
utenom selskapets godkjente kanaler, og
da den nye pumpen streiket etter nok et
år, begynte problemene å tårne seg opp.
Firmaet som hadde solgt henne varen
nektet å reparere eller skifte pumpen
uten betaling, og verken Bauer Energi,
eller Panasonic Norge ville ta på seg
ansvaret. 

— Når man kjøper et merke som

Panasonic tror man at man kjøper trygg-
het, men jeg har fått erfare at det her
ikke finnes noen garantier. Andre må
advares mot dette. Det er lett å bli lokket
av et godt tilbud uten at man ser konse-
kvensene det kan få dersom det oppstår
problemer i etterkant, sier Svendsen
Strand. 

Utbredt problem
Ifølge Bård Baardsen i Norsk varme-
pumpeforening (Novap), oppstår det
ofte komplikasjoner med varmepumper
kjøpt gjennom små selskaper som driver
med parallellimport. Manglende kunn-
skap om installasjon og et minimalt ser-
vicetilbud gjør at klagene er mange. 

— Vi får telefoner fra flere som har
kjøpt pumper av mindre firmaer. Ofte
vet de ikke en gang hva firmaet heter, og
har kanskje bare et mobilnummer som
ikke virker lenger. Årlig får vi mellom 50
og 100 henvendelser av denne typen,
men det er helt sikkert mange flere som
får denne typen problemer, sier Baard-
sen. 

Lisbeth Bauer, daglig leder i Bauer
Energi, tror  problemet med parallell-
import bare vil øke i tiden framover. 

— Vi ser at dette er i ferd med å bli et
problem igjen. Det har ligget litt stille
siden 2003. Da var det totalt kaos, men
det ser ut som det brygger opp til en
økning i parallellimport nå. Det er et
problem for de som kjøper har ingen
garantier. Forhandlerne kan love gull og
grønne skoger, men har kanskje nylig
startet opp, og overlever ikke nødvendig-
vis så lenge. Vi kaller dem for fløteskum-
mere, sier Bauer. 

Også Forbrukerrådet har merket en
økning i antall henvendelser om varme-
pumper. 

— Vi har fått mange spørsmål om
varmepumper den siste tiden, og merker
at økende strømpriser har gjort at dette
er et marked i vekst, sier Lars Halvor
Ova Johnsen, førstekonsulent og jurist i
Forbrukerrådet. 

Mangler felles garantiordning
Pumpene som er parallellimportert lig-
ger ofte noe lavere i pris enn de som blir
solgt via godkjente kanaler, men proble-
met for deg som kjøper er at det ofte
ikke står det samme hjelpeapparatet bak.

Advarer mot 
parallellimporterte 

varmepumper 
Tro ikke at du kjøper trygghet, service og gode garantiordninger

bare fordi du investerer i en varmepumpe med et kjent merke. 
Er selger uautorisert og har importert produktet gjennom feil

kanaler, kan du stå tomhendt igjen dersom noe går galt. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

juss
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Det finnes nemlig ingen felleseuropeisk
eller global garantiordning for denne
typen produkter. Det er distributøren i
det enkelte land som må ta seg av kost-
nadene. Derfor ble Svendsen Strand nek-
tet hjelp da hun kontaktet Bauer

— Jeg ble veldig skuffet over Bauer,
som med en gang avviste at de hadde noe
ansvar i saken fordi de ikke lenger samar-
beidet med firmaet. Det er greit nok at
de vi kjøpte pumpen av ikke var spesielt
oppegående, men de hadde tross alt blitt
godkjent som en forhandler av Bauer
som senere trakk godkjenningen tilbake.
Man kan jo diskutere hvem som tjener
penger på parallellimport globalt. Det
burde helt klart finnes en form for all-
menn garanti fra Panasonic, sier Svend-
sen Strand. 

Lisbeth Bauer, daglig leder i Bauer
Energi, skjønner frustrasjonen til Svend-
sen Strand, men hevder det er lite hun
kan gjøre. 

— Dessverre er det begrenset hva vi

kan gjøre for å hjelpe i denne typen
saker. Det finnes ingen Europa- eller ver-
densgaranti på dette. Lokalt har vi ikke
økonomisk mulighet til å ta oss av denne
typen saker, sier Bauer, som likevel ikke
er uenig i at det burde være en form for
allmenn garanti for varmepumper på
samme måte som det i dag er for biler. 

Gjør grundige undersøkelser
Bauer anbefaler alle som går med planer
om å investere i en varmepumpe å
undersøke om de har å gjøre med en
autorisert forhandler.

— Kjøper man fra forhandlere som
ikke er godkjente står man på bar bakke.
Mitt råd er å gå til en seriøs forhandler
og spørre hvor de får produktene fra. Du
kan også sjekke det aktivt selv ved å gå på
distributørens internettside, eller ringe
direkte. 

Også Baardsen i Norsk varmepumpe-
forening understreker viktigheten av å
være klar over hvem man handler med. 

— Vi vet at det er mange av de små
firmaene som driver med parallellimport
som plutselig blir borte. Da står kunden
der og vet ikke helt hva han skal gjøre.
Dette er et veldig uoversiktlig marked.
Av en eller annen grunn ser vi at proble-
met er størst på sørvest-landet, og det
typiske er at de samme personene dukker
opp som bakmenn gang på gang. Det
eneste de gjør er å bytte navn på firmaet.
Uansett er det er alltid en god idé å velge
et firma med en fast adresse og kanskje
en fast telefon. Autoriserte firma har
gjerne en viss kvalitet fordi distributøren
vet at de blir sittende igjen med proble-
met dersom noe går galt. Derfor har de
en egen kvalitetssikring som blant annet
sørger for ryddig økonomi. 

Ikke uten garantier
Har du kjøpt en varmepumpe via en
ikke-godkjent leverandør betyr det like-
vel ikke at du står helt på bar bakke. I
hvert fall så lenge firmaet du handlet

juss

➤

PROBLEMBARN:
Eva Svendsen Strand i Haugesund
opplevde at problemene begynte å
tårne seg opp ett år etter at hun
hadde kjøpt en Panasonic luft-til-luft
varmepumpe. Foto: Jan Kåre Ness
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varen hos fortsatt er i drift. I Norge er
det nemlig Forbrukerkjøpsloven som
regulerer kjøp som er gjort av privat-
personer fra et firma. Holder ikke
varen mål, kan du derfor kreve erstat-
ning fra selger selv om du ikke går
under garantiordningen som selskapet
som produserer varen tilbyr. 

— En garanti er en avtale mellom
kjøper og selger/produsent, som sier at
produktet skal være så og så godt og at
de derfor ønsker å gi en garanti. Det er
opptil dem å bestemme hva som skal
stå i garantien og hvem den skal gjelde
for. Som forbruker kan du uansett for-
holde deg til Forbrukerkjøpsloven.
Den vil gjelde i alle tilfeller, forklarer
Lars Halvor Ova Johnsen, førstekonsu-
lent og jurist i Forbrukerrådet. 

Problemene oppstår dersom fir-
maet som har solgt deg varen har for-
svunnet eller gått konkurs. Da har du i
utgangpunktet mulighet til å gå til
neste ledd, nemlig distributør, eller fir-
maet der varen er blitt importert fra. I
første omgang kan det selvsagt by på
problemer å få tak i denne parten der-
som firmaet har forsvunnet fra jordens

overflate, men det kan også by på pro-
blemer at firmaet har base utenfor
Norge. 

— Her kan det i verste fall oppstå
et lovvalgsproblem fordi selskapet du
forhandler med aldri har forholdt seg
til norsk forbrukerlovgivning og denne
nødvendigvis ikke er relevant for dem.
Slik kan man for eksempel risikere å
måtte forholde seg til latvisk kjøpsrett,
forteller, Johnsen. 

Gav etter for press
For Svendsen Strand har historien
foreløpig fått en lykkelig slutt. Firmaet
som originalt solgte henne Panasonic
pumpen har etter mye press godtatt å
skifte denne ut, uten noen form for
ekstra betaling. 

— Jeg tror de til slutt innså at de
hadde å gjøre med en ressurssterk
kunde. De fleste ville nok droppet
saken langt tidligere, men jeg stod på
krava og ga meg ikke. Denne typen
useriøs forretningsdrift oppleves veldig
provoserende og bør ikke kunne finne
sted i et land som Norge.
brs@huseierne.no

F A K T A

FORBRUKERKJØPSLOVEN
◆ Loven gjelder dersom du har kjøpt produktet

fra en næringsdrivende etter 1. juli 2002,

eller du har gjort handelen fra en privat-

person via en mellommann.

◆ Du kan kreve at varen har de egenskaper 

og den holdbarhet du har fått opplyst ved

kjøpet, gjennom annonser, på plakater, på

emballasje eller andre steder. Er det ikke

gjort noen spesielle avtaler, skal varen ha

samme egenskaper og holdbarhet som til-

svarende produkter.

◆ Dersom produktet ikke er i samsvar med det

som er avtalt, eller det du kan kreve ifølge

loven, er det snakk om en mangel.

◆ Alle feil som oppstår de første seks måne-

dene regnes som fabrikkfeil dersom selger

ikke kan bevise noe annet. Etter dette har du

som kjøper som hovedregel bevisbyrden.

◆ Feil man må regne med som følge av slita-

sje, eller feil som følge av uforsvarlig eller

unormalt stor bruk gjelder ikke som mangel.

◆ Husk å melde i fra innen rimelig tid. Innen to

måneder etter at du oppdaget feilen er til-

strekkelig, men det lønner seg å gjøre det så

raskt som mulig. Den absolutte klagefrist er

som hovedregel to år etter at du overtok

varen, men fristen er fem år dersom produk-

tet er ment å vare vesentlig lenger.

DETTE HAR DU KRAV PÅ
◆ Dersom det er en mangel ved produktet har

du krav på at selger omleverer, retter feilen,

gir prisavslag, hever kjøpet eller gir erstat-

ning. Dette kan du kreve kostnadsfritt.

◆ Etter forbrukerkjøpsloven har selger kun to

sjanser til å rette samme feil. Mislykkes det,

kan du kreve prisavslag eller heving av

kjøpet.

◆ Har du en klage, men blir ikke enig med

selger, kan saken legges frem for ditt lokale

Forbrukerråd. Dersom det ikke kommer til en

løsning der, kan saken tas videre til For-

brukertvistutvalget.

◆ Dersom selger har egne betingelser i garan-

tien, er disse kun gyldige dersom de stiller

deg bedre enn loven.

Kilder:
Forbrukerportalen.no
Forbrukertvistutvalget.no

juss
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Er ikke dette positivt for forbrukeren?

Ut fra et konkurransehensyn er det positivt, men de som har
agenturet og er godkjente forhandlere, opplever ofte dette
som urimelig konkurranse fordi de selv ikke har sjanse til å
holde de samme lave prisene. 

Hvorfor kan en parallellimportør holde lavere priser?

En som driver med parallellimport blir gjerne omtalt som en
”gratispassasjer”. Mens det godkjente forhandlernettet gjerne
må bekoste større reklamekampanjer og annonsering for mer-
kevaren, slipper parallellimportøren ofte unna dette. Parallell-
importøren vil heller ikke måtte betale for det store garanti-
og serviceapparatet som produsenten av merkevaren står for,
og mangler ofte et eget apparat for å ta seg av denne typen
henvendelser. 

Er det fritt fram for hvem som helst å drive med dette?

Her i landet er det såkalt global konsumpsjon når det gjelder
varemerker, og derfor er det i utgangspunktet fritt frem for
den som ønsker å importere og selge produkter. Er det for
eksempel mulig å finne et produkt billigere i USA enn her i
landet, kan varen importeres derfra og selges i Norge. En 
hindring som eventuelt kan komme i veien er dersom det
kommer i konflikt med opphavs-, patent- eller designrettig-
heter på produktet. Da gjelder regional konsumpsjon innen
EØS området. Utenfor dette området kreves det samtykke av 
rettighetsinnehaver. De samme reglene vil muligens bli inn-
ført også når det gjelder varemerke.

Hvordan vet jeg om varen jeg kjøper er parallellimportert?

De fleste distributørene eller importørene har en liste med
godkjente forhandlere på sine nettsider. Det er også mulig å
kontakte selskapene direkte for å forhøre seg om dette. Flere
produsenter har også et eget godkjenningsstempel som bare
godkjente forhandlere får bruke. En som driver med parallell-
import kan ikke bruke merkevarens logo i markedsføringen
av produktet. Det har rettighetshaver enerett på. I enkelte til-
feller vil det derimot være greit at produktet er avbildet. 
Kilde: Patentstyret

Hva er parallellimport?
Parallellimport innebærer at en original merke-
vare blir importert utenom merkeinnehaverens

godkjente agentur- og forhandlernett.  
Produktet blir gjerne kjøpt i et land der det er

lavt priset, importert, og solgt i konkurranse
med dem som har agenturet på produktet i

Norge.
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Er hekken til naboen for høy, har han
trær som skygger for utsikten din,
eller sliter dere med å bli enige om ret-

tighetene til bruken av veien opp til eien-
dommene, kan det være hjelp å hente
hos forsikringsselskapet ditt. Det samme
gjelder for tvister knyttet til kjøp og salg
av bolig. Oppdager du feil på badet når
du har tatt over den nye boligen din, og
mener du har et rettmessig krav mot sel-
ger etter avhendingsloven, bør du sjekke
om du kan få dekning fra forsikringssel-
skapet ditt. 

