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Forsidefoto:
God utebelysning gir stemning – og 
færre fallulykker. Fra Isfjorden, Møre 
og Romsdal. Foto: Kai Jensen/Scanpix.

Er vi heldige, blir ikke vinterens strømpriser fullt så
høye som vi en periode kunne frykte, selv om de
er høye nok. Som forbrukere må vi nok være for-

beredt på at strømmen vil koste langt mer enn vi har
vært vant til her i landet. Det er ikke til å komme fra
at vi er blitt en del av det nordiske kraftmarkedet.
Politikerne er heller ikke villige til å regulere prisene.
Da er det ganske utrolig at vi fortsetter å bygge hus

her i landet hvor elektrisk kraft er eneste
oppvarmingskilde.

“Sats på alternativ energi” er
budskapet fra regjeringen med
olje- og energiminister Odd
Roger Enoksen i spissen.
Varmepumper av ulike slag er 
et alternativ. Bioenergi, for

eksempel pellets, er en av de
andre løsningene det

fokuseres voldsomt
på. Men det er ikke

så lett å fyre ver-
ken med ved

eller pellets
når man

ikke har
pipe. 

Og bor man i blokk, er det ikke en selvfølge at det
går å sette opp en varmepumpe heller. Ifølge Statis-
tisk Sentralbyrå varmes så mye som 49 prosent av alle
blokkleiligheter med strøm, og tall fra NVE viser at
hvert femte hus kun har elektrisk oppvarming. Årsa-
kene er flere. I mange år så man bare den elektriske
kraftens fortreffelighet; den var billig, og vi hadde
rikelig av den. Ikke medførte den forurensende
utslipp heller. I mange byggefelt var det rett og slett
forbud mot å sette opp piper.

Nå vet vi bedre. For den elektriske kraften vår er
ettertraktet vare ute i Europa. Og tidvis har vi min-
dre energi enn vi trenger. Det gir stor etterspørsel og
høy pris. Likevel satses det utelukkende på elektrisk
oppvarming i en tredjedel av de husene som bygges i
dag. Det viser en undersøkelse Forbruker-rapporten
har gjennomført. 

Nye byggeforskrifter er på trappene, og målet er 
å redusere energibehovet i nybygg med 30 prosent.
Det innebærer blant annet bedre isolerte og tettere
hus. Det er også foreslått at en vesentlig del av opp-
varmingsbehovet dekkes av ny, fornybar energi. Men
det er lenge til de nye forskriftene vil tre i kraft. Først
i 2009 vil de være gjeldende. I mellomtiden satses det
altså på strøm. Det betyr at svært mange mennesker
må forholde seg til skyhøye strømpriser i lang, lang
tid fremover.

Burde ikke vært mulig
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RIS fra Batta går denne gang til Trond-
heim kommune, som krever eiendomsskatt ut fra
markedsverdi for akebakker og lekeplasser i Væretrøa
grendelag. Saken har naturlig nok havnet i retten, 
og de fleste politiske partier tar avstand fra kommunens
helt uakseptable opplegg.

Trondheim AP har bedt regjeringen om at det “må gis
adgang til at kommunen unntar eiendommer, helt eller
delvis, fra eiendomsskatt hvis eiendommen benyttes
som friareal for nærområdet, eksempelvis ballplasser,
lekeplasser og turområder”.

De borgerlige partiene mener imidlertid at de rød-
grønne i bystyret ikke trenger å gå til regjeringen for å
kunne redusere eiendomsskatten til disse småbarnsfami-
liene. Høyres kommunalråd Frank Jensen mener at
loven åpner for at grendelag kan fritas for eiendomsskatt
på barnas tumleplasser. Krfs kommunalråd Odd Anders
With mener at de rødgrønne i bystyret må endre sin
egen praktisering av lovverket når de går til sine partifel-
ler i regjeringen og ber om lovendring på dette feltet. 

Så lenge eiendomsskatten er kommunal, er det opp til
kommunestyret å fastsette reglene for hva eiendoms-
skatten skal omfatte og hva skattegrunnlaget skal være i
egen kommune. Det er bare trenering og skuespill å gå
til regjeringen med denne saken!

ROS fra Batta fortjener Askim kom-
mune, hvor politikerne innfrir sitt løfte til velgerne om å
fjerne den kommunale eiendomsskatten når kommune-
økonomien går med overskudd. Det gjør den nå, og
eiendomsskatten fjernes fra 2007. Dette er et eksempel
til etterfølgelse i andre kommuner som har fått orden på
sin økonomi.

Eiendomsskatten har hatt som hovedoppgave å finansiere
kommunal infrastruktur som veier, vann, kloakk, renova-
sjon og lignende. Disse tjenestene dekkes nå i all hoved-
sak av egne gebyrer. Derfor mener vi at eiendomsskatten
er en dobbeltbeskatning.

Bakgrunnen for at eiendomsskatten bare skulle innføres i
bymessige strøk var nettopp fordi man i grisgrendte strøk
ikke fikk gode nok offentlige tilbud og tilfredsstillende
infrastruktur. Derfor er det forkastelig at den rødgrønne
regjeringen har gitt kommunene adgang til å innføre
eiendomsskatt også i strøk som ikke er bymessig utbygd.

Vi setter stor pris på at Askim kommune avvikler eien-
domsskatten i sin helhet!

• hus&bolig 6–2006
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Snart er også året 2006 i ferd med å

ebbe ut. Sett under ett har året vært

tilfredsstillende for HL. Vi har økt

medlemstallet med mer enn 10 000 og

passert 120 000 betalende enkeltmed-

lemmer. 19. oktober avholdt vi for tre-

dje år på rad Huseierdagen med fokus

på farer og feller ved kjøp og salg av

bolig. Samme dag lanserte vi et nytt

temahefte om ”Farer og feller i kjelle-

ren”. Mer enn 2000 huseiere var innom

årets huseierdag rundt omkring i landet. 

Ellers må vi kunne ta litt av æren for at

avgiftene på vann, kloakk, renovasjon og

feiing for første gang i historien gikk ned

på landsbasis i år. I 13 år har vi laget

årlige rapporter over disse avgiftene og

brukt dem politisk for å begrense pris-

økningene. I en rekke tilfeller har vi

avslørt kommuner som har tatt mer enn

det loven tillater, nemlig selvkost. Vårt

arbeid har båret frukter! 

I løpet av 2006 har vi hatt møter med

Olje- og energidepartementet, Kommu-

naldepartementet og Finansdepartemen-

tet og presentert forbundets syn på saker

innenfor de aktuelle fagfelt. I alle fall har

dette bidratt til at HLs synspunkter blir

tatt med i de besluttende prosesser. 

På enkelte områder har vi fått små

gjennomslag. Der vi ikke har blitt hørt

er kravene om redusert dokumentavgift,

arveavgift, elektrisitetsavgift og innføring

av matmoms på strøm og nettleie. I til-

legg er vi skuffet over at ligningstakstene

er økt to år på rad av den rødgrønne

regjeringen. Disse sakene vil vi arbeide

videre med i kommende år. På den

annen side har vi bidratt til å stoppe en

rekke forslag om å øke boligbeskat-

ningen, som fjerning av rentefradraget,

innføring av skatt på utleie av bolig og

gjeninnføring av boligskatten.