Få vet om det
— De fleste villa- og innboforsikringer
har denne formen for rettshjelp, som kan
dekke advokatutgifter opp til 100 000
kroner. Overraskende få er klar over
dette tilbudet, forteller advokat Line
Parelius i Huseiernes Landsforbund. 

Wenche Svoren, leder for Rettshjelp
Norge i If, bekrefter at det er liten kunn-
skap om dette tilbudet i befolkningen.

— Vi forsøkte å få ut en del informa-
sjon om dette i fjor sommer, men jeg tror
fortsatt det er få som tenker på dette når
de tegner forsikring, sier Svoren.

Alle som henvender seg til Huseier-
nes Landsforbund får automatisk opplys-

ning om rettshjelpsforsikringen dersom
kostnadene knyttet til saken overstiger
en egenandel som ligger mellom 3 000
og 4 000 kroner. I tillegg kommer en
egenandel på 20 prosent for det reste-
rende beløpet. 

Vilkårene kan variere noe fra selskap
til selskap. Hos If, som Huseiernes Land-
forbund har en avtale med, er forsik-
ringssummen 80 000 kroner, og egenan-
delen 4 000 kroner.  Er du forsikret
gjennom et annet selskap kan du under-
søke vilkårene i forsikringsbeviset, eller
kontakte selskapet direkte dersom et
krav blir aktuelt. 

Krever en tvist
Forutsetningen for å få dekning er at det
er snakk om en tvist, og du får for
eksempel ikke dekket kostnadene til å
utrede en problemstilling.  Forsikringen
gjelder også kun det produktet som er
forsikret, altså eiendommen når det
dreier seg om en villaforsikring. Innbo-
forsikringen vil kunne brukes i forbin-
delse med en kontraktstvist. Har du rett-
messig krav på forsikring, vil den vanlig-
vis dekke advokatutgifter, utgifter til ret-
ten, utgifter til sakkyndige og vitner,
men kan ikke brukes til å dekke saksom-

kostninger eller rettsgebyr i en ankein-
stans. 

Saker knyttet til skilsmisse, separa-
sjon, yrkesskader og straffesaker dekkes
vanligvis ikke av denne typen forsikring. 

Skriftlig søknad
Alle retthjelpssøknader skal være skrift-
lige, og de fleste henvendelser går i dag
via advokat. Likevel kan privatpersoner
også ta direkte kontakt med de fleste sel-
skaper. 

— Jeg tror rundt 95 prosent av de ca.
6 000 henvendelsene vi får om rettshjelp
i året er fra advokater, men det er fullt
mulig for private å ta direkte kontakt. Vi
ønsker mer direkte kontakt med kun-
dene våre, og det er også derfor vi jobbet
med å få ut informasjon om dette i fjor,
forteller Svoren. 

Dersom du har krav på dekning, vil
du få et tilsagnsbrev, og kan kontakte en
advokat der du avtaler timepris. Ved
oppgjør krever forsikringsselskapet spesi-
fisert timeliste fra advokat og dokumen-
tasjon på at egenandel er betalt. Som
kunde betaler du kun egenandelen.
Husk å klage i tide for å unngå foreldelse. 
brs@huseierne.no
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Fri rettshjelp i villaforsikringen
Havner du i krangel med naboen eller får problemer i forbindelse med kjøp og 

salg av bolig, er det ikke sikkert du trenger å bekymre deg for utgiftene til advokat. 
De fleste villa- og innboforsikringer inkluderer nemlig en egen retthjelpsdekning. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

juss
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Et barnesikret hjem 
For små barn er hjemmet en magisk verden full 
av spennende ting og fascinerende oppdagelser. 
Men det er også stedet der barn opplever flest 
skader og ulykker. Her får du tips om produktene 
som kan gjøre hjemmet ditt tryggere.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
FOTO: PRODUSENTENE

BESKYTTENDE: Det er lite å holde seg
fast i når trappa mangler rekkverk.

Foto: Elin Enger Mollestad
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De fleste ulykker skjer i hjemmet, og
barn er spesielt utsatt. Norge er på
ulykkestoppen blant de nordiske lan-

dene, og antallet hjemmeulykker er
økende. Alle disse kan ikke forhindres.
Men ved å fjerne eller flytte ting og mon-
tere sikkerhetsutstyr, kan vi gjøre vårt
beste for å unngå uhell. Det handler om
å tenke gjennom hva som kan gjøres for
å forhindre at barn kan få i seg noe giftig,
brenne seg eller falle fra store høyder.
Et hjem som er innredet med tanke på
barnets sikkerhet, vil skape større beve-
gelsesfrihet for barnet og gjøre hverdagen
lettere for hele familien. Ofte er det
enkle tiltak og litt omtanke som skal til.
Med Hus & Boligs produktoversikt, kan
du gjøre hjemmet så trygt som mulig,
uten å kvele barnets naturlige oppdagel-
sestrang. 

1. Forebygg fallulykker:
• Sikre trappen: Monter trappegrind

oppe og nede i trappen, for å hindre
barnet ditt i å falle ned eller oppholde
seg i trappen uten tilsyn. Trappe-
trinnene bør ikke være glatte. Er over-
flaten glatt kan du lime på selv-

klebende sklibeskytterbånd. Sørg for
god belysning og tilfredsstillende
rekkverk i trappen, både ute og inne. 

• Tette åpninger: Hvis åpningene
mellom trinnene i trappen eller i rekk-
verket er større enn 10 cm, er det fare
for at barnet kan åle seg gjennom. Sett
inn flere sprinkler slik at åpningene
blir mindre eller steng åpningene, for
eksempel med et kraftig markisestoff
eller pleksiglass.

• Husk strøsand til utetrappa om
vinteren. 

• Vurder å fjerne filleryer. Større tepper
ligger stødigere med sklibånd eller
sklisikkert underlag under. 

• Monter vindussikring på vinduene og
sperre på balkongdøren.

• Unngå å plassere stoler eller andre
møbler foran vinduer og rekkverk og
andre steder barnet kan falle utfor.
Husk at køyeseng kan brukes som
klatrestativ.

TRYGT STENGSEL: Med trappegrind kan
døråpninger og trapper sikres så barnet
ikke faller ned der høyden er stor. 

MINDRE GLATT: Badematter gjør kar og dusj
tryggere.

SIKRERE: Vindussikring forhindrer barnet i å
falle ut.
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• Plasser stelleplassen slik at du har det du
trenger til stellet innen en armlengdes
avstand.

• Legg badematter i badekaret, i dusj-
kabinettet og på badegolvet.

• Unngå møbler med spisse hjørner og
skarpe kanter, og montér hjørne-
beskyttere på de mest utsatte stedene.

2. Forhindre forbrenning:
• Komfyrvern hindrer barn i å nå opp til

kjeler og varme plater, og kjelene fra å
velte. Det er ulike modeller til fritt-
stående og innebygde komfyrer. Noen
kan vippes ned når komfyren ikke er i
bruk, slik at bryterne vernes, og hindrer
barna i å slå på komfyren.

• Velg varmeisolerende glass i stekeovns-
døren slik at barnet ikke brenner seg.
Om du har en stekeovn med glass som
blir varmt, finnes det stekeovnsvern
som kan ettermonteres over glassruten.

• Stekeovnsdøren bør sikres slik at små-
barn ikke kan åpne den.

• Alle vannkraner bør være skåldesikre. 

• Montér stikkontakter med innebygget
barnesikring, eller sett plastpropper i
stikkontaktene.

• Montér gitter eller sperre foran elek-
triske ovner, vedovner eller andre ovner
som blir svært varme på overflaten.

• Velg varmeovner som har lav over-
flatetemperatur, og som kan festes til
veggen.

• Fjern fyrstikker og lightere.
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➤BRENNHETT: Et ubevoktet øyeblikk og barnet har dratt ned en kjele med kokende vann. 
Med komfyrvern er det ikke like lett å nå opp.
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3. Unngå forgiftning
• Låsbart medisinskap: Medisiner må oppbeva-

res utilgjengelig for barn, innelåst i skap med
tohåndsgrep. Det gjelder både reseptpliktige
medisiner og andre som kan være farlige for
barn. Husk at selv jerntabletter kan være gif-
tige ved store doser.

• Oppbevar kjemikalier, rengjøringsmidler og
andre giftige eller etsende produkter på et
forsvarlig sted slik at barnet ikke får tak i det. 

• Ikke stol på såkalt barnesikret lukkemeka-
nisme. Den er laget for å gjøre det vanskeli-
gere å åpne lokket eller korken, men det er
ikke umulig. 

• Fjern giftige blomster og planter.

4. Kom ikke i klem

• Bokhyller, skap, komfyrer og andre tunge
ting som kan velte hvis barnet skulle finne på
å klatre på det, må festes skikkelig.

• Dørstoppere forhindrer at dørene smeller
igjen. Det går også an å installere spesielle
klemsikre dører.

LÅS VEKK: Hjemmene våre er fulle av ting som er giftige for småbarn, som klatrer opp der
de kan komme til, og smaker på det de finner. Med medisinene plassert i et låsbart skap
høyt oppe på veggen, er det en potensiell fare mindre å tenke på. 
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• Vær oppmerksom på spiralfjærer og
ulike lukkemekanismer på forskjellig
sammenleggbart utstyr (for eksempel
stoler og stativer).

5. Sikre tips:
• Sørg for at skarpe og spisse gjenstan-

der er oppbevart forsvarlig. For
eksempel kniver, grillspyd, fonduega-
fler, sakser, strikkepinner og andre
skarpe og spisse gjenstander. Plasser
dem i skap høyt oppe på veggen eller i
avsperrede skuffer.

• Farlig verktøy må også oppbevares for-
svarlig, enten det ligger i leiligheten,
kjellerboden eller garasjen. Gjør det til
en vane å rydde bort rengjøringsmid-
ler, farlig verktøy, kjøkkenredskaper
eller annet utstyr umiddelbart etter at
du er ferdig med det. 

• Flytt tunge gjenstander som står slik til
at barnet kan dra dem over seg. Stryke-
jern, brødristere, kaffetraktere, kjøk-
kenmaskiner og lamper med ledninger
som henger ned er spesielt farlige. 

• Dører med store glassfelt i barnehøyde
må være godt merket og helst ha spe-
sielt sikkerhetsglass slik at barnet ikke
kutter seg opp hvis det skulle springe
mot ruten.

• Skap og skuffsikring: Også her finnes
det flere alternativer å velge i. Du kan
sikre en og en skuff, hele skuffrekker,
enkle eller doble skap. Noen leveres
med klemsikring. Borrelås kan brukes
på flater hvor man ikke kan skru. 

6. Annen beskyttelse:

• Glassdørlås

• Kjøleskapslås

• Fryserlås

• Barnestolforankring

• Borrelås, brukes til f.eks. kjøleskap, 
fryseboks, glassdører, telefonrør og
toalett. 

• DVDbeskytter: Festes i åpningen så 
du unngår at dvd spilleren blir full 
av andre ting enn dvd-er.

F A K T A

Selger sikkerhet:
Forhandlere av barnesikringsutstyr:

www. babyshop.no

www.ikea.no

www.bsprodukter.no/site/start.shtml

www.barnesikringen.no/index2.htm

www.hjemogbarnesikring.no/

www.barnesikringen.no/index2.htm

www.babykos.no/

FØRE VAR: Med lås på skap og skuffer kan du
sette vekk farlige eller verdifulle gjenstander.
Med klemsikring reddes også små fingre fra å
bli klemt. 
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Undervisningleder i Norsk luftambu-
lanse, Aage W. Karlsen, minner om
at faren ikke er over, selv om barnefa-

miliene sikrer husene sine. Er ungene på
besøk hjemme hos andre, er det ekstra
viktig å være på vakt. Det er for eksempel
mange besteforeldre som slurver med
sikkerhetstiltakene, tror Karlsen. Han
innrømmer beskjemmet at han har en
flaske salmiakk stående usikret under
vasken på kjøkkenet, på tross av at han
ofte får besøk av sitt halvannet år gamle
barnebarn. 

— Det må jeg gjøre noe med med en
gang! Det hjelper ikke at korken er såkalt
barnesikret. Vi lagde en gang en film
hvor vi lot en treåring utforske flasker
med rengjøringsmidler som vanligvis
står under en kjøkkenbenk. Barnet klarte
å åpne tre av fire flasker med såkalt bar-
nesikre skrukorker, forteller Karlsen.

Han tror mange av hjemulykkene
kunne vært forebygget. 

— Når vi snakker om konkrete hen-
delser på førstehjelpskursene vi arrange-
rer, kan vi ikke unngå å tenke på hvorfor
situasjonene oppsto. Og da forstår vi jo
at mange av hendelsene kunne vært
avverget, blant annet ved å montere sik-
kerhetsutstyr som trappegrind og skuffe-
sikringer.  Karlsen understreker imidler-
tid at sikringsutstyret aldri kan erstatte
foreldrenes årvåkenhet og tilsyn. Han er
også interessert i å finne balansen
mellom å sikre omgivelsene, og å la bar-
net få utforske verden. 

— Vi må skjerme barna mot de mest
alvorlige truslene, som skoldingsskader,
forgiftning og fall fra store høyder. Men
mine barn har i hvert fall fått lov til å
falle og slå seg litt. Det er naturlig for
barn å lære ved å utforske, så kanskje er
det allright å la barna få lære av erfaring,
om det ikke er potensial for alvorlige ska-
der? Et brudd gror jo igjen, presiserer
Karlsen. 

– Farlig for barnebarna
Aage W. Karlsen har ansvar for Norsk luftambulanses førstehjelps-

opplæring, hvor kursdeltagerne lærer hvordan de bør oppbevare
etsende stoffer. Men selv de profesjonelle kan gjøre feil. Bestefar

Karlsen oppbevarer vaskemidlene sine under kjøkkenvasken, hvor
de er tilgjengelige for barnebarnet som stadig er på besøk. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

F A K T A

Ulykker i hjemmet
Om lag 2000 mennesker omkommer i

ulykker her i landet hvert år. Ifølge forsik-

ringsselskapet If, skjer over halvparten av

disse ulykkene i hjemmet, det vil si at ca.

20 personer omkommer i ulykker i hjem-

met hver uke. Til sammenligning dør ca. ni

mennesker i trafikken hver uke. Fallulykker

dominerer og står for halvparten av ulyk-

kene.

Når det gjelder skader, trenger mer enn

125 000 barn legebehandling på grunn av

skader eller ulykker hvert år. Norsk første-

hjelpsråd anslår at 100 000 av disse ulyk-

kene skjer innenfor hjemmets fire vegger,

da er skader som skjer i skoletiden trukket

fra. Skader på grunn av vold og kriminalitet

er ikke med i disse tallene.

Ifølge førstekonsulent Cecilie Riis hos

Helsenett, skjer ulykkene over hele huset,

samt i hagen. Inne i huset skjer de fleste i

stua og på soverommet, litt færre i trappa,

på kjøkkenet og på badet.

—  Hvis vi tenker på hvor liten tid vi

oppholder oss for eksempel i trappa eller

på badet hver dag, så er sannsynligheten

for at man skal skade seg der, kanskje

minst like stor som i stua, tror Riis.

Statens institutt for folkehelse fører ikke

lenger statistikk over hvor mange barn

som skader seg i hjemulykker. Men de

siste registrerte tallene viser at fra 1990 til

1997 ble det årlig registrert 116 skader per

1 000 barn i alderen 0 til 14 år. Basert på

tall fra Personskaderegisteret ble det

beregnet at i gjennomsnitt 32 prosent av

jentene og 42 prosent av guttene blir ska-

det i hjemmeulykker på en slik måte at de

blir brakt til sykehus eller legevakt i løpet

av de seks første leveårene.

I årene 1994 til 1996 døde i gjennom-

snitt 16 barn per år i alderen 1 til 4 år pga.

ulykker i Norge. Dette er omtrent en firedel

av alle dødsfall i denne aldersgruppen. 38

prosent av dødsulykkene skyldtes hjem-

meulykker. To til tre dødsfall hvert år skyld-

tes brannulykker i hjemmet. Hjemmeulyk-

ker i forbindelse med fall, forgiftning, kve-

ling, elektrisk ledning/apparat og drukning

førte til fire dødsfall årlig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Vinterved for alle penga
I år kjøper folk ved som aldri før, opplyser erfarne vedprodusenter i østlandsskogene.
Kunder som tidligere bestilte ti og ti sekker av gangen, ringer nå og vil ha to hundre.

Samtidig vil de gjerne bestille to hundre sekker til neste år! Vedlagrene er for lengst
tømt hos de fleste småprodusentene, men fortvil ikke!  

TEKST OG FOTO: 
ANNE ERIKSDATTER BYE Ved er det nok av i landet vårt. Vi gror

jo snart igjen med skau, ettersom det
blir stadig færre som har beitedyr i

Norge, heter det fra organisasjonen
Norsk Ved.

Stabile vedpriser
Mange er redd for at vedprisene skal

stige kraftig i takt med den store etter-
spørselen. Slik ser det ikke ut, skal vi tro
Norsk Ved. Organisasjonen – som er et
interesseforum for norske vedprodusen-
ter – har i dag 3 500 medlemmer. Her
mener man at vedprisen vil holde seg
noenlunde stabil. 

Skal du ut å kjøpe ved lønner det seg

KOS: Vi vil gjerne se flammene leke, men det
er en kostbar hygge. Peisbål er mest til pynt.
Foto: Gro Aanensen.
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ikke akkurat å handle på bensinstasjo-
nen. Der koster veden ofte opptil 100 kr
pr. sekk, og blir derfor en nødløsning for
de fleste av oss. 

Det er først og fremst gård- og skog-
brukere som står for mesteparten av ved-
produksjonen i Norge i dag. De fleste
leverer rett til kundene, så det blir ingen
fordyrende mellomledd. Transport inn-
går kanskje i prisen. Det bør du sjekke,
før du tar stilling til prisen som dermed
kan variere noe. 

Kommunale foretak kan mange ste-
der operere med lavere priser enn andre,

fordi de får støtte av kommunen til drift
og til lønninger. Der koster veden kan-
skje 45 kr pr. sekk, men du må betale
ekstra for transport. Veden herfra er som
regel av prima kvalitet, og sekkene er
fulle.

Det er svært få som importerer ved til
Norge, men de importerer til gjengjeld
mye. Får du tilbud om billig importert
ved, bør du sjekke hvor store sekker det
er snakk om, hva slags ved det er og om
den er tørr. I tillegg må du være sikker på
at du får fulle sekker.

Stor trafikk i år
Tor Nilsson, daglig leder for vedgruppa
ved Eidskog ASVO opplever sterk
økning i vedkunde-trafikken denne
høsten. 

— Vi pleier å selge bortimot 3 000
sekker ved hvert år. I år ser det foreløpig
ut til å bli det dobbelte.

Eidskog ASVO er en kommunal
bedrift. Derfor kan man selge veden bil-
lig herfra: kr 45 for 60-liters sekker med
bjørk, kr 35 for tilsvarende sekk med
blandingsved. Du må hente veden selv.

— Folk er nok redde for at det skal gå
tomt i år, sier Tor. Vi har fått henven-
delser fra mange nye kunder. Det kom-
mer folk helt fra Lillehammer for å kjøpe
ved hos oss. De setter gjerne hengeren
igjen her og ber oss fylle den opp mens

de selv reiser til Sverige for å handle. De
samme folkene kommer igjen, år etter år.
Det er forskjell på kundene. Noen
kunder begynner å sikre seg ved allerede
på vårparten. De er gjengangere. Andre
kunder kommer innom fredag og fyller
opp bilen så de greier seg over helga. Vel-
dig mange kommer når de hører at
strømprisen stiger. Ikke minst har vi dem
som bestandig venter til det blir kaldt.
Da kan det være for seint å få tak i bjør-
keved. 

Ikke bare bjørk som brenner
— De fleste tror visst at det bare er

bjørk som brenner, sier Tor Nilsson og
rister på hodet.

— Hvorfor er det slik?
— Alle kjenner bjørka, derfor spør de

gjerne etter den. Da vet de hva de får.
Det er likevel mest jåleri. Den ser pen ut,
både i skogen, i vedkurven og i peisen.
Og så spruter det ikke så lett gnister av
den. Bøk, ask, eik og lønn er vedsorter
som har større brennverdi enn bjørk,
men dem har vi ikke så mye av på Øst-
landet. Blandingsved har vi nok av. Den
vi har her inneholder mye gran og furu
og en del or. At den ikke har så stor
brennverdi betyr jo bare at du må ha litt
mer av den. Blandingsved varmer like
godt og den koster mindre. Dermed går
det opp i opp. 

STOR ETTER-
SPØRSEL:
Mye ved på
veiene i år.

TETT I TETT:
En vedsekk skal

være så full at den
ikke er salrygget.

Tor Nilsson sørger
for at sekkene ligger

ordentlig.
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Sjekk om veden er tørr
Om veden er rå, brenner den dårlig og
du kan få problemer med sot i pipa.

— Hvordan vet vi at veden er tørr?
— Tørr ved har mange sprekker,

sier Tor. De er lette å se. Er veden tung,
er den gjerne fuktig, selv om det er for-
skjell på tyngden på ulike treslag. Slå to
vedstykker mot hverandre. Hører du et
skikkelig klunk er veden tørr. Om
lyden er ”kort” er veden rå.

— Hvordan skal vi lagre veden?
— Først og fremst må du passe på

at den har masse luft. Veden kan lagres
ute året rundt, om du har plass til det.
Bor du i byen, må du antakelig legge
den i en kjellerbod, men da er det eks-
tra viktig å passe på god lufting. Det
hender folk legger den tørre veden i en
rå kjeller. Da vil fuktigheten trekke inn
i veden, og du er like langt. 

Veden varmer mange ganger
— Flere og flere kombinerer vedfyring
med varmepumpe, sier Johnny Torp,
daglig leder for Eidskog ASVO. — Det

er imidlertid en fare ved det: Varme-
pumpa har fjernkontroll! Da er det lett
å bli sittende og klikke på den når det
blir kaldt mot kvelden. Det merker du
fort på strømregningen. Da har jeg
bare ett råd: Sett pumpa på 18 grader
og kast fjernkontrollen! Ellers blir du
sittende. Folk er redde for å fryse. Men
det ser ut som det er tungt for enkelte å
komme seg ut for å hente ved. Dette
gjelder særlig de unge. Noen setter seg i
stolen med pleddet over og vifteovnen
under. Det gjelder å ”vri seg tur
sofaen”, som vi sier her. Kom deg ut og
hogg ved! Det merker du både på den
fysiske formen og på lommeboka. 

— Her i området er folk vant til å
legge opp veden sin selv, sier Tor.
— Veden varmer mange ganger, vet
du. Og vedarbeidet gir god trim. Du
kan imidlertid bli for opptatt av ved-
sjauen. Da sier vi at folk får vedsjuken.
Hovedregelen er at om du kjenner
igjen vedtreet når du legger det inn i
ovnen, da har du drevet for mye med
den. 

Prisene varierer lokalt, men Norsk Ved har
gjort en undersøkelse som viser følgende
landsgjennomsnitt for vedpriser i år:

60 ltr bjørk: kr 59 kr 54*
60 ltr furu: kr 48 kr 49*
60 ltr annet: kr 53 kr 40*

80 ltr bjørk: kr 72 kr 60*
80 ltr furu: kr 53 kr 45*
80 ltr annet: kr 57 kr 52*

Eurosekk bjørk: kr 657 kr 627*
Eurosekk furu: kr 544 kr 525*
Eurosekk annet: kr 497 kr 467*

Hydrosekk bjørk: kr 895 kr 625*
Hydrosekk furu: kr 685
Hydrosekk annet: kr 690 kr 640*

Favn bjørk: kr 1692 kr 1240*
Favn furu: kr 1297 kr 1594
Favn annet: kr 1341 kr 1475*

* = priser ved kommunale foretak 
Alle priser er inkl. mva., men ekskl. transport

TØRR: Veden varmer mange ganger.
Fra venstre Jon Sigurd Tangbøl,

Tor Nilsson og Christoper Willberg
ved Eidskog Asvo.
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Feiermester i Eidskog, Anne Gju-
lem og feiersvenn Stephan Slart-
mann merker stor pågang fra

folk som vil installere nye ildsteder.
Slik installasjon må meldes til
feiervesenet. Det finnes i dag 1,2
millioner vedovner rundt i hjem-
mene våre. Bare 300 000 av dem
er nye ovner som brenner både
veden og avgassene og som hal-
verer vedforbruket. Gamle ovner
er kanskje pene, men de er dyre å
fyre i. Disse vedslukerne gir deg
bare 20-30 prosent utnyttelse av
varmen som produseres. Resten
fyker ut av pipa. 

Feieren anbefaler en ny ovn.
Det er mange å velge mellom.

— Ovner som har røykuttaket
på toppen er absolutt best, mener
Anne Gjulem. Da får du varme fra
røret også.