Kommunevalg i 2007
Den 3. november samlet vi alle våre

distriktsrepresentanter for å planlegge

aktivitetene for neste år. Da er det

kommunevalg. Det gir interesseorgani-

sasjoner som HL mulighet til å påvirke

kommunepolitikere og velgere. Den

kommunale eiendomsskatten vil stå i

fokus i HLs aksjoner. Vi vil markere 

våre standpunkter både i lokalpressen,

gjennom løpesedler og i radioannonser.

I løpet av høsten 2007 har vi i samar-

beid med Anticimex og Mycoteam

arbeidet med et tilbud til HL-medlem-

mer om sjekk av innemiljøet. Det er

stadig flere som får plager med astma og

allergi som skyldes dårlig innemiljø. Fra

nyttår lanserer vi en analysemodell som

kun HL-medlemmene vil bli tilbudt til

en gunstig pris.

I løpet av kommende vår vil vi også

få på plass nytt og moderne data-

verktøy. HL vil fra da av satse

enda mer på informasjon og

kommunikasjon via vår

internettside. 

Gode resultater for HL i 2006
Strøm
Vi overvåker løpende markedet for strøm og

har godt håp om å komme med nye gode

tilbud på fastprisordning. Slike tilbud vil bli

lansert i medlemsbladet Hus&Bolig og på

vår hjemmeside: www.huseierne.no. Gene-

relt er vårt råd at man ikke skal inngå en

fastprisavtale når strømprisen er over 35 øre

per kWh eksklusiv merverdiavgift. Da løn-

ner det seg å ta spotpris frem til strømprisen

igjen er normalisert. Det er viktig å være

bevisst på at også strømprisen går i bølger.

Uansett er det hver enkelt huseier som selv

må ta avgjørelsen om man ønsker spotpris,

fastpris eller variabel pris fra sin leverandør!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og

et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta
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— De fleste av oss er flinke til å teste
røykvarsleren, men når det gjelder hånd-
slokkeren står det som oftest dårligere til
med ettersynet, sier leder av Rådet for
vedlikehold av brannslokkemateriell,
Knut Norum. 

Desember er en brannmåned. Der-
som du ikke har kontrollert at brann-
slokningsutstyret er i orden på en stund,
kan det lønne seg å gjøre det nå. 

I følge Forskrift om brannforebyg-
gende tiltak og tilsyn plikter eieren av et
brannobjekt, det vil si en bolig, en hytte,
en båt eller lignende, å holde brannslok-
ningsutstyret på stedet ved like. I veiled-
ningen til forskriften vises det til Norsk
Standard 3910, der myndighetenes krav
er konkretisert: Pulverapparater skal
kontrolleres av en kompetent person
hvert femte år, og leveres inn til service,

blant annet for kontroll av pulver og
beholder, samt skifte av ødelagte deler,
hvert tiende år. Skumapparater skal inn
til service hvert femte år. 

— Det er huseier som er ansvarlig for
at dette kravet oppfylles. I borettslag og
sameier er det som oftest lagt til rette for
at beboerne får kontrollert sine brann-
slokningsapparater jevnlig, for der kan
det få konsekvenser for styrene
dersom de sluntrer unna med
dette. For privathusholdningene
tror jeg imidlertid mange ikke er
klar over kravet til vedlikehold,
sier Norum. 

Sjekk selv
I tillegg til kontroll utført av en
kompetent person, er det viktig at
den enkelte sjekker sitt eget utstyr

jevnlig. Hvert kvartal bør du ta en kikk
på pulverapparatet ditt.

— Sjekk at manomenterpilen står på
grønt, og at apparatet ikke er skadet på
noen måte. Snu rolig opp og ned på
beholderen, så du kan høre at pulveret
flyter lett, anbefaler Norum. 

Det er branner som oppstår fra bar
ild, som tar flest liv her i landet. Husk

derfor å slokke alle stearinlys før du
forlater et rom, og se til at peisen
eller ovnen er forsvarlig sikret. 
raa@huseierne.no

Rådet for vedlikehold av brannslokke-
materiell har oversikt over kompetente
personer og virksomheter over hele lan-
det som kan utføre kontroller av brann-
slokkemateriell. Rådet kan kontaktes på
telefon 67 83 86 00. Se også www.rvb.no. 

Husk å vedlikeholde 
brannslokningsapparatet

Som huseier plikter du å ha brannslokningsapparat i boligen, og å holde utstyret ved like. 
Håndslokningsapparater skal jevnlig kontrolleres.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

BRANNMÅNED: I desember i fjor
økte antall boligbranner med sytti
prosent i forhold til gjennomsnittet
for resten av årets måneder.
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Deilig å være dansk – i Norge
Stadig oftere synker vi ned i danskproduserte sofaer, eller vi benker oss rundt dansk-

produserte spisebord. Selv om Sverige fortsatt er det landet vi i Norge kjøper mest

møbler fra, øker importen fra Danmark kraftig, skriver Dagens Næringsliv.

— Dere foretrekker det tidløse og klassiske, som oss. Svensk design er i større

grad preget av det vi kaller døgnfluer, sier direktøren i Dansk Møbelindustri, Keld Kor-

sager. Svenske Ikea omsatte møbler for 3,8 milliarder kroner i Norge i fjor, men siden

mesteparten produseres utenfor Sverige, faller dette utenom statistikken.

Flatt og bratt
Man kan lure på hva han egentlig mente, eiendomsmegle-

ren som skrev i prospektet at ”Tomten er delvis flat, men

for det meste meget bratt.” Eller hva med han som frem-

hevet at tomannsboligen hadde ”eneboligfølelse”? Sikker 

i sin sak var i hvert fall eiendomsmegleren som lokket

kjøpere på Kløfta med følgende elegante rim: ”Enebolig

malt i gult – her er det kult!”

Det er førstelektor Paul H. Fjeldheim på BI som har

sakset ut disse eksemplene på blomstrende språkbruk

blant eiendomsmeglere. Han underviser kommende

meglere, og anbefaler dem å begrense bruken av super-

lativer. Uelegant språkbruk er nemlig ikke bare komisk.

— Megleren risikerer å skryte på selgeren mangler,

advarer Fjeldheim i Aftenposten.

Sikkert er det i hvert fall at man risikerer krøll på tunga

av enkelte salgsannonser. Denne var å finne i en annonse

for en ”unik arkitekttegnet villa” – altså en enebolig: ”De

hjørneplasserte vinduene i hovedstuene gir kontinuerlig

lysinnslipp.”

sett&hørt
“I dag bygger folk større hus til bilen enn det 

hele familien bodde i for hundre år siden.”
Historiker og forfatter Svein Olav Hansen til Klassekampen

Boligen er sparegrisen vår
Når vi skal spare, er det boligen vi investerer i; ikke aksjer og fond.

Hele to tredeler av den samlede formuen i Norge, 3 700 milliarder

kroner, står i boligene våre, skriver Bergens Tidende. I Sverige er det

langt vanligere å spare i aksjer; hver svenske har gjennomsnittlig 

45 000 kroner i aksjer, mens tilsvarende tall for Ola Nordmann ikke

er mer enn 17 000 kroner. Førsteamanuensis Knut Boye ved Norges

Handelshøyskole mener de gunstige skattereglene har mye å si for

nordmenns boligsparing.

— Ikke noe annet område er så gunstig skattemessig som

egen bolig og fritidsbolig. Mange har også tjent betydelig mer på

verdistigning på bolig enn på lønnet arbeid, sier han til avisen.