— De nye, rentbrennende
ovnene har mye bedre forbrenning
en de gamle og kan gi deg opptil
70 prosent varmeutnytting, sier
Anne Gjulem. 

— Men det er store variasjoner.
Derfor må folk passe på å lese
bruksanvisningene godt før de for-
søker seg på installering.

Med riktig ovn og med riktig
forbrenning forbrennes alle skade-
lige partikkelutslipp. Vi fikk nye
miljøkrav på 90-tallet. Da kom
katalysatorovnene, men de ble
ingen stor suksess. Sekundærfor-
brenningsovnene hvor røykgas-
sen brennes om igjen er det som
selger mest i dag.

Snakk med feieren
— Pass pipa di og fyr med vett! Det er feierens klare råd foran vinteren. 

TEKST OG FOTO: 
ANNE ERIKSDATTER BYE

SVART:
Feiermester Anne Gjulem

ser etter pipene i Eidskog.
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Skaff passe stor ovn
— Du må skaffe en ovn som passer til
arealet du skal varme opp, råder feieren.
— Ellers blir det for varmt og du må
stenge for trekken. Dermed blir det lig-
gende og ulme i ovnen og du får blank-
sot (bek) i pipa di. Da blir det fare for
pipebrann.

— Hva med peis?
— Folk sier de vil ha pipe fordi de vil

ha peis. De fleste peiser blir bare brukt
tre ganger i året. Om du skal fyre i peisen
må du åpne vinduet for å få trekk, der-
med slipper du jo ut mye varme. Skal du
ha både peiskos og god varmekilde, bør
du satse på vedovn med peisinnsats. De
fleste satser på ovner med glassdører. Det
er pent å se på flammene. Alle vil se
flammene i dag. Det er visst beroligende,
humrer feierne i Eidskog.

Du må søke om pipe
Pipa er viktig. Den må være passe stor. Er
den for liten vil du få dårlig trekk.

— Pipa bør være like stor som utta-
ket på ovnen, sier Anne Gjulem. Spesielt
viktig er det med store piper til store pei-
ser. Trekken varierer med vær og vind. To
piper på samme hus kan også variere.
Piper som sitter langt nede på taket kan
være leie å få god trekk i.

Det er merkelig at vi i Norge gjør det
helt omvendt i forhold til Danmark og
Tyskland. Der bestemmer de seg først for
hva de skal fyre med, så bygger de pipa.
Her setter vi opp pipe, så fyrer vi med litt
av hvert. Det er ikke særlig lurt.

Etter krigen bygget vi hus med stan-
dardpiper på 9x9 tommer i tverrsnitt. På
60-70-tallet gikk veldig mange over til
parafin og olje. Da fikk mange kondens-
skader på pipene sine og mange piper er
av samme grunn ødelagt i dag. Bytter
man til parafin eller olje, må man samti-
dig endre pipeløpet.

— Hva med pelletsfyring og pipe?
— I det siste har jeg lest at det kan

oppstå kondensskader i pipene når man

fyrer med pellets. Slike problemer har vi
ikke sett her i området. Her fyrer mange
med pellets. Vi har jo en pelletsfabrikk i
distriktet.

Hvordan skal vi fyre?
— Bruk tørr ved og sørg for skikkelig
forbrenning, sier Anne og Stephan.
— Ved kan være så mangt. Fyr med rein
ved. Ikke bruk plankerester fra bygge-
plassen. Første bud er selvfølgelig at
veden skal være tørr! Hvis ikke får du
dårlig utnyttelse av varmen og det blir
blanksot i pipa. Veden skal være så tørr at
den har en fuktprosent på 15-20. 

— Kan veden bli før tørr? 
— Tja. Blir veden for tørr brenner

den opp i en fei. Da hender det vi ser at
folk dypper veden sin i en bøtte vann før
de legger den inn i ovnen, slik at den
ikke skal brenne opp for fort.

Pipa er viktig. Når pipa er kald er det
lite oppdrift i den. Da er det vanskelig å
få trekk. Noen ganger er det som om
man har satt på et lokk. Ta et papir eller
små stikker og varm opp. Det kan ta litt
tid, men bruker du småved, får du fort
fart på bålet. I nye hus er det store trekk-
problemer. Det er for tett. Det kommer
ingen luft inn om du ikke åpner opp et
vindu eller ei dør. Du må sørge for skik-
kelig trekk for å få dampen opp. For all

HØYT TIL VÆRS: Mester Anne Gjulem
og svenn Stephan Slartmann.
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del: Ikke bruk diesel eller parafin! Briket-
ter er greit å fyre med, men ikke bruk for
mye.

Pass opp for pipebrann!
— Hvordan ser vi at vi fyrer riktig?

— Det kan du se på røyken som kom-
mer ut av pipa di. Ved god forbrenning er
det lite røyk å se. Ved dårlig forbrenning
vil røyken velte ut.

— Hvordan kan vi oppdage pipe-
brann?

— I en tradisjonell pipe durer det fælt
og ryker kraftig, det kommer gnister. I en
nyere elementpipe hører du nesten ingen-
ting. Du må ut og se. Det gjelder å passe
på. Pipa kan sprekke. 

— Hva skal vi gjøre om det oppstår
pipebrann?

— Da må du stenge igjen alle trekk og
ringe brannvesenet.

Installasjon
Skal du installere en ovn og ikke har hatt
det før, må du melde fra til feiervesenet
først. Brannvesenet må også vite om det.
Du kan ikke sette inn ovner overalt.  I
enkelte bygg kan det være forbudt. 

— Det finnes mange ulike ovner og
like mange variasjoner når det gjelder
installasjon og plassering. Dette må du ha
kunnskap om. Få en spesialist til å hjelpe

deg og pass på at du får dokumentasjon
på at ovnen er installert etter gjeldende
forskrifter. Det er ditt bevis på at alt skal
være sjekket. Dette slurves det mye med,
sier Anne. Hun minner om at den første
du møter er selgeren. Det er tryggest å
handle med spesialist eller snakke med
feiervesenet først. Folk tror at en ovn er en
ovn, og at jo større den er, jo bedre er den. 

Ser mye rart
— Folk vil gjerne være selvhjulpne, sier
stephan. Særlig i hytter. Vi ser mye rart,
kan du tro. Fantasien og oppfinnsomhe-
ten er stor. Vi har opplevd at folk har satt
på ovnsrøret gal vei, og at noen har brukt
PVC-kloakkrør på toppen av pipa. Da det
begynte å smelte, skal jeg si det ble varmt!

— Kontakt feiervesenet før dere
begynner å installere, råder Anne. Da
unngår du at vi kommer etterpå og ber
deg fjerne ildstedet. Vi ser mye feilmonte-
ring, ikke minst ved moderne kakkel-
ovner. Følg monteringsanvisningene.

Ikke fall for fristelsen til å installere
importerte billigpeiser og piper. Andre
land kan ha andre fyringsregler og fyr-
ingsvaner. Det er greit å kunne snakke
samme språk. Forskriftene kjenner vi, sier
feiermesteren. Snakk med oss først. Det er
vi som skal feie!

SKORSTEINS-
VALS:
To piper på
samme tak
kan fungere
ulikt.

GOD TREKK: Fyr fornuftig, så unngår 
du pipebrann og andre uhumskheter.
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Huseierdagen 
Torsdag 19. oktober 
kl. 15:00–21:00

Se lokalpresse for 
ytterligere opplysninger

• Juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning

• Nytt temahefte: Farer og feller i kjelleren

• Gratis bevertning

OSLO

FREDRIKSTAD
MOSS

HAMAR

LILLEHAMMER

HØNEFOSS

DRAMMEN

TØNSBERG
SKIEN

ARENDALSTAVANGER

HAUGESUND

KRISTIANSAND

BERGEN

SANDNESSJØEN

TROMSØ

BODØ

STEINKJER

TRONDHEIM
KRISTIANSUND

MOLDE

ÅLESUND

ALTA

HL og samarbeidspartnere vil
være representert i Finnmarks-

hallen 20. til 22. oktober

Kl. 15.00 Adv. Kurt Egil Henriksen:
Skatteregler for huseiere

Kl. 17.00 Adv. Karen Blomli: Husleierett
If Skadeforsikring, Vestregata 27/31

kl. 15.00-19.00

Kl. 16.30 Adv. Torkel Johnsen:
Kjøp og salg av bolig

Storgata 23 (Notar Eiendom) kl. 15.00-18.00

Adv. Arne Opaker:
Kjøp og salg av bolig
First Victoria Hotell
Kl. 18.30 – 21.00.

Kl. 18.00 Adv. Johannes Krohn:
Kjøp og salg av bolig

Aleksandra Hotell
Åpent hus Hamnegata 47 kl. 15.00 – 18.00

Kl. 17.00 Adv. Eivind Sylthe: Kjøp og salg av bolig
Engdahl Assuranse, Kongens plass

Kl. 19.00 Adv. Roger Håkonsen: Kjøp og salg av bolig
Rica Hotell 

Åpent hus, Syv Søstre Senteret kl. 12.00-16.00 

Kl. 17.30 Adv. Eyolf Lund: Kjøp og salg
av bolig, Hotell Alstor kl. 16.00-19.00

Åpent hus
Hotell Amanda

kl. 16.00-
20.00

Adv. Olaf Bryner:
Farer og feller ved utleie.

Takstmann Rein Gunnestad: Husbygging
Fortunen 7 fra kl. 17.00

Kl. 16.00. Festetomt og innløsningsrett
Kl. 17.10. Ålesund brannvesen: Teknisk rådgivning

Kl. 17.40. Sparebank1: Økonomisk rådgivning
Radisson SAS Hotell kl. 16.00-19.00

Her arrangeres 
Huseierdagen 

onsdag 18. oktober.
19.00 Adv. Hans Haug:
Kjøp og salg av bolig

First Hotell Ambassadeur
Åpent hus Estate 

Eiendomsmegler Dahl
kl. 15.00-18.00

Kl. 17.30 Adv. Ole-Martin Mæland: Tomtefeste
Ibsen konferansesenter kl. 14.00-19.00

Adv. Kjell Bentestuen:Kjøp og salg av bolig
Dag Refling: En grådig eiendomsskattekommune?

Hotell Norge kl. 17.00-20.00

Kl. 18.00 Adv. Christofer Arnø: Eiendom og arv

Adv. Petter Koren: Kjøp og salg av bolig
By The Way, Rygge (Statoil) kl. 18.00-21.00

Kl. 18.00 Adv. Per Sannrud: Kjøp og salg av bolig
Kl. 18.00 Siv.ing. Ole Øyvind Moen: Farer og feller i kjelleren

Fredrikstad Handelstand, Nygaardsgt. 5 kl. 15.00-19.00

Adv. Jostein Dalane: Kjøp og salg av bolig
Adv. Bjørn Barexstein: Kjøp og salg av brukt bolig.
Paneldebatt: Arvesølvet; Norsk strøm på avveier.

If, Harebakken kl. 15.00-19.00

Kl. 18.15 Takstmann Eivind 
Frost-Nordhagen: Skader på bad
Kl. 19.15 Adv. Harald Krogstad:

Kjøp og salg av bolig. Utleie
Nova Kinosenter 4.etg.

Kl. 17.00 – 21.00.

Kl. 18.00 Adv. Inger J. Dehli:
Arv og bolig 

Kongensgt. 19

OSLO
Kl. 17.00 Adv. Tore Økseter:

Kjøp og salg av bolig
Fred. Olsensgt. 5
kl. 15.00-19.00 

Kl. 18.00 Adv. Werner Forr Nystuen:
Kjøp og salg av bolig, Boligutleie.

Rica Hotell 
Åpent hus Spinnerivn. 7 kl. 14.00-17.30

Kl. 17.00  Adv. Thor Einar 
Kristiansen: Kjøp og salg av bolig

Quality Hotell Ringerike kl. 15.00-19.00
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INNLEMMET: Fra januar neste
år må Einar Burchardt betale
eiendomsskatt både for små-
bruket han bor på rett innen-
for kommunegrensen til
Fredrikstad, og hytta som
ligger i samme kommune.
Det svir hardt når man er
uføretrygdet.

➤

95hus&bolig 5–2006 •

Straffes dobbelt
15 000 kroner mer i skatt pr. år må Einar Burchardt ut med når

Fredrikstad innfører eiendomsskatt i hele kommunen fra og med
januar. Det rammer ham og andre som har både hus og hytte

innenfor kommunegrensen ekstra hardt.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Einar Burchardt og kona bor på et lite
småbruk, rett innenfor grensen til
Fredrikstad kommune. Eiendommen

ligger i et LNF-område, utenfor det som
kan defineres som bymessig strøk. Veien
frem er privat. Bortsett fra postombæ-
ring og septiktømming nyter de ikke
godt av noen offentlige tjenester. Til nå
har familien sluppet eiendomsskatt, men
fra nyttår må de ut med ca. 10 000 kro-
ner i året. Også hytta, som Burchardt
kjøpte for penger han arvet i 1985, blir
fra nyttår eiendomsbeskattet. Det betyr
enda 5 000 kroner mer til kommunen

9 633,-9 633,-

5 428,-5 428,-
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pr. år for en eiendom som ligger ti
minutters gange fra sjøen, har snurredo
og cisternevann, og er uten bilvei frem.  

— 15 000 kroner mer i skatt pr. år
rammer meg som er uføretrygdet ekstra
hardt, sier Einar Burchardt. 64-åringen
ble hjerteoperert for en tid tilbake. – Det
betyr trangere økonomi. Jeg har heldig-
vis kone som er i arbeid, og det redder
oss. Men hun har akkurat hatt et par
hjerteinfarkt, så jeg vet ikke hvor lenge
hun greier å jobbe. Blir hun også ufør,
vet jeg ikke helt hva vi gjør.

Burchardt understreker at han ikke
må gå fra gård og grunn selv om han nå
blir pålagt å betale eiendomsskatt. Det er
andre som kommer langt verre ut. Han
hør hørt om enkelte som bor i nærheten
av det populære Hankøsundet og som
har fått takster på både seks og syv milli-
oner. Det kan bli helt umulig å mestre,
og vil kunne tvinge minstepensjonister
eller enslige til å måtte forlate hjemmet
sitt, mener han.

— Det er ganske utrolig at kommu-
nen ikke ser dette problemet. Og jeg
synes de har håndtert hele eiendomsskat-
tesaken på en arrogant og lite klok måte. 

Ny takst
Alle eiendommer i Fredrikstad har fått
ny takst, og det er markedspris som nå
ligger til grunn for eiendomsskatten. I
dag er skattesatsen 4 promille. Skulle
politikerne velge å øke skattesatsen til 7
promille, som er maksimal sats, vil
Burckhardt måtte betale mer enn 29 000
kroner pr. år i eiendomsskatt for sine to
eiendommer.

— Jeg er ikke misfornøyd med tak-
stene jeg har fått på mine eiendommer.
De er nok ganske reelle. Men det er
mange som er lite fornøyd med det
arbeidet som er gjort. Takseringen har
vært sjablonmessig, og det er antall kva-
dratmeter og skjønnsmessig vurdering av
beliggenhet som ligger til grunn for ver-
difastsettelsen. Det er flere eksempler på
at ganske like naboeiendommer har
kommet svært forskjellig ut, sier Bur-
chardt. — Å klage på takstene viser seg å
være nærmest nytteløst, siden det er poli-
tikere som sitter i Overtakstnemnda. De
hevder at beslutningene som er tatt ikke
trenger å begrunnes.

Når kommunen krever inn eien-
domsskatt tas det overhode ikke hensyn

til hva slags inntekter og hva slags beta-
lingsevne den enkelte har. Derfor blir
denne typen skattlegging meget usosial,
mener Einar Burcardt.

— All annen skatt er OK, men denne
typen belastning misliker jeg sterkt. Man
kan rett og slett ikke gjøre noe med den.
Det rammer trygdede og unge i etable-
ringsfasen ekstra hardt. Jeg synes det er
helt horribelt, at unge mennesker som
har lånt penger til boligen sin – kanskje
så mye som 80 eller 90 prosent av kjøpe-
summen – må betale eiendomsskatt på
lånet sitt.

”Velkommen til Råde, kommunen
uten eiendomsskatt” kunne bilistene lese
på et skilt da de kjørte ut av Fredrikstad
for en tid tilbake. Burchardt tror nok at
ungdommen kan komme til å velge

nabokommunen fremfor Fredrikstad i
fremtiden. Selv har han naboer ca. 200
meter unna som slipper den ekstra
belastningen eiendomsskatten medfører.
Fordi de altså bor i nabokommunen. 

Raseriet mot politikerne har vært
stort. Likevel mener Burchardt befolk-
ningen i Fredrikstad er tålmodig, og han
synes det er rart opprøret mot politi-
kerne ikke er større. 

— Venstresiden har håndtert eien-
domsskatten på en meget uklok måte.
Og jeg kan ikke skjønne annet enn at
dette tenderer mot politisk selvmord.
Det må bli vanskelig å overleve neste
kommunevalg, tror han.
ngs@huseierne.no

INDIGNERT:
Unge mennesker
med mye gjeld må
betale eiendoms-
skatt på boliglånet
sitt. Det er uhørt,
mener Einar Bur-
chardt.

h&b nr. 5-2006 s. 92-107  9/28/06  4:22 PM  Page 96



97hus&bolig 5–2006 •

Fredrikstad kommer ifølge ordfører
Ole Haabet svært mye dårligere ut
enn andre kommuner, fordi inntek-

tene er spesielt lave, og utgiftene til pleie
og omsorg er svært, svært høye. 

— Vi har skåret ned på en rekke
utgifter, men hvis vi skal være ansvarlige,
må vi som har politiske verv sikre kom-
munen et minimum av tjenester, mener
han. Derfor den forhatte eiendomsskat-
ten, som neste år vil innbringe 191,8
millioner i den slunkne kommunekas-
sen.

— Vi har unntatt de med lavest inn-
tekt fra eiendomsskatt, men det vil alltid
være noen som havner på feil side av stre-
ken, beklager Ole Haabet.  Pr. i dag har
kommunen ikke noe bunnfradrag som
jevner ut ulikheter.

— Hvis kommuneøkonomien tilla-
ter det, vil jeg gå inn for å innføre et
bunnfradrag, selv om det frarådes fra fag-
lig hold. Det skyldes at man kan utnytte
systemet og for eksempel seksjonere opp
boligen i flere enheter. Jeg mener likevel
at et bunnfradrag vil være mer rettferdig.

Ordføreren er på ingen måte glad i
eiendomsskatten. Hadde det vært mulig,

ville han foretrukket å øke skatteøret
innenfor en kommune, slik man kan i
Sverige. Da hadde man i en helt annen
grad fått beskatning etter evne. Men det
setter loven altså en stopper for.

Lover mindre skatt
Det er to år siden alle eiendommer i
Fredrikstad ble omtaksert. Og nesten alle
kommunens beboere blir innlemmet i
ordningen fra nyttår. Bare noen få øyer
ligger utenfor eiendomsskattegrensen.
Der er det ifølge Ole Haabet mest
fritidseiendommer. Men han tror nok
det går mot eiendomsskatt i hele kom-
munen etter hvert. 

I 2007 reduseres skattesatsen fra 4,0
til 3,6 promille. Og ordføreren lover at
den skal ytterligere ned – til 3,0 promille
i 2008.

— Enkelte vil hevde at så høyt eien-
domsskattenivå som dere har innført vil
være et politisk selvmord. Hva mener du
om det?

— Det kan nok hende. Det er valg
om et år, og da får vi se, sier Ap-ordføre-
ren. ngs@huseierne.no

Avgjørende for velferden
— Fredrikstad er helt avhengig av inntektene fra eiendoms-

skatten. De ekstra kronene er nødvendige for at vi skal 
kunne opprettholde et forsvarlig, jeg vil faktisk også si et lovlig

tjenestetilbud i kommunen, sier ordfører Ole Haabet.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

F A K T A

◆ I Fredrikstad er det en skattesats på 4,0

promille. Taksten er 100 prosent av boli-

gens markedsverdi, noe som betyr at

utregnet eiendomsskatt pr. år blir 8 000

kroner for en bolig til to millioner.

◆ Nesten hele kommunen får eiendoms-

skatt fra 2007.

◆ Skattesatsen vil fra 2007 bli redusert til

3,6 promille.

◆ Skatteytere som kan dokumentere at

husstandens brutto inntekt ved siste

avlagte ligning ikke overstiger folketryg-

dens minimumsytelser med tillegg av 

20 000 kroner pr. år, kan søke om å bli

fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt.

Det samme gjelder dersom eier doku-

menterer varige endringer i husstandens

inntekt eller sivilstatus siden siste

avlagte ligning.

UTEN VALG: Ordfører Ole Haabet, Ap,
mener Fredrikstad er helt avhengig 

av inntektene fra eiendomsskatt.
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Vedtar Kristiansand kommune å ta
utgangspunkt i full markedsverdi for
å øke eiendomsskatteinntektene, må

Sally Verkerk ut med nesten 25 000 kro-
ner pr. år – nesten tre ganger så mye som
hun betaler i dag. Det vil svi hardt. 

— Det opplever jeg som helt galt,
sier Verkerk.

Ingen luksus
Familien Verkerks hus ved Hamresanden
utenfor Kristiansand sentrum er en gan-

Frykter markedspris 
som beregningsgrunnlag

Også Sally Verkerk har hytte og hus i samme kommune. I dag betaler hun nærmere 9 000 kroner
pr. år i eiendomsskatt til Kristiansand kommune. Skattesatsen er 7 promille av 35 prosent av

eiendommenes verdi. Nå frykter hun at politikerne vil ta utgangspunkt i full markedsverdi. 

➤

4 885,-4 885,-

3 780,-3 780,-

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND  SÆTHER
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ske ordinær enebolig på omtrent 180
kvadratmeter. Heller ikke hytta er særlig
luksuriøs, men beliggenheten presset pri-
sen opp til omtrent tre millioner da de
kjøpte den i fjor. Den ligger ved sjøen,
bare ti minutter fra hjem og arbeidsplass.

— Vi jobber mye og til svært ugun-
stig tid. Derfor ønsket vi oss en hytte i
nærheten. Kort avstand var en forutset-
ning for i det hele tatt å kunne bruke
den.  

Eiendomsskatten som kommunen
forlanger opplever Sally Verkerk som
svært urettferdig. Den kommer i tillegg
til formuesskatten. Hun mener man blir
straffet ekstra hardt for å investere i egen
bolig.

— Hus og hytte er kjøpt for penger
vi satt igjen med etter å ha betalt skatt. Å
eie eget hus er normalt for oss som bor
her i landet. Eieforholdet gir trygghet,

men også ansvar for å ta vare på og vedli-
keholde boligen man bor i. Også hytte er
det tradisjon for å investere i. Alle har
ikke store palasser som Kjell Inge Røkke.
De fleste jeg kjenner har ganske ordinære
landsteder, påpeker hun.

Engstelig for de eldre
Sally Verkerk er særlig bekymret for at
eldre mennesker med dårlig pensjon skal
rammes hardt av kommunens eiendoms-
skatteiver. 

— Retaksering og markedspris som
grunnlag for beskatning kan føre til at
mennesker som skaffet seg hus tidlig, og
som har bodd på samme plassen i mange
år, kanskje ikke klarer å beholde det,
tordner hun. — Det er helt uhørt. Dess-
verre er det en del eldre mennesker som
nå er engstelige for hvordan de skal klare
seg økonomisk.

F A K T A
◆ I Kristiansand er skattesatsen 7 promille,

som beregnes av 35 prosent av eiendom-
mens verdi, hvilket betyr at utregnet eien-
domsskatt pr. år blir 4 900 kroner for en
bolig til to millioner.

◆ Kristiansand kommune har i dag høyeste
skattesats og øker grunnlaget med 10 pro-
sent hvert år. Den eneste muligheten til å
øke grunnlaget ytterligere er full omtakse-
ring av eiendommene.

◆ Kristiansand er blant de kommunene som
ligger på topp når det gjelder eiendoms-
beskatning i Norge. Inntektene fra eien-
domsskatten utgjorde i fjor 134,2 millioner
kroner.

◆ Bare noen få områder er unntatt fra eien-
domsskatt i Kristiansand kommune.

ARG: Velger kommunen å omtaksere hus og hytter, kan Sally Verkerk risikere å måtte betale 25 000 kroner pr. år i eiendomsskatt 
til Kristiansand kommune. — Vi blir straffet for å eie vårt eget hjem, sier hun.
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Også de unge vil rammes hardt,
mener hun. Det er de unge og de eldre
som får den største smekken, nettopp de
gruppene som ikke burde hatt den.

— Vi som er sånn midt i mellom kla-
rer oss nok. Men også for oss betyr eien-
domsskatten mange kroner ekstra. Det
som er helt håpløst er at det ikke nytter å
planlegge noe som helst. Det gir utrygg-
het. Verkerk mener politikerne titt og
ofte bestemmer noe nytt som får stor
betydning for den enkeltes økonomi. 

— Vi har spinket og spart gjennom
mange år. Investering i bolig og hytte har
vært vår form for sikkerhet. Nå blir vi
straffet, sier hun indignert. Det blir rett
og slett en straff å eie sitt eget hjem. 
ngs@huseierne.no

Omtaksering usikkert
I Kristiansand kommune var det i fjor ikke flertall for omtak-

sering av eiendommene i kommunen. Dette førte til at råd-
mann Tor Sommerseth droppet forslaget han hadde om å

igangsette omtaksering. Han utelukker ikke muligheten for at
forslaget kan bli fremmet i år. Saken vurderes kontinuerlig. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

— Da saken var oppe i fjor, var jeg av den oppfatning at vi burde gjennomføre en
omtaksering, men bystyret var imot dette. På grunn av den negative stemningen
så jeg ingen grunn til å fremme forslaget, sier Sommerseth. 