Julelys på museum
”Det lyser MYE i stille grender” heter utstillingen som i

disse dager vises på Akershus fylkesmuseum på

Strømmen utenfor Oslo. Utstillingen tar for seg historien

om pynting med utendørs belysning – fra det opplyste

Kongeinntoget i 1905, via 1950-årenes handlegater, til

dagens amerikansk-inspirerte huspynt. Det er gratis

entré, og utstillingen holder åpent til 13. januar.

11hus&bolig 6–2006 •
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Lite krevende
klassiker
Nesten seks millioner julestjer-

ner finner i disse dager veien til

norske hus og hjem. Planten 

er opprinnelig fra Mexico,

og trives godt i tørr og varm luft.

Derfor finner den seg godt til rette

i stuene våre før jul. Julestjernen

krever lite stell – det beste er fak-

tisk om du glemmer å vanne den i

blant, slik at den tørker opp og

røttene får luft. Hvis planten feller

blader, kan det bety at den har

fått for mye vann.

12 • hus&bolig 6–2006

HELLER HYTTA ENN SYDEN
Vi bruker enorme summer på oppussing i dette landet, og hytteei-

erne er langt fra noe unntak. Gjennomsnittlig bruker hver hytteeier

21 000 kroner i året på å pusse opp fritidsboligen, viser tall fra

Prognosesenteret. For denne summen kan man blant annet få syv

sydenturer utenom sesongen, skriver nettstedet forbruker.no.

— Tallet er veldig høyt, men det inkluderer vedlikehold, opp-

pussing, vesentlige standardhevinger, grøftegraving og ombygging,

sier administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

“I naturen ruver fjellene – i hjemmet bagatellene.”

Teolog Eivind Berggrav (1884-1959)

sett&hørt Hvit julerengjøring
En undersøkelse fra i sommer viser at

omtrent halvparten av oss gjerne tenker som

svenske statsråder, og er villige til å bruke

svart arbeid. Vil du imidlertid ha ren samvit-

tighet i disse førjulstider, i tillegg til et rent

hus og litt tid til overs, kan det være en idé å

leie hvit hjelp til julevasken. Det er ikke nød-

vendigvis så tungvint som mange skal ha det

til, opplyser Dagsavisen. Er vaskehjelpen

registrert som selvstendig næringsdrivende,

betaler du ikke annet enn faktura for arbei-

det. Rengjøringsbyråer kan også kontaktes

dersom du ønsker å slippe arbeidsgiveran-

svaret. Hvis du skulle inngå et ansettelses-

forhold gjelder forpliktelser i forbindelse med

feriepenger, sykepenger og eventuell arbeids-

giveravgift bare dersom vaskehjelpen kom-

mer regelmessig, og ikke for en engangs-

foreteelse, som julerengjøringen gjerne er.

Leieboerforbundet legges ned
Norges Leieboerforbund (NLF) legges ned fra 31. desember i år.

Grunnen er at forbundet ikke har penger til å opprettholde driften,

skriver NLF på sine hjemmesider. Norsk Leieboerforbund ble etablert

i 1939 og er paraplyorganisasjonen til leieboerbevegelsen i Norge.

Svanemerket maling
Som første malingsprodusent har Beckers nå fått lisens til

å bruke miljømerket Svanen. Miljømerket har vært i bruk

siden 1989, og er for de fleste godt

kjent fra brevpapir, vaskemidler og

lignende. Nå kommer det altså

også på maling. I første omgang er

det 18 ulike produkter fra Beckers

som har fått merkingen.
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Edvard Grieg bygde seg en egen kom-
ponisthytte. Ole Bull sørget for å få en
høyloftet musikksal i sin arabisk-mau-

riskinspirerte villa, og Arne Nordheim
finner inspirasjon i historiske omgivelser
i Grotten i Oslo. Det er imidlertid ikke
alle kunstnere som er like privilegerte på
boligfronten. Hus & Bolig har møtt tre
unge musikere, som alle har opplevd at
det å leve med musikken er en kompro-
missenes kunst. 

Studio i stua
På 54 kvadratmeter på Grünerløkka bor
Stig Øvregaard (33) sammen med kona,
katten – og musikken. Nærmere bestemt
fire gitarer, to halvannen meter høye
hjemmebygde høyttalere, et utall CD-er,

et par forsterkere til konsertbruk, samt
en miniforsterker til undervisningsbruk.
Ja, og så musikkstudioet, da. 

— Jeg er veldig heldig som har en tål-
modig kone. Det er nok ikke alle som
hadde orket å bo som dette i en liten
toroms, smiler Stig fornøyd fra arbeids-
stolen sin, hendig plassert foran PC-en,
like ved den store arbeidspulten som
blant annet rommer et lite elektrisk
piano, et par høyttalere og diverse lyd-
bokser. 

Det er ikke til å komme fra at den
ene halvdelen av stua, som nå er okku-
pert av instrumenter og studioutstyr av
ymse slag, hadde passet fint til en liten
spisestue. Saken har vært oppe til debatt.  

— Da vi pusset opp leiligheten i vår,

Ikke alltid 
fritt spillerom

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD
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ble det noen kompromisser. Kona ønsket
seg spisestue med plass til å holde selska-
per og middager for venner og familie –
men det gikk bare ikke. Hvor i all verden
skulle jeg gjort av alt dette da? spør musi-
keren retorisk, og slår armen ut mot
utstyret.

Kompromisset ble å bruke et gam-
melt spillebord, som til vanlig står foran
cd-hylla, som spisebord. Det kan trekkes
ut fra veggen og slås opp til dobbel stør-
relse, og får akkurat plass i overgangen
mellom studio og stue. 

Krevde plass
Det er ikke mer enn vel ett år siden Stig
bestemte seg for at det var musikk han
skulle drive med. IT-konsulentjobben
han hadde hatt til da, ga ham flere
bekymringer enn gleder. Muskelplagene
som fulgte med det stillesittende arbeidet
overbeviste ham om at det var på tide å
gi drømmen en sjanse. Men drømmen
krevde plass. 

— Tidligere hadde jeg instrumentene
mine på soverommet. I praksis betydde
det at jeg gjemte bort musikken i livet
mitt. Instrumentene støvet ned, og det
ble ikke til at jeg gikk inn dit og spilte.
Det fungerte rett og slett ikke, sier musi-
keren. 

Da han begynte å undervise elever,
ble det for alvor klart at musikken krevde
rom. Å ha mellom 15 og 20 ungdommer
inn og ut av stua ukentlig ble i lengden
for mye for både herr og fru Øvregaard.
Nå har han leid et rom på Sagene skole
til undervisningstimene. 

— Skolen ligger bare fem minutter
unna, så jeg bruker verken tid eller
penger på å reise dit. Samtidig er det vel-
dig godt å komme seg litt ut. Selv om jeg
aldri kunne tenke meg å gå tilbake til en
vanlig kontorjobb, kan det jo bli litt
intenst i lengden bare å være hjemme,
påpeker Stig. 
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➤

Å leve av og for musikken
krever kompromisser på 
hjemmebane. Både naboer,
samboere og generelle 
plassbegrensninger må tas
hensyn til. Det har de tre 
unge musikerne Stig,
Kristin og Zelina fått erfare. 