Signaler fra den rødgrønne regjeringen om mer penger til kommunene var
også avgjørende for at forslaget ikke kom opp. Foreløpig er omtaksering ikke på

dagsordenen når de økonomiske rammene for peri-
oden 2007-2010 legges. 

—  Hva vil det bety for hus- og hytteeiere
dersom Kristiansand kommune likevel setter i gang
en omtaksering?

—  En korrigering av takseringen vil føre til
en mer rettferdig beskatning av eiendommene.
Noen vil få mindre eiendomsskatt, mens andre vil
måtte betale mer. Mitt utgangspunkt da jeg ønsket
å sette i gang en omtaksering i fjor var først og
fremst en mer rettferdig fordeling av eiendomsskat-
ten; ikke nødvendigvis mer penger til kommunen.
Forrige taksering var i 1985, og vi vet at det er skjev-
heter som vil kunne rettes opp ved en korrigering,
sier Sommerseth. 

Han understreker at en eventuell omtaksering
vil ta tid og uansett ikke kunne gjennomføres før i
slutten av perioden 2007-2010. 

Eiendomsskatt – en gammel ordning
20 er etter at Vilhelm Erobreren tok makten i 1066 innførte han eiendomsskatt i England ved

hjelp av en omfattende registrering av alle eiendommene i landet i den såkalte Doomesday

Book, eller Dommedagsboken. I Norge hadde biskop Eysteins jordebok og de senere skatte-

matriklene på 1600-tallet samme funksjon. Lignende eksempler finnes fra mange andre land.

Da eiendomsskatten ble innført fantes det få andre skatter og avgifter. Hensikten var å skatt-

legge eierne av store jordeiendommer i en tid hvor eiendomsformuen var skjevt fordelt.

Eiendomsskatt blir ikke krevd inn i alle kommuner, men antallet er økende. I 2001 hadde

230 kommuner denne skatteformen.

I perioden fra 1900 til 1970 steg kommunenes inntekter fra eiendomsskatt med 70 pro-

sent i realpriser. I løpet av de neste 30 årene formelig eksploderte disse inntektene, og økte

med mer enn 600 prosent. Det vil si at kommunenes inntekter fra eiendomsskatt reelt sett var

syv ganger høyere i 2000 enn de var i 1970. Fra 2000 til 2005 har inntektene fra eiendoms-

skatt økt med nesten en milliard kroner til totalt 3,7 milliarder.
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Full trøkk i London

Norway Says, Snøhetta, Frost, Hive.
Alle de store var tilstede da 100%
Norway, som er en del av The Lon-

don Design Festival åpnet dørene 20.
september. Med blant annet Den Nor-
ske Ambassaden, Innovasjon Norge,
Eksportrådet og Norsk Designråd i ryg-
gen, skal kreative sjeler fra vår kjære
nasjon erobre England og London med
klær, fat, vaser og ikke minst møbler.
Målet er både å åpne utenlandske øyne
for norsk design og gi arkitekter og
designere muligheter til å knytte kontak-
ter både med produsenter hjemme og i

Det var ikke bare de etablerte
navnene som fikk slippe til da design-

satsningen 100% Norway nylig gikk
av stabelen i London. Lars Urheim og

Eirik Helgesen fra gruppen Trøkk16
kjempet hardt for oppmerksomheten

og krysset fingrene for at møblene
deres skulle bli oppdaget og 

satt i produksjon. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND ➤

GODSTOLEN: Lars Urheim
i Trøkk16, fikk god
eksponering for stolen
sin Emir, da messen
100% Norway åpnet i
London. Foto: Bjørn
Runar Sodeland
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England. Som drahjelp hadde arrangø-
rene hyret inn kronprinsesse Mette-
Marit, som skrøt av norske designeres
evne til å bruke pussige og humoristiske
innslag i sine arbeider da hun talte på
åpningen av utstillingen.

Unge og lovende
Blant postkasser, søppelbøtter, sykler, og
det som tilsynelatende ser ut som en
gammel jernrive som stikker ut av veg-
gen, står de ferske designerne Lars
Urheim og Eirik Helgesen. De er to av
totalt fire medlemmer i gruppen
Trøkk16, og er representert med stolen
Emir, og hyllesystemet SantinoCoppi-
Cala. Begge deler er prototyper utviklet
under studiene ved Kunsthøgskolen i
Bergen. Nå håper Urheim og Helgesen
at messen i Londons Brick Lane, vil være
et springbrett som kan få møblene i pro-
duksjon.

— Vi er egentlig litt tidlig ute, og har
ikke startet opp for fullt ennå, men dette
er en fin mulighet til å få vise seg fram og
forhåpentligvis få kontakt med noen
produsenter, sier Lars Urheim som står
bak stolen Emir. Kamerat og kollega
Eirik Helgesen er også storfornøyd. 

— Kjempekjekt, konstaterer han.
Selv om Londonmessen trolig vil bidra
til å åpne mange dører for de unge desig-
nerne, er det ikke første gang de tiltrek-
ker seg oppmerksomhet. Tidligere i år
vant Helgesen en høythengende utmer-
kelse på møbelmessen i Stockholm, og
Urheim har mottatt en miljøpris for sto-
len sin som er laget i naturlige materia-
ler. Designere er begge overbeviste om at
både det norske og det internasjonale
markedet er klare for å få spennende og
originale møbler inn i stuen. 

— Noen er kanskje redde for at
møbel- og hjemmemarkedet er litt traust
og tradisjonelt, men det tror ikke vi. Det
dukker opp stadig flere norske designbu-
tikker, og flere har kontaktet oss og sagt
at dette er noe de kan selge, sier Urheim.

Pussig og humoristisk
Interessen for det litt spesielle og origi-
nale, eller pussige og humoristiske som
kronprinsessen påpekte, reflekteres godt
i de ulike møblene som er stilt ut på
messen. Jernriva som kommer ut av veg-
gen er ment som en knaggerekke til å
henge klær på, og noe som ved første
øyekast ser ut til å være et tre som strek-

SantinoCoppiCala , Trøkk16
(Eirik Helgesen)

L.K. Hjelle: Break,
Norway Says

Let’s face the music,
Bare Møbler

Moose mat, Frost Produkt

Fora Form: Getz,
Circus Design
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ker seg mot himmelen, er en nyere ver-
sjon av den gamle stumtjeneren. Begge
verkene er det de norsk-britiske desig-
nerne Hive som står bak. 

Frost er blant annet representert med
noe så tilsynelatende simpelt som en
dørmatte, men ved hjelp av et litt stort
dyrespor av skogens konge, elgen, har
dørmatta blitt til en moose-mat. Et
annet originalt innslag er det hvite og
grønne stereomøbelet ”Let’s face the
music” fra Bare Møbler. Til og med det
trauste norske postvesenet har fått
spritet opp den ellers så tradisjonelle
postkassen ved hjelp av designere fra
Frost. 

Den første Løvetann
Innerst i lokalet som i sin tid rommet et
gammelt bryggeri, troner Snøhetta’s
Løvetannhus, en modulbasert husløsning
som leveres flatpakket og skal kunne set-
tes opp på under tre uker. Alle materia-
lene som er brukt i huset er resirkuler-
bare, og huset er svært energieffektivt.
Det skal faktisk være mulig å justere iso-
lasjonen i huset avhengig av klima og
sesong. Modulene på 4,8 x 4,8 meter kan
settes sammen på ulike måter avhengig av
tomten huset skal stå på eller hvor god
råd husbygger har. Det er også enkelt å
bygge boligen ut dersom det skulle bli
behov for det. Nå håper firmaet huset
kan komme inn i masseproduksjon og bli
en suksess både på det britiske markedet
og i andre land. Går det som firmaet
ønsker, mangler det uansett ikke på nor-
ske møbler og pyntegjenstander å innrede
det med, noe 100% Norway utstillingen
har bevist til gangs. brs@huseierne.no

Knaggrekke, Hive

FLATPAKKET: Snøhettas Løvetannhus er flatpakket og kan settes opp på under tre uker.

Emir, Trøkk16 (Lars Urheim)

Coat stand, Hive

Stokke: Tok, Toshiyuki Kita
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Trenger du hjelp til taksering?

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 

PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no ØS

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

Verditakster, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter og annen teknisk vurdering/rådgivning. 

Trosterudveien 6D, 0778 OSLO 
Tlf.: 22 92 13 83. Mob.: 90 20 28 28. 
E-post: info@abbco.no  www.abbco.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

ER
SH

US
/O

PP
LA

ND

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.
OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

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

PL
AN

D/
AK

ER
SH

US

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

LO
/A

KE
RS

HU
S

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

OM
S

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

GA
LA

ND

DALANE BYGG & TAKST KONSULENT AS
v/Leif Arnbjørn Aase

Tilstandsrapporter, Boligsalgsrapporter, 
Verdi og lånetakster, skade og skjønn.

Postboks 333, 4379 EGERSUND
Tlf.: 51 49 06 21. Mob: 91 56 22 33
E-post: dalanetakst@tele2.no RO

GA
LA

ND

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

NN
M

AR
K

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

DM
AR

K

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

LO
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S

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

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

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

SK
ER

UD

BENJAMINSEN TAKST OG EIENDOM AS
v/Jahn Otto Benjaminsen

Verdi- og lånetakst. Tilstandsrapport. Seksjonering.
Boligsalgsrapport. Skadetakst. Bygningskontroll. 

Haugesgate 86 A, 3019 DRAMMEN
M: 900 48 404. T: 32 26 80 10. F: 32 26 80 11.
E-post: jahn.otto@betakstogeiendom.no BU

SK
ER

UD

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak - Sek-
sjonering -Våtromskontroll - Reklamasjonsvurdering. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no  www.takstsenteret.no  OS

LO
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Den unge mannen er veldig trøtt, og ikke
særlig blid. Det er ikke noe rart. Det er
søndag og han har fødselsdag. Det betyr

at han er forpliktet til frokost med for-
eldrene sine. Han kan vel ikke annet. 
Han bor jo hjemme hos dem fremdeles.
Mutter’n har riktignok lagt seg i selen: 
Hun har stekt rundstykker, dekket på med pent servise og
stearinlys, og egget har hun kokt akkurat slik hun vet at han
liker det. Hun og fatter’n spør og graver om hvordan han har
det, om kvelden i går var hyggelig og hva han skal gjøre i dag.
Som om ikke det er nok, dumper to venninner av mutter’n
inn på et aldri så lite overraskelsesbesøk. De skråler og ler og
prater om hva de gjorde den dagen de selv fylte enogtyve. Som
om det var i går! Hvem interesserer seg for det i dag? Ikke han,
i hvert fall. Det er bare et par timer siden han kom hjem fra en
sein kveld med gjengen. Begriper de ikke at han trenger fred
og ro på en slik dag? Nei da. Gamlingene durer i vei med sitt.
Nå diskuterer de strømprisene som fyker i været. Som om det
raker ham. Han smiler pent og leverer en klem til hver av dem
før han strekker den lange, sterke kroppen sin og erklærer at
han nok må legge seg nedpå litt:

— Slitsomme dager, vet dere. Skole i morra.  Skal forbedre
noen karakterer. Privatskole og greier. Om det koster penger?
Jada. Men det tar heldigvis mutter’n og fatter’n seg av. Om
han har en jobb? Hakke tid til det. Det går så mye tid til lekser
og fotball, kamerater og damer og slikt, ikke sant. Ja, det er
fint å bo hjemme. Nei, han betaler ikke husleie. Går jo på
skole. Det får da være måte på som de spør, disse kjerringene.
De får ha ham unnskyldt. — Vekk meg til middag, du mutter.
Er det noen rene klær til meg forresten? Hjemme i kveld? Jeg?
Nei. Da skal jeg ut med gutta.

Er det noen som kjenner seg igjen? Da er det kanskje på
tide å gjøre som min nabo, Magda. Hun satte virkelig foten
ned. Da guttungen kom hjem etter brutt samboerskap og
søkte husly i barndomshjemmet sa hun plent: Nei! Han både
røyket og drakk og det ville hun ha seg frabedt.

— Her er det jeg som styrer, sa Magda. — Kom ikke hit
med dine dyre og dårlige vaner og  regn med at jeg betaler for
deg. 

Helt avvisende var hun dog ikke. Derfor lot hun guttungen
sette campingvogna si ut på låven og flytte inn der. Slik har de
bodd i mange år. De ser ikke så mye til hverandre, de to. Men
de lever i en slags fred og fordrage-
lighet. Med hver sin husholdning.
Og hver sin strømregning!  