LIVSSTIL: — Musikk er ikke jobben min; musikk er den jeg er, sier Stig.

HJEMMESTUDIO: De aller fleste lyder får i dag plass i en datamaskin,
men hjemmestudioet opptar likevel en stor del av stua hos Stig Øvregaard.
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UMULIG: — Det er så sterk lyd i valthorn
at jeg aldri har kunnet øve hjemme,

forteller Kristin Skår Sørensen.
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Isolasjon kan gi husro
Musikk skaper hygge og stemning, men forut
for den gode stemningen ligger ofte time
etter time med skalaøvelser og terping. Selv
for de mest tålmodige familiemedlemmer, 
og ikke minst for naboer, kan det være en
prøvelse å bo med et lovende talent. En løs-
ning kan være å lydisolere et rom i boligen. 

Sivilarkitekt Erik Aasheim har lang erfaring med utforming av
lydstudioer, der lydisolasjon er en naturlig del av arbeidet.
Han forteller at et såkalt flytende rom er det som isolerer

best mot lyd.
— Et flytende rom får man enkelt og greit ved å bygge inn

veggene og taket med gipsplater. Ideelt sett bør det være 40 cm
mellom rommets vegger og gipsplatene, men i praksis er dette sjel-
den mulig. 5 cm er imidlertid minimum, anslår Aasheim.

Luftrommet mellom veggene og gipsplatene fylles med vanlige
isolasjonsmatter. Hvor god lydisoleringen blir, kommer an på gips-
platenes tykkelse, og deres avstand til veggen.

Lydisolert studio
Thomas Wolden (32) har akkurat bygget om et av rommene i

leiligheten sin til et lydisolert studio. Hundre prosent lydtett er det
ikke blitt, men nå forstyrrer han ikke naboene når han redigerer
klassisk musikk. Gipsplater på veggene og i taket, lydtett dør og
silikon i alle skjøter og sprekker, sørger for at lyden i minst mulig
grad sniker seg ut av studioet. Isoleringsarbeidet tok flere uker.

— Jeg gjorde alt selv, og brukte mange kvelder og helger på
arbeidet. En fagmann ville nok gjort det på noen få dager. Men nå
vet jeg i hvert fall hvordan jeg skal gjøre det til neste gang, sier
Thomas.

Han regner med å måtte rive ned lydisolasjonen når han
eventuelt skal selge leiligheten i fremtiden.

— For de fleste er slik isolasjon unødvendig. Men mange
ønsker jo etter hvert å innrede for hjemmekino, og i så fall kan det
være nyttig å ha et rom som demper lyden godt, påpeker han.

Dårlig isolasjon fra før
Materialutgiftene Thomas brukte til lydisoleringen ble rundt 
15 000 kroner. I tillegg fikk han prosjekteringshjelp fra akustiker,
noe som gjerne koster fra 10 000 kroner og oppover. Leiligheten,
som ligger i et nytt boligkompleks på Torshov, kom med dårlig lyd-
isolasjon fra entreprenørens side, mener Thomas.

— Lydisolasjonen i bygningen er elendig. Entreprenøren har
nok oppfylt minimumskravet, men det er ikke særlig høyt,
kommenterer hobbymusikeren.

Lydisolering virker naturlig nok begge veier, så det nye lyd-
studioet til Thomas er nå leilighetens stilleste rom når det ikke er i
bruk.
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Lite hjemme
En som ikke akkurat har det problemet,
er hornist Kristin Skår Sørensen (26).
Siden hun var nitten år og flyttet fra
barndomshjemmet i Sandnes til en sok-
kelleilighet på Rykkin, har hun aldri
kunnet spille musikk hjemme. Dermed
er det ingen fare for at hun oppholder
seg for mye i sin egen leilighet. 

— Det er så sterk lyd i valthorn at jeg
aldri har kunnet øve hjemme. Den
eneste muligheten jeg har, er å spille med
en såkalt mute, som jeg setter inn i hor-
net slik at den demper lyden betraktelig.
Men lyddemperen påvirker måten jeg
bruker pusten på, så jeg bruker den ikke
i mer enn en halvtimes tid om gangen,
forklarer hun. 

Etter å ha flyttet flere ganger, bor hun
nå i en 44 kvadratmeter stor leilighet på
Majorstua sammen med kjæresten – som
også er hornist. Ingen av dem tilbringer
spesielt mye tid i leiligheten. Kristin job-
ber som vikar i orkesteret i operaen, og
øver på jobb. Samboeren, som arbeider

med ulike musikkprosjekter, er også
nødt til å øve i god avstand fra naboer og
andre som kan forstyrres av lyden i den
gamle, vakre bygården i Oslo. Paret
kunne tenke seg større plass etter hvert,
men Kristins boligdrøm er forholdsvis
nøktern. 

— I første omgang håper vi å kunne
flytte til et enderekkehus. Men hvis vi
kunne velge helt fritt… ja, da måtte det
blitt en litt stor enebolig med rom til å
øve for både meg og samboeren min,
drømmer Kristin.

Mellomstasjon
En som har rom for å øve, er Zelina San-
num (29). Hus & Bolig møter henne ved
flygelet i en villa på Sankthanshaugen i
Oslo. Toner av Chopin, Beethoven og
Mozart triller fram under de raske fing-
rene hennes, og musikken fyller den
åpne, høyloftede stuen. Katten Karamell
slapper av på det myke teppet som er lagt
beskyttende over flygelets blanke lokk,
mens hunden Snøball ligger rolig ved

Zelinas føtter. 
— Det er fin akustikk her, siden

rommet er såpass stort. Og så er det så
hyggelig at flygelet står så sentralt plas-
sert i stua, slik at flere av oss kan møtes
her og spille sammen, sier den unge pia-
nisten entusiastisk.

Zelina er tilbake i huset der hun ➤

DEMPER LYDEN: Kristin Skår Sørensen spiller
aldri hjemme i leiligheten uten en såkalt 
mute i valthornet.
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startet sin musikerkarriere som fireå-
ring, da hun spilte på gehør etter pap-
pas klassiske LP-plater. Men det er
ikke egentlig her hun bor. Foreldrenes
hus er en mellomstasjon mens hun
leier ut sin egen leilighet og bestemmer
seg for hvor hun vil videre i livet.  

— Leiligheten min er en ettroms
på 34 kvadratmeter. Jeg bodde der i
flere år sammen med Karamell og Snø-
ball. Riktignok var det ikke plass til
noe flygel der, men jeg hadde både et
piano og et clavinova, som er en type
elektrisk piano, så musikalsk sett gikk
det helt fint, forteller Zelina. 

Den store fordelen med det elek-
triske pianoet var at hun kunne skru
ned lyden. Det gjorde hun som oftest
når hun øvde, for å skåne både nabo-
enes og sine egne ører. Naboklager var
likevel ikke til å unngå; noen syntes
rett og slett de hørte for lite til den

lovende pianisten.
— Jeg bodde ved siden av en hyg-

gelig dame som alltid sa at hun savnet
musikken når hun ikke hadde hørt
meg på en stund, forklarer Sannum.
Dessuten holdt også en av hennes
gamle musikklærere til i bygget, så det
var flere musikkinteresserte i nærmil-
jøet.

— Min gamle lærer hadde akkurat
samme type leilighet som meg, og der
hadde han det store flygelet sitt stå-
ende. Det ble sagt at han sov under det
om natten, for noen seng kunne han
da ikke ha plass til, ler den unge pia-
nisten. 