Noe å tenke på?
husmusa

SP KERS
KÅRNER
HL inviterer til kurs 
for medlemmene 
7., 8. og 9. november
TIRSDAG 7. NOVEMBER KL 17-19
Feller og farer ved utleie – ved advokat 
Line A. Parelius

Parelius er ansatt i HL og har utgitt boken Husleieavtaler. Kurset
tar for seg de sentrale reglene om inngåelse og avvikling av leie-
forhold, blant annet om gyldige tidsbegrensninger og formkrav til
oppsigelser, særreglene om utleie av hybel, sokkeletasje og egen
bolig, og bestemmelsene om leieregulering, indeksregulering og
tilpasning til gjengs leie. HLs leiekontrakt blir delt ut til alle kurs-
deltagerne.

ONSDAG 8. NOVEMBER KL 17-19
Skattemessige forhold ved utleie av fast
eiendom – ved advokat Tore Fritsch

Fritsch har mange års erfaring som leder av Skattebetalerfor-
eningen, og arbeider nå i Formuseforvaltning. Han vil gå gjennom
skattereglene om utleie av fast eiendom, med hovedvekt på
endringene som trådte i kraft 1. januar i år. Reglene for utleie av
egen bolig (endret fra 2005) gjennomgås også, herunder hvilke
feller som kan gjøre leieinntekter skattepliktige. Her er mye å
hente både for små og store utleiere!

TORSDAG 9. NOVEMBER KL 17-19
Styrearbeid i sameier/borettslag og bolig-
aksjeselskaper – ved advokat Anders Leisner

Leisner er ansatt i HL, og vil på kurset gjennomgå styrets
oppgaver og ansvar, grensene for vedlikeholdsplikten, og regler
for fordeling av felleskostnader.

Kursene avholdes i HLs lokaler i Fred. Olsensgate 5, 7. etasje.
Pris per kurs er kr 500.

Påmelding med opplysninger om hvilket kurs du vil gå på,
navn på deltakere, medlemsnummer og faktureringsadresse
kan gjøres på e-post til kurs@huseierne.no , på telefaks til
nr. 22 41 19 90, eller på telefon nr. 22 47 75 19. Siste frist for
påmelding er fredag 3. november.
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taletrengt?

Drømmen om en fredelig og
problemfri alderdom i et bolig-
sameie, kan lett bli knust for
uheldige pensjonister. Av for-
ståelige grunner kan en stor
villa med hage bli for krevende
for mange, når alderen kom-
mer sigende. En lettstelt bolig i
et boligsameie virker forlok-
kende. Lett adkomst, nærhet til
butikker og offentlig kom-
munikasjon, alt på ett gulv,
moderne opplegg, utsikt til
grønne trær og blå himmel.
Prisen er overkommelig. Når

villaen er solgt blir det litt igjen
til reiser og opphold i Syden.
Alt virker forlokkende i teo-
rien, inntil det får gått et år
eller to, og den praktiske hver-
dagen dukker opp. 

I forkant av flytteprosessen
er det dessverre lett å overse
problemer som kan gjøre
drømmen til et sant helvete.
For det første er det noe som
heter fellesutgifter. Disse er det
lett å glemme i farten, men de
er der like fullt, og SKAL beta-
les hver måned innen oppgitt

tidsfrist — ellers! Med sam-
ordnet pensjon kan to ekte-
feller/samboere risikere å få
ubehagelige overraskelser.
Single kan få det enda verre.
Fellesutgiftene er nemlig vari-
able. De går sjelden ned, men
ofte opp. Kanskje til det dob-
belte iløpet av et par år. Men
hvem bestemmer det? 

Jo, det avgjøres på såkalte
sameiermøter — enten den
årlige generalforsamling, eller
hastig innkalte ekstraordinære
møter. Og Styret? Jo, Styret er

den ukjente X i beregningen.
For styret kan skifte fra et bra
styre, til et mindre bra styre
eller et direkte dårlig styre,
basert på mer eller mindre til-
feldige forhold. De færreste
ønsker å sitte i styret for et
boligsameie — med opptil

Kranglefanter i boligsameier 
kan gjøre drøm til helvete

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

å forkorte debattinnlegg. Skriv til husogbolig@huseierne.no
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månedlige møter og haugevis
med papir som må leses. Hvert
styremedlem må gjøre seg opp
meninger om alle mulige, store
og små saker — fra småtterier
vedrørende merking av parke-
ringsplasser for gjester, til vedli-
kehold av tak o. l. — viktige
tiltak som medfører store ut-
gifter, og opptak av lån som
senere må dekkes gjennom
økte fellesutgifter. 

Å være styreleder eller styre-
medlem medfører et stort
ansvar. Hvem tenker på det? 
Jo, såpass mange at det er svært
vanskelig å få noen til å sitte
frivillig i slike styrer. De fleste
vil bruke sin begrensede tid til
andre ting. De møter derfor
heller ikke opp på sameier-
møtene, men er lettsindige nok
til å overlate beslutningene til
en liten krets av nikkere
omkring styret. Dette viser at
det faktisk kan være langt mer
psykisk krevende å være vanlig

medlem av et boligsameie enn
å sitte som eneeier i egen villa. 

Men det gjelder ikke alle.
Noen vil gjerne sitte i styret, 
og vil gjerne være styreleder.
Hvem er det?  Det kan være de
som er minst egnet til det. Det
må ikke være slik, men kan lett
bli slik. Og hva kan skje da? 

Det dreier seg bl.a. om
styrelederens tolkning av sin
egen jobb. Mens noen mener at
lederen skal være deres felles
leder utad, og dermed bistå de
enkelte selveiere med å finne
løsninger på praktiske proble-
mer, er det noen andre som
mener at styrelederen skal være
en slags sjef over selveierne.
Sistnevnte løper omkring og
setter lapper på biler, og kjefter
på barn og håndverkere med
trusler om straff o.l.  

I et konkret tilfelle har dette
ført til krangel om plassering av
noen blomsterkasser på en ter-
rasse. Saken havnet i forliksrå-

det, hvor styrelederen tapte.
Samme styreleder gjennom
flere perioder, hadde som
hobby å finne på nye, svært
spissfindige vedtekter, som han
fikk vedtatt fordi ingen gadd å
si ham imot. På en general-
forsamling påpekte en jurist at
mange av den tidligere styre-
lederens påfunn, var stikk i
strid med norsk lov. Men hvem
kan få gjort noe med dette, når
slike vedtekter brukes av sit-
tende styreleder som grunnlag
for nye krangler? Hvem har råd
til å engasjere advokat og
anlegge rettssak for slikt? Da er
det enklere å flytte, dersom
man kan få solgt boligen uten
tap. Men hvor lenge varer det? 

I et annet tilfelle initierte
styrelederen en krangel om reg-
ningen på ca. kr 6 000,- for en
oppstaking av et utvendig
avløpsrør. Lederen tapte i for-
liksrådet, og saksomkostning-
ene på kr 60 000,- ble belastet

boligsameiet som dermed
endte opp med et negativt
årsresultat. Noen mener at en
styreleder som initierer konflikt
med individuelle boligeiere,
bør stilles til personlig (økono-
misk) ansvar for sine selvpå-
førte tap — spesielt når det kan
påvises at årsaken er lederens
personlige trang til å krangle.
Men han er jo valgt, så hva da?
Da må selveierne skylde på sin
egen sløvhet og passivitet. 

I et boligsameie (bestående
av selveide boliger i en stor ter-
rasseblokk) har det i omtrent ti
år vært behov for å etterse, ved-
likeholde og eventuelt fornye
den felles takmassen. Taket er
flatt og dekket av membran,
lagt i 1986, med begrenset
garantitid. En serie med styrer
har valgt å overse denne tik-
kende bomben. Men en dag vil
den 20 år gamle membranen
sprekke, med store lekkasjer
nedigjennom boligene. 
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Styret er gjentatte ganger
blitt gjort oppmerksom på
problemet og konsekvensene,
men har valgt å holde fellesut-
giftene nede ved å overse
behovet for vedlikehold. Dette
problemet er nå akutt — før
en ny vinter — men styret
nekter fortsatt å ta det alvorlig.
Derimot initierer styret kon-
flikt med en av selveierne som
har foretatt en mindre utbyg-
ging som er godkjent av alle
instanser fra forrige styreleder,
til naboer og kommunen, og
blir forsvarlig utført av fagfolk. 

Utbyggingen sjenerer ingen
andre enn et par kranglefanter
som er utgått på dato, og en
styreleder som er vilt opptatt
av å demonstrere sin makt
over selveierne, men som ikke
tar sine forpliktelser vedrø-
rende store vedlikeholdstiltak
alvorlig. Resultatet vil utvil-
somt bli store utgifter, med
dobling eller tre-dobling av
fellesutgiftene for hver bolig-
eier. Når denne saken blir
kjent, vil ingen fornuftig kjø-
per melde seg. Prisen på boli-
gene vil rase. Alle som idag er
så uheldige å bo i dette bolig-
sameie, vil lide store tap i form
av økte fellesutgifter og redu-
sert boligverdi — takket være
ukyndinge, kranglevorne styre-
ledere gjennom 10-15 år. 

Dette er hverdagen i et kon-
kret boligsameie, men kanskje
i mange flere. Aftenposten
meldte i sommer at nabo-

krangler berører omtrent 
50 prosent av alle huseiere.
Krangel om litt løv på naboens
side av gjerdet blir bagateller
mot dette. Men må det være
slik? Og hva er løsningen? 

Et nærliggende svar er at
oppegående selveiere i bolig-
sameier, må delta aktivt i styre-
arbeidet for å bidra til at vedli-
keholdsarbeidet blir utført
løpende og ikke samles opp
mot en akutt situasjon som vil
bli kostbar, eventuelt også med
store, vanskelige forsikring-
soppgjør som resultat. Det er
svært viktig å velge personer
som har samarbeid og ikke
konflikt på sin dagsorden.
Dette kan bety forskjellen
mellom himmel og helvete i
hverdagen. Notoriske krangle-
fanter må isoleres og ute-
stenges fra verv. Dette må selv-
eierne selv påta seg å gjøre —
hver gang det er generalfor-
samling med valg på nytt
styre. 

Eldre villaeiere som drøm-
mer om bekymringsfrie dager i
et fredelig boligsameie, bør
være spesielt oppmerksomme
på risikoen for at de kan havne
i et miljø hvor maktglade sty-
reledere gjør hverdagen til et
helvete for beboerne.  

Mauritz Sundt Mortensen 
(En av de uheldige)

taletrengt?

Hvorfor avgift på avgift?
Jeg har nylig betalt en lysreg-
ning hvor det var 54 prosent
avgift (46 prosent strøm). 
Hva er hensikten med all den
avgift? Hvorfor er det ikke 25
prosent moms på lysregningen
slik det er på alle regninger?
Det er strøm alle familier må
ha, til matlagning og til å
holde varme i hjemmene. 
Vintrene har de siste årene

vært ustabile, og og ned med
temperatur og med forbruk.
Det er mange familier i dag
som har bare elektrisistet og
ingen mulighet for annen
fyring. Her skal vi betale nett-
leie, moms og fastbeløp, det vil
si nok avgift, før vi skrur på en
bryter.                               

EB, Oslo
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nytt fra HL
“Oslo kommune overtar brøyteansvaret i indre

by fra 1.februar neste år. Vi har blitt lovet dette i

årevis uten at noe har skjedd. Nå tåler vi ikke

flere løftebrudd.”

Peter Batta, adm.dir. HL

Ny skjorte og nytt medlemskap
Huseiernes Landsforbund satte nylig i gang en storstilt verve- og markedsføringskampanje i

Oslo og Akershus. Representanter fra HL var tilstede på Nationalteateret og Østbanehallen,

samt kjøpesentrene CCVest, Storo-, Strømmen- , Sandvika- og Ski Storsenter. Ifølge mar-

kedssjef Ulf Borgan, var kampanjen, som gikk over tre uker, en stor suksess. I tillegg til infor-

masjon om HLs virksomhet, vanket det både karameller, og et gratis nummer av Hus & Bolig

til nysgjerrige besøkende.

— Enkelte gikk nok ut for å handle melk, brød og kanskje en ny skjorte, og endte opp

med også å melde seg inn i Huseiernes Landsforbund, sier Borgan.

Ny journalist i Hus & Bolig
Rikke Åserud ble nylig ansatt som journalist i Hus &

Bolig. Hun er 27 år gammel, og utdannet journalist

fra Høgskolen i Oslo. Hun har tidligere hatt praksis

og jobbet freelance for Romerrikes Blad, der hun

blant annet har arbeidet med avisens boligmaga-

sin. Åserud har også en bachelor grad i kulturfag

fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i littera-

turvitenskap fra England.