Hvor veien går videre fra barn-
domshjemmet, vet ikke Zelina forelø-
pig. En bolig med utsikt og god plass
til Snøball og Karamell, hadde vært
fint. Men musikken blir med henne,
uansett. raa@huseierne.no

Innredning for 
hobbymusikere

Et piano trenger ikke å 
forvises inntil en vegg – det

kan for eksempel fint brukes
som en romdeler.

Mange norske hjem huser en hobby-
musiker som gjerne omgir seg med
et instrument eller to, en CD-sam-

ling, kanskje noen gamle LP-er – og definitivt
et stereoanlegg. Interessen er der utvilsomt –
men hva med plassen? Interiørskribent Kari
Osvold, som blant annet har skrevet boken
”Bo praktisk” sammen med Beate Slipher,
råder folk med plasskrevende hobbyer å
tenke utradisjonelt i forhold til møblering,
oppbevaring og innredning. Hvem har for
eksempel bestemt at et piano absolutt må stå
inn mot veggen?

— Pianoet kan godt stå ut i rommet der-
som du for eksempel slår en tynn, malt finer-
plate på baksiden, eller setter en bokhylle
imot det. Slik kan det fungere som en romde-
ler. Dersom pianoet er i bruk, kan en slik
plassering dessuten være mer sosial enn om
pianisten sitter og ser rett inn i veggen, sier
skribenten og stylisten.

Selv oppbevarer hun CD-ene sine i skuf-
fer, i stedet for i de tradisjonelle, høye, CD-
hyllene. De passer nemlig dårlig inn når man
har skråtak i boligen. Små skillevegger i bun-
nen av skuffene gjør det enkelt å holde CD-
ene i orden. Også stereoanlegg kan med for-
del plasseres i en skuff eller et skap, mener
Osvold – så lenge høyttalerne settes riktig i
forhold til lytteren.

— Mange mennesker tenker tradisjonelt,
og har bestemte oppfatninger om hvordan
for eksempel en stue skal se ut. Jeg synes folk
i større grad burde innrede på en måte som
passer deres individuelle behov. Det er for
eksempel ikke noe poeng å fylle opp en liten
stue med to store sofaer, hvis man ikke bru-
ker dem til annet enn et par familieselskaper
i året, påpeker Osvold.

TRAMP I KLAVERET: Katten Karamell vil gjerne ha en pote med i spillet når Zelina Sannum øver.
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— Regjeringen lanserte for kort
tid siden en støtteordning
administrert av Enova for
installasjon av pelletsovner,
strømstyring og større varme-
pumper. Få dager etter gikk
potten på 46 millioner tom, og
25 millioner ekstra har blitt
bevilget. Burde det vært bevil-
get mer? 

— Vi har tatt utgangspunkt i
det som faktisk gikk med for-
rige gang vi hadde en slik
støtteordning, og trodde det
vi bevilget i første omgang
skulle være nok. Uansett er
det veldig positivt at så mange
har benyttet seg av ordninga.
Derfor valgte vi også å bevilge
25 millioner kroner ekstra.
Det tror vi skal holde. 

— Hva forventer regjeringen
egentlig å oppnå med dette
tiltaket?

— Noe av hensikten med en
slik ordning er å introdusere
befolkningen for såkalt umo-
den teknologi og få til en 

energiomlegging. Det at
såpass mange har søkt viser at
det er mulig å oppnå noe.
Forrige gang vi gjorde noe lig-
nende, gav vi støtte til luft-til-
luft varmepumper. Det har i
ettertid blitt et kommersielt
produkt som går veldig godt. 

— Så selve støtteordningen 
har en ganske symbolsk effekt.
Er det i større grad snakk om å
øke oppmerksomheten rundt et
produkt?

— Ja, det er korrekt. Nå selges
ca. 60 000 luft-til-luft varme-
pumper i året. Det vil vel være
å ta litt hardt i å si at den til-
skuddsordningen som ble inn-
ført vinteren 2002 og 2003
for luft-til-luft varmepumper
var hele årsaken til at det har
blitt sånn, men det har i hvert
fall medvirket til at luftvarme-
pumper er blitt et ordinært
kommersiellt produkt.

— Det kan virke som om
hvem som får støtten blir en
slags bingo?

— Det er helt riktig, det kan
du til en viss grad si, men
med de nye rammene til
Enova kan det i større grad
legges inn flere tilskuddsord-
ninger rettet mot hushold-
ninger. Dette har ikke ligget
innenfor Enovas mandat før.
I og med at de nå får økt sine
bevilgninger så mye som de
gjør, kan de gjøre denne
typen ting i framtida på eget
initiativ.  

— Er det ikke en fare for at
det er de mest ressurssterke som
har stukket av med den støtten
som nå er blitt gitt? 

— Det kan være at det er de
mest ressurssterke som får
dette.  Det er i tilfelle utilsik-
tet, men det kan være sånn.
Derfor vil vi også utvide
denne ordningen fremover
slik at også andre typer pro-
dukter kan få støtte. Mulig-
heten til å gjøre dette vil ligge
inne fra 2007 som en del av
Enovas ordinære mandat. 

— Vi går trolig en dyr strøm-
vinter i møte. Hva vil regje-
ringen gjøre for dem som ikke
omfattes av disse ordningene,
men som sliter med å betale
strømregningene?

Støtter de 
ressurssterke

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen innrømmer at det trolig er de mest ressurssterke
delene av befolkningen som denne gangen har fått nyte godt av energistøtteordningen til

Enova. Nå lover han at flere skal få sjansen til å nyte godt av Enovas tiltak i framtida. 

Hus & Bolig spør 
Olje- og energiminister svarer
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB
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— Regjeringen har blant
annet sett på ordninger 
knyttet til bostøtten, og flere
departement jobber i felles-
skap for å finne måter å gjøre
dette på. Jeg kan dessverre
ikke gå i detalj nå, annet enn

å si at dette er ting som vi er
oppmerksomme på og som vi
vil bidra til å gjøre noe med.

— Risikerer vi fortsatt høye
strømpriser i årene framover?

— Jeg tror nok at vi i fram-
tida må forberede oss på at vi
må ha høyere strømpriser enn
det vi har vært vant med i
Norge. Det skyldes at vi ikke
lenger er selvforsynt med
strøm. Derfor må vi øke vår

egen produksjon, og den
strømmen vil også i en peri-
ode koste mer enn det vi
betaler for strømmen som
produseres i gamle nedbetalte
produksjonsanlegg. Derfor 
vil energieffektivisering og ➤
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energiøkonomisering være
en større del av Enovas
arbeid i tida framover,
både i form av informa-
sjonskampanjer og støtte-
ordninger. 

— I 2003 foreslo du å
fjerne elavgiften på de før-
ste 10 000 kilowattimene.
Hva skjedde?

— Vi ser på flere ting som
kan gjøre det rimeligere å
bruke lite strøm. Det var
jo noe av hensikten med
dette forslaget. Vi har på
nytt tatt en form for
topris-system, der overfor-
bruk straffes, opp til vur-
dering, selv om vi ser det
har sine svakheter. En
annen ting vi vurderer er
dette med toveiskommu-
nikasjon, der forbrukeren
kan lese av strømprisen til
enhver tid på en egen
måler. På den måten kan
vi legge opp til et tariffsy-
stem som gjør det fornuf-
tig å spare. 

— NBBL har tatt til orde
for en mer rettferdig strøm-
prising. I dag betaler vi et
fastledd i både nettleie og
energipris. Dette gjør at en
liten bolig betaler mer per
kilowattime enn en stor
bolig. Hvordan kan dette
forsvares?

— Det enkelte nettselska-
pet har mulighet til å vur-
dere hvor stort fastledd de
vil ha, og hvor mye av
kostnaden de vil legge på
den variable strømprisen.
Det som er utfordringen
til nettselskapene er at
den kabelen som går i
veggen til hver enkelt av
oss koster enten vi bruker
den eller ikke. Nettet skal
fungere likt både for de
som bruker lite og de som

bruker mye strøm.

— Har dere vurdert en
støtteordning for dem med
et lavt forbruk?

— Det er selvsagt en
utfordring for oss når vi
ønsker å stimulere til
energisparing at for
mange er nettleia høyere
enn strømregninga. Fore-
løpig har vi ikke funnet
noen gode måter å løse
dette på, men det er klart
at en mulighet er å legge
mer av prisen på de vari-
able kostnadene. Det vil
gjøre at de som bruker
mye strøm vil få en høy-
ere strømregning enn de
som bruker lite. 

— Det oppsto en del for-
virring i forbindelse med
lanseringen av støtteord-
ningen, og regjeringen har
blant annet fått kritikk 
fra enkelte forhandlere av
pelletsovner for at det har
vært uklart hvilke produk-
ter som faktisk får støtte.

— De retningslinjene
som Enova har laget var
ment å være så vide at de
skulle omfatte stort sett
alt som var på markedet.
Men jeg er blitt gjort opp-
merksom på at det er
noen aktører som har tatt
inn produkter som ikke
holder mål i forhold til
retningslinjene. Årsaken
til at vi laget retningslinjer
var at vi ville være sikre på
at de produktene som
kom inn var gode nok.
Men vi vil se nærmere på
denne saken.

— Produsentene av vedov-
ner har beskyldt regje-
ringen for å legge opp til en
konkurransevridning, hva
mener du om det?

— Dette er snakk om
støtte i et begrenset
omfang.  Vi snakker om
mellom 5 000 og 6 000
søknader. Det selges
100 000 vedovner i året,
så å snakke om
konkurransevridning
mener jeg er feil.  

— Regjeringen snakker
varmt om fornybar energi,
og har etablert et fond på
20 milliarder der avkast-
ningen skal forvaltes av
Enova og blant annet gå til
økt satsning på vindkraft
og vannkraft. Allerede har
flere hevet stemmen og sagt
at dette ikke holder, og
Vindkraftkommunenes
organisasjon mener de må
garanteres minst 50 øre per
kilowattime i støtte og ikke
8 øre som de er blitt lovet.
Er regjeringens satsning for
fislete?

— Det er produsentenes
jobb å si at dette ikke er
nok. Uansett hvor høyt vi
hadde lagt støtta så hadde
noen sagt at vi vil ha mer.
Det er riktig at støtta er
lavere enn i andre land,
både Sverige, Danmark 
og Tyskland, men vi har
langt bedre produksjons-
forhold for vindkraft enn
det noen av disse landa
har. 

— Du har selv sagt at vi
går mot en kraftkrise, og at
vi allerede er sent ute med
hensyn til å løse den. Hvor-
dan kan vi løse den?

— Det er først og fremst i
Midt-Norge vi har en
vanskelig situasjon. Der
har vi en industri i utvik-
ling, og de siste åra har
forbruket økt kolossalt.
For øyeblikket har vi for
dårlig nettkapasitet til å
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ha en sikker og god leve-
ranse, og derfor haster det
først og fremst å få økt
produksjonen og få for-
sterka nettet inn dit. Når
det gjelder den nasjonale
situasjonen, så går det
ikke an å kalle det en
kraftkrise. Norsk energi-
produksjon varierer fordi
vi er avhengig av vann-
kraft. Når vi har mye
kraft eksporterer vi, når vi
har lite importerer vi. Nå
har vi satt i gang en ambi-
siøs satsning på fornybar
energi, og vi har gitt kon-
sesjon på gasskraftverk
som på sikt vil gjøre noe
med situasjonen.  

— Enkelte har hevdet at
situasjonen er politiker-
skapt fordi det i dag ligger
en rekke søknader om
kraftutbygging hos NVE
som ikke har blitt be-
handlet.

— Det ligger ca. 250 søk-
nader hos NVE på vann-
kraft, og ganske mange på
vindkraft, men det er feil
å si at det er årsak til situ-
asjonen vi er i. Det at det
ikke er bygd ut noe særlig
ny kraft etter 1990 da
energiloven kom, skyldes
først og fremst at strøm-
prisene i hele denne peri-
oden har vært så lave at
det ikke har vært lønn-
somt å bygge ut ny kraft.
Det har også vært en felles
holdning i de aller fleste
partiene at vi stort sett har
bygd ut det vi ønsker av
vannkraft, og at vi nå må
ta i bruk andre energikil-
der.  Du kan for så vidt si
at vi har gjort for lite de
siste åra, men derfor tar vi
også nå, etter min
mening, et krafttak for å
få dette til. 

— Vil det si at behand-
lingen av søknader vil gå
raskere? 

— Ja vi gjør det vi kan nå.
NVE setter på mer folk,
og vi jobber også med for-
enkling av søkeprosessen
uten at det skal gå på
bekostning av de hensyn
som skal tas både i for-
hold til  miljø og estetiske
spørsmål. 

— Det er vel og bra å
tenke alternativt, men
hvordan skal vi få bygge-
bransjen med på dette? Nå
er det endringer i Plan og
bygningsloven på trappene
som blant annet krever
bedre isolerte hus, men
ingen absolutte krav til
alternative energiløsninger.
Kan vi fortsette å bygge lei-
ligheter der strøm er det
eneste oppvarmingsalterna-
tivet?

— Det er et betimelig
spørsmål. Det er i hvert
fall ikke særlig framtids-
retta å gjøre det, for strøm
vil bli et dyrere og dyrere
oppvarmingsalternativ. Vi
hadde i utgangspunktet
ikke tenkt å gå så langt at
vi skulle stille krav til
alternative oppvarmings-
metoder i bolighus og
blokkbebyggelse, men det
er klart at dette må vi se
på. Når man ser plasser
der man bygger nye bolig-
komplekser med fjern-
varmenett som går rett
forbi døra uten at leilig-
hetene er koblet til, kan
man begynne å lure.
Ifølge dagens regelverk

kan kommunene kreve
tilkobling, og burde i
større grad ta i bruk
denne muligheten.  

— Norske husholdninger
betaler årlig inn rundt 450
millioner kroner til Enova
og Energifondet, men bare
50 millioner går direkte
tilbake til dem i form av
energisparetiltak for hus og
hjem. Er det riktig at van-
lige forbrukere skal finan-
siere innsparing i indus-
trien og storforbrukere? 

— Det er sånn med mye
her i samfunnet, og det er
ikke sikkert at det er de
samme som betaler skatt
som får pengene tilbake.
Når det sagt har jeg alt
nevnt at vi vil øke sats-
ningen direkte mot hus-
holdninger slik at man
sånn sett vil få betydelig
mer tilbake av det man
betaler inn enn man gjør i
dag.