Strengere krav 
til energikvalitet 
Huseiernes Landsforbund er positive til at det

stilles strengere krav til energikvalitet i nye

bygg, men har en del kommentarer til måten

det foreslås innført på. Organisasjonen er spe-

sielt bekymret for signalene som har dukket

opp fra byggebransjen om at de ikke har nok

kunnskap og erfaring til å sette opp denne

typen bygg. Det kan føre til en dramatisk

økning i byggeskader. Les hele hørings-

dokumentet på www.huseierne.no

Halv pris på bedre bolig
Er du HL-medlem får du halv pris på inngangs-

billetten til din lokale Gjør din bolig bedre

messe. På messen finner du alt du trenger til

huset eller leiligheten. Husk å ta med med-

lemskort og kupongen som du finner i annonse

for messen i Hus & Bolig.

Aksjon mot høye strømpriser 
Huseiernes Landsforbund reagerer på at følgene av krisen i

kraftmarkedet veltes over på husholdningene. Utover høsten

vil forbundet aksjonere på flere fronter. HL krever blant

annet økonomiske bidrag fra staten, bygging av ny kraftpro-

duksjon snarest, oppgradering av eksisterende vannkraft-

verk, innføring av minimumsnivå i vannmagasinene, ingen

CO2-avgift på norsk vannkraft, fjerning av elavgiften inntil

strømprisen er på et normalt nivå, stans i eksporten av

strøm og halv moms på strøm og nettleie.

HL på sporveien 
Bor du i Oslo og Akershus og reiser kollektivt, har

du trolig merket deg Huseiernes Landsforbunds

store sporveiskampanje. I uke 40 var HLs logo å

spore på trikk, t-bane

og buss i hele området

i forbindelse med

strømaksjonen.

Tromsø
HL Troms inviterer til medlemsmøte

17. oktober. Det vil bli orientering om

de særskilte medlemstilbudene i fyl-

ket, med særlig vekt på advokattje-

nester, teknisk og økonomisk rådgiv-

ning samt innkjøpsavtaler. Tema for

øvrig vil være eiendomsskatten i

Tromsø – hva er status og hva bør

man gjøre frem mot budsjettbehand-

ling? Adm. dir. Peter Batta vil delta på

møtet. Møtested vil bli kunngjort i

lokalpressen.
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Skeptisk til oljeleting
– Stavanger kommune har med

dagens strømpriser store inntekter fra
kraftproduksjon. Kommunen burde

bruke anledningen til å kvitte seg
med eiendomsskatten fremfor å in-

vestere i oljeleting på Haltenbanken,
mener Huseiernes Landsforbunds
lokale representant, Erik Jarlsby.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Erik Jarlsby har vært HLs mann i oljebyen siden 2004. Han

kombinerer det å være distriktsrepresentant med jobben

som rådgiver innen energispørsmål, blant annet om olje-

utvinning i Uganda, og noe undervisning. Kontoret hans lig-

ger i Næringslivets hus, midt i sentrum.

— Her i Stavanger ser man at store overskudd i energi-

selskap investeres i prosjekter som ligger langt utenfor det

en kommune normalt burde være engasjert i. Jeg synes ikke

det er en offentlig oppgave å investere i oljeleting, sier

Jarlsby engasjert. Særlig ille synes han det er når kommunen

ser seg nødt til å kreve eiendomsskatt.

— Investering i oljesektoren er risikosport. Kommunen

øker risikoen ved å være aktive investorer, understreker han.

Rogaland har nesten 6 700 HL medlemmer, og et nytt

distriktskontor i Haugesund kan være på plass ganske snart.

Det ser Jarlsby frem til, da han synes det er litt vanskelig å

betjene nordfylket godt nok.

Distriktsrepresentanten mener også at kommunen bør

utsette byggingen av det nye konserthuset. Han ser frem til

at byen får et kulturbygg til en milliard, men mener at pres-

set på håndverkere vil bli enda større om prosjektet påbe-

gynnes nå.

— Her i byen opplever vi stor byggeaktivitet og høye

boligpriser. Det er svært vanskelig å få tak i håndverkere. Jeg

synes kommunen bør vurdere å utsette byggingen av kon-

serthuset til markedet er mindre opphetet, sier HLs mann.

Det ville komme byens innbyggere til gode, mener han.

Fra bolig til skatt
Merete Haug, advokat i Huseiernes Landsforbund, går

rundt juletider ut i permisjon for å jobbe som skatteju-

rist hos Hedmark fylkesskattekontor. Hun skal i første

omgang ha permisjon i to år, men har mulighet til å

komme tilbake etter ett år dersom hun bestemmer

seg for det.

Halv pris på bedre bolig
Er du HL-medlem får du halv pris på inngangsbilletten

til din lokale Gjør din bolig bedre messe. På messen

finner du alt du trenger til huset eller leiligheten. Husk

å ta med medlemskort og kupongen som du finner i

annonse for messen i Hus & Bolig.

Hønefoss og Gol
HL Buskerud Nord inviterer til temakvelder på Høne-

foss og i Gol. 21. november vil seniorkonsulent Arne

Osmundsen lede et kurs i styrearbeid i sameier og

borettslag på Quality Hotell Ringerike. 28. november

vil advokat Knut Nybakk foredra om kjøp og salg av

bolig, samt overdragelse ved generasjonsskifte på

Eidsgaard hotell. Ta kontakt med Øivind A. Tandberg,

tlf. 32 11 44 55 for nærmere informasjon.

NYTT HEFTE: Farer og feller i kjelleren
Fra matlager til oppholdsrom: På 60-tallet var kjellere ofte litt skumle. For å komme ned i
det kalde og gjerne litt råe underjordiske, måtte man enten åpne luken som lå under fille-
rya på kjøkkengolvet og så krabbe ned en bratt trapp, eller så gikk man inn fra utsiden –
gjennom kjellerlemmen. Der inne i mørket fantes lagre av poteter. Og Norgesglassene
med ripsgele, jordbærsyltetøy og nedlagte plommer stod tett. Mange av oss husker
sangen om Tuppen og Lillemor som skled på kjellerlemmen. I dag er det langt mellom
kjellerlemmene man kan ake fornøyelig på.
Kjelleren har fått ny funksjon. Den er innlemmet i boligen på en helt annen måte enn tidli-
gere. Arealet er for verdifullt til å ligge uutnyttet, og de store matlagrene er det få av oss
som har bruk for i dag. Det er ikke uvanlig at husets inngangsparti er nede, og ofte ligger
flere av oppholdsrommene delvis under bakken. Det byr på utfordringer. Fukt er en kon-
stant trussel mot rom under bakkenivå. Radon er en annen fare svært mange steder.

Det tredje heftet i serien ”Farer og feller” fra Hus & Bolig /
Huseiernes Landsforbund er akkurat ferdigtrykket. Det før-
ste heftet handlet om utleie, mens baderommet var tema i
det andre. I det nyeste heftet finner du en samling artikler
som handler om ulike farer og feller du bør være oppmerk-
som på når kjelleren skal brukes som beboelsesrom.

Farer og feller i kjelleren
Red: Nina Granlund Sæther
Hus & Bolig / Huseiernes Landsforbund 2006 
Kr 99,- / medlemspris kr 59,-

FARER OG FELLER 
I KJELLEREN

Meld deg på kurs
I perioden 7-9 november har du

mulighet til å delta på tre ulike

kurs i regi av Huseiernes Lands-

forbund. På det første kurset, feller

og farer ved utleie, får du vite alt

du trenger å vite dersom du vurde-

rer å leie ut bolig eller allerede gjør

det. Onsdag 8.november er temaet

skattemessige forhold ved utleie

av fast eiendom, og på torsdagen

har du mulighet til å lære om sty-

rearbeid i sameier/borettslag og

boligaksjeselskaper. Kursene

avholdes i HLs lokaler i Fred

Olsensgate, og koster kr 500 per

kurs. Flere detaljer og informasjon

om påmelding finner du i annonse

i bladet.

nytt fraHL
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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 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 159,- 209,-

Unngå fellene ved boligkjøp 150,- 199,-

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.

oppvarming

løp & kjøp

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

22 65 40 88
Brobekkveien 115, 0582 Oslo

Avdl. Østfold: Henriksen Brensel
Østkilen 6, 1621 Gressvik

Tlf: 69 94 95 50

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

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE,RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni.t . johansen@c2i.net
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fagfolk til tjeneste

blikk- og kobberslagstjenester

Tlf. 22 50 50 36
Mob. 906 58 634

Aslakv. 14 M, 0753 Oslo
Postboks 151 Røa, 0702 Oslo

E-post: r-blikk@online.no

Alt I blikken-
slagerarbeid
og taktekk-
ing

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken-
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

advokatbistand

containere

bygg- og tømrermestere

anleggsgartnertjenester

117hus&bolig 5–2006 •

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

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni.t . johansen

@c2i.net

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   

elektroinstallatører
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maler- og snekkertjenester

malertjenester

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

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

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

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyrradonmålinger

rør og rørleggerutstyr

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

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

118 • hus&bolig 5–2006

fagfolk til tjeneste

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

glassarbeid gravearbeid

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni.t . johansen

@c2i.net

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
EFFEKTIV SANNERING AV MUR OG 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. 900 88 104

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

Gårdeiere – sameie - borettslag
•  Kvalitetsløsninger til riktig pris!

•  Innvendig og utvendig malerarbeid
•  Snekker – mur - flisarbeid – sandblåsing

•  Har du fuktproblemer med muggsopp/råte? 
•  Nye rimelige løsninger med Xypex kvalitetsprodukter

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

elektroinstallatører

Din  nærmeste  S ikr ingen-elek t r iker

f inner  du  på  www.sikr ingen.com 

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

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

Snøbrøyting - strøing

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

stiger og stillaserskorsteinsarbeid

teknisk rådgivning

tømrermester murmester

tankarbeider

termografi

sopp (skadesopp)

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 

5-
20

06

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

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

Løsningen på oppgaven i nr. 4
og de heldige vinnerne blir
kunngjort i neste utgave av
Hus & Bolig.
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SLITE
ØNSKE

ANTALLE
T

STRUT-
SER

TILBAKE
ASTAT

INSPIRA-
SJON

BEREDE
R

APPARAT

TYRENE
TAU

TIDSROM
DEL AV
ITALIA

HISSIG
LØS

MASSE
VETO

VISE STOR-
SPISER

BEMIDLE
T SJARM

SKVETT
BYD-
ENDE

PLAGE
FRA

ORGAN-
ISASJON

GUD

KVEG-
FRAM

BRENN-
TRÅD

JOD
TONE

SPISS
MØBEL

VEDER-
BUK

UTROP

FORD-
MODELL

FASE

LØNNSK
OSTNAD

TEGN
HOLME

VOGN
GREV-
SKAP

ÅTE
ERGRE

KJEMPE KROPPS-
ØVING

ROLIG
MODELL

BRYGG
ULT-

RAMARIN

FOR-
STADEN

TITTE

SYKDOM
PENGER

INSEKT

TINN BLOD-
TYPE

HAUG-
SKY

ETTER-
LIGNING
PLATE

FLATE-
MÅL

SOLGUD
DRIKK

BRENNE
R

SAU
GROV

VERKET
FORFAD-

EREN

OPP-
FØRE
SEG

SNÅLE LEVER SPORE-
PLANTE

ALDRI
POLITI

STRAFF

UTROP
POP

FUGL
NATRIUM

ORGAN-
ISASJON
BJELKE

REIR
SKJELVE

HAKE

HOVED-
STAD ULL

VENDE
HØY
TAU

KANYLE
KLUMP

BUHUND
KOM-
MUNE

ANFALL
HVILTE LITEN

SKOG

TRE
KAN RAT-
ER VÆRE

PATINA
FØR 12
SETER-

HUS

FOLK
FRA

ETNE
VIA LITEN

DAL GÅ

ILLE RYDDE KOM-
MUNE SKIPENE

FLOPPEN
CIRKA

SENATET

VARM
GRUPPE

STOF-
FENE

KLEMME

A.-J.
HEGREM

2006

RING-
TUBA

AVTREDE

TRE
TULLING

KON-
JUNK-
SJON

GUD
HVER OG

EN

PORØS
RETT

SKITTEN
STA

SITTER
GODT
FAST

TYNGDE

LOKALET
NOBLE

SKRÅL
EU-

BORGER

LENGSEL
UTVEKSL

ING

SLAG
UNION
KOM-
MUNE

SKJÆRE
EKSIST-
ERER

TOKS-
ISKE

SUPPE
VISE

STRØM
SPORE-
PLANTE

LIDELSE

KOM-
MUNE VERK
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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
Stangsgate 7
3510 HØNEFOSS
Telefon 32 11 44 55
Telefaks 32 11 44 51
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 8
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

5 •
2006

5 • 2 0 0 6 k r 4 9 , -

TEMA: BAD
Kroppsvask koster

Hunder etter sopp

NYE VARMTVANNSTANKER
bruker mindre strøm

Hva bør du sjekke på visning?

VARMEPUMPER:
Se opp for parallellimport

h&b nr. 5-2006 omslag ALTERNATIV  9/28/06  3:11 PM  Page 1
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