—  Det finnes i dag ingen
sentral oversikt over støtte
til enøk-tiltak i de enkelte
kommunene i Norge.
Burde ikke Enova ha en
oversikt av denne typen, og
burde ikke denne typen til-
tak samordnes bedre, slik
at alle hadde like mulig-
heter til energisparing?

— Der har jeg ikke annet
svar enn at det er et inn-
spill som jeg skal ta med
meg. Jeg har ikke tenkt så
mye gjennom det spørs-
målet, men det kan abso-
lutt være en idé. Vi har til
hensikt å satse på Enova,
men jeg ser a det kan være
nødvendig å få en mer
lokal forankring. Hvor-
dan vi skal få det til, det
har jeg ikke noe godt svar
på. brs@huseierne.no
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NYT LIVET: Eldre bør ikke ha dårlig samvittighet
for å bruke litt penger på seg selv, mener
finansrådgivere Hus & Bolig har snakket med.
Drømmer du om å nyte alderdommen i ditt
eget lille ferieparadis, eller reise verden 
rundt og oppleve nye og spennende steder,
skal du ikke bli sittende hjemme og sture.
Foto: Sergio Pitarniz/Scanpix.
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— Jeg møter så mange arvinger som
mener de nærmest har krav på arv. Det
er dine penger dette her, og i bunn og
grunn har du kun ansvar for å ta vare på
barna til de er 18 år eller er ferdige med
videregående skole. Ellers er det barnets
fordømte plikt å ta vare på seg selv, sier
Bergo. 

Å ta ut lån med pant i bolig mener
hun er en fin måte å spe på inntektene i
pensjonisttilværelsen på, spesielt dersom
lånet kommer med en garanti om at du
kan bli boende i boligen din resten av
livet. Hun har ikke noen ting til overs
for dem som mener man pent må finne
seg i å leve et nøkternt liv i alderdom-
men for å bidra til å styrke økonomien
til fremtidige generasjoner.  

Mye grådighet
Ikke alle arvinger er like negative til at
foreldrene tar opp lån, og enkelte tar til
og med initiativet og introduserer dem
for ideen. Andre, av den mest kyniske
sorten, tvinger foreldrene til å gjøre det
for å få kloa i pengene deres raskest
mulig. Skal du ta opp et lån på dine
eldre dager, bør du gjøre det på dine
egne premisser, anbefaler Bergo.

— Enkelte nærmest forlanger at mor
og far skal ta opp lån og nedbetale deres
boliglån. Det har jeg liten sympati for.
Jeg ser så mye grådighet der ute. Husk at
det er du selv som har skapt verdiene, så
vær så god spis dem opp. Sørg for at du
får glede av pengene og ikke blir presset
inn i et lån som du føler deg ukomfor-
tabel med, sier Bergo. 

Bente Olafsen, daglig leder i Bente
Olafsens Finans, et av Oslos eldste pri-
vateide finansrådgivningsfirmaer, er enig ➤

Blås i 
arvingene

— Ta opp lån hvis du ønsker å
øke eget forbruk i alderdom-
men, oppfordrer Agnes Bergo,
daglig leder i det uavhengige
økonomiske rådgivningsfirmaet
Pengedoktoren. Hun har liten
sympati for arvinger som syter
og klager når mor eller far
bestemmer seg for å benytte
verdiene som ligger i boligen til
å øke levestandarden sin. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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i at de eldre i første omgang bør tenke på
seg selv. Hun tror også de fleste barn
unner sine foreldre en god alderdom.

— Jeg har blitt kontaktet av folk som
har vært bekymret for at arven skal for-
spilles, og lurt på hva denne typen lån
innebærer. Når jeg har forklart hvordan
det fungerer, har de vært nesten uforbe-
holdent positive. Jeg har også opplevd at
eldre har kommet og sagt at de har lyst til
å ta ut et lån for å gi penger til barne-
barna sine slik at de får en god start i
livet, sier Olafsen.

Ikke krav på informasjon
Vurderer du å ta opp et lån med pant i
boligen din, behøver du uansett ikke
informere arvingene dersom du ikke
ønsker det. De kan godt leve lykkelig
uvitende inntil den dagen du dør, der-
som du foretrekker det. Agnes Bergo i
Pengedoktoren, ser ingen moralske pro-
blemer med å holde denne typen infor-
masjon skjult. Din egen økonomi er din
privatsak, mener hun.

Heller ikke Bente Olafsen synes det
er nødvendig å opplyse arvingene om en
slik avgjørelse, selv om det av og til kan
være en god idé for å bevare familiefre-
den. 

— Man kan gjerne informere om at

man gjør dette, men trenger så absolutt
ikke å be om tillatelse. Dette er penger de
eldre selv har spart og jobbet for, og jeg
mener de skal få ha disposisjonsrett over
disse pengene inntil den dagen de dør.
Man skal kunne unne seg litt ekstra i
alderdommen, sier hun.

Kaffe og smørbrød
Til tross for at kritiske røster har hevdet
at økningen i denne typen lån er et tegn
på at vi er i ferd med å bevege oss mot et
mer egoistisk samfunn, tror Olafsen de
fleste eldre fortsatt har et ganske nøk-
ternt syn på det å låne penger. Det er
ikke de største verdiene det her er snakk
om, og mange ønsker kun å få et verdig
liv.  

— Det de fleste ønsker er å sitte trygt
og godt i boligen sin og å ha noen kroner
på konto så de vet at de kan kose seg hvis
de vil. De vil slippe å være redde for at de
ikke har råd til å betale strømregningen
neste måned. 

Selv har Olafsen blant annet formid-
let et lån av denne typen til en minste-
pensjonist som satt med en leilighet på
Frogner til en verdi av litt under 8 milli-
oner kroner. Etter at husleie/felleskostna-
der og strøm var betalt, hadde hun knapt
råd til mat. I dag, med rundt 500 000

ekstra på konto, nyter hun alderdomstil-
værelsen.

— For henne betydde lånet at hun
kunne gå på theatercafeen og nyte en
kaffe og et smørbrød en gang i måneden.
Dette var noe hun av og til hadde gjort i
ungdommen, og som hun hadde drømt
om å gjøre igjen. Nå har hun plutselig
råd til å gjøre det. 

Flere ser muligheten
Nina Karlsen, produktansvarlig for utlån
i Nordea, forteller at stadig flere eldre tar
opp denne typen lån. Hun er ikke i tvil
om at vi er i ferd med å se en liten hold-
ningsendring i befolkningen.

— Det ser nok ut til at eldre har skif-
tet litt mening. Før skulle de ikke ha en
krone i gjeld og bare spare til de etter-
latte, men dette ser ut til å ha snudd i det
siste, sier Karlsen.  

Egil Melkevik, seniorrådgiver i
finansrådgivningsfirmaet Norsk Privat-
økonomi, er heller ikke i tvil. Livet stop-
per ikke når man går av med pensjon. 

— Det er ikke lenger sånn at når du
er 67 skal du verken ha gjeld, drømmer
eller planer. De eldre ønsker å realisere
seg selv på en helt annen måte enn før,
sier han. brs@huseierne.no

ALDER INGEN HINDRING: Pensjonstilværelsen
er ikke hva den en gang var. Nå ønsker stadig
flere å leve livet, også i alderdommen. 
Foto: Pernille Tofte/Scanpix.
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Da Bitten ble enke, ble plutselig øko-
nomien snudd på hodet. Tomanns-
boligen hun og mannen til da hadde

delt på Nordstrand ble dyr å sitte med.
Når regningene var betalt og hverdags-
innkjøpene skulle gjøres, var det ikke
mye igjen. Selv om hun hadde råd til
melk og brød, var det lite rom til å kose
seg og kjøpe det hun hadde lyst på. Det
var da datteren Annebeth Bjertnæs
Lange fant ut at nok var nok. Mor skulle
få nyte alderdommen. Derfor foreslo
hun å ta opp lån med pant i den ned-
betalte boligen.

— Når man ikke har aksjer, penger
eller annen kapital å leve av, er det dumt
ikke å utnytte kapitalen i boligen. Det er
tross alt de eldre som har tjent disse
pengene og brukt dem på å forsørge oss

Det gode liv
Bitten Bjertnæs, 84, er en aktiv gammel dame, og vet å

nyte livet. I tillegg til teaterbesøk, syklubb og midda-
ger med familie og venner, tar hun seg tid til å arbeide
frivillig for eldresenteret på Nordstrand. Plenklipping,

hagestell og husvask lar hun andre ta seg av. Det har
hun råd til, og det fortjener hun, mener datteren. At

arven samtidig vil bli noe redusert, spiller ingen rolle. 

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND
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et helt liv. Da skal det ikke være
sånn at de ikke får lov til å nyte
den tiden de har igjen, sier
Annebeth. 

Den månedlige utbetalingen
moren nå får, gir henne mulig-
het til å oppleve ting hun aldri
hadde hatt råd til på inntekten
hun fikk da hun ble alene. 

— Det var ingen spøk å sitte
som enke i en leilighet til et par
millioner og være minstepensjo-
nist. Jeg fikk mye mindre penger
enn jeg hadde ventet. Men, med
ordningen jeg nå har, kan jeg
leve et bekymringsløst liv og
slipper å snu på hver krone, sier
Bitten. 

I tillegg til å unne seg å skeie
litt ut på middagsfronten en
gang i blant, er Bitten en ivrig
bruker av hovedstadens kultur-
tilbud. Hun liker også å være
pen i tøyet. Blir det noen kroner
til overs, er hun ikke sen med å
la det dryppe litt på yngre gene-
rasjoner.

— Mamma går veldig gjerne
på teater og konserter. Hun bru-
ker også en del penger på klær,
og liker godt å spandere middag
på oss eller gi litt penger til bar-
nebarna, forteller Annebeth. 

Ekstra overskudd
Litt avlastning i hverdagen har det også blitt råd til. Hun kan,
som hun sier, ikke klatre rundt overalt lenger. 

— Nå har jeg fått meg vaskehjelp. Støvsugingen klarer jeg
selv, men det er greit å ha noen til å ordne i huset. Jeg må også ha
noen til å hjelpe meg i hagen og klippe plenen. Det orker jeg ikke
lenger, sier Bitten. 

Den ekstra avlastningen gir henne mer overskudd og mulighet
til å hjelpe andre. De siste 15 årene har hun jobbet frivillig på
Nordstrand eldresenter en gang i uken, og det har hun tenkt å
fortsette med så lenge hun kan. Hun har også et sosialt liv som
mange ville misunne henne. Bitten, som egentlig heter Liv Elisa-
beth, har nemlig bodd på Nordstrand så å si hele livet, og er fort-
satt omringet av den gamle venninnegjengen sin. Blant dem har
hun alltid vært kjent som Bitten, og Bitten er hun blitt hetende. 

— Det er godt å ha så mange gode venner i nærheten. Vi er
sju venninner som har vært i samme syklubb siden skoledagene,
og møtes fortsatt jevnlig. Det setter jeg veldig stor pris på, sier
Bitten. brs@huseierne.no

NYTER ALDERDOMMEN: De er enige
om at mor har fått et bedre liv, Bitten
Bjertnæs og Annebeth Bjertnæs Lange.
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Tenk før du tar opp lån 
Vær klar over hva du gjør før du tar opp ett stort lån i voksen alder. I verste fall kan du 

ende opp med å miste boligen i en periode av livet da du er syk og pleietrengende.
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Bankene selger lån til pensjonister som aldri
før, og stadig og flere velger å bruke ver-
dien i boligen sin til å spe på pensjonen.

Dette kan være en god løsning for mange,
men før du velger å ta ut et lån med pant i
boligen din bør du tenke over hva du kan risi-
kere dersom du ikke klarer å betjene lånet. 

— Før du tar opp lån bør du tenke nøye
gjennom hvor du skal bo dersom noe går galt.
I verste fall kan du komme i en situasjon der
du blir tvunget til å selge. Tenk deg en situa-
sjonen der helseutgiftene har eksplodert og du
ikke har råd til å betjene lånet. Da kan det
være du er et gammelt og sykt menneske, sier
Agnes Bergo i det uavhengige økonomiske
rådgivningsfirmaet Pengedoktoren. 

Variert marked
De finnes i dag få låneprodukter spesialtilpas-
set pensjonister, men både Nordea, Fokus
Bank og flere av Sparebankene markedsfører i
dag boligkreditt, eller de såkalte fleksilånene
sine i dette markedet. Dette er produkter som
gir lånetaker en avdragsfri kreditt på opptil 80
prosent av boligens verdi som kan tas i bruk
når kunden selv mener han eller hun trenger
det. Det betales til en hver tid kun renter på
den summen man har lånt, og avtaleperioden
varer mellom 10 og 20 år. Etter endt periode
kan kunden enten fornye avtalen avhengig av
hvor mye av kreditten som er brukt, eller lånet
konverteres til et normalt nedbetalingslån. 

Fokus Bank har utviklet et eget boligpen-
sjonsprodukt, som er tilgjengelig for dem som
har en helt, eller delvis nedbetalt bolig.  Tar du
opp lånet kan du få en fast månedlig utbeta-
ling som beregnes på grunnlag av verdien på
boligen din og hvor lenge du ønsker å få peng-
ene utbetalt. Renter trekkes fortløpende, og
levetiden på lånet er ti år. Etter dette kan du få
omgjort lånet til et avdragsfritt lån på ube-
stemt tid. 

Det siste tilskuddet på markedet, Litt
Extra, er i dag kun tilgjengelig fra Spareban-
ken Bien i Oslo, og er det eneste produktet
som garanterer at du får bo i boligen din livet
ut. Her får du låne fra 30 prosent av boligens
verdi og oppover avhengig av din egen alder,
og betaler verken renter eller avdrag. Opp-
gjøret blir først gjort når du dør eller havner
permanent på gamlehjem, huset blir solgt eller
arvingene kjøper ut lånet.

Hva er problemet?
I det store og hele er alle disse produktene
sikre dersom du har en rimelig god styring på
din egen økonomi, mener rådgivere Hus &
Bolig har snakket med. Likevel gjør flere det
klart at hvis du ønsker absolutt sikkerhet, bør
du gå for et produkt med den typen garanti
som Sparebanken Bien tilbyr. Bergo sier hun
har stor sans for dette alternativet, nemlig et
lån der du uansett hva som skjer får bo i boli-
gen din til du dør eller ender opp på alders-
hjem. Her er det banken som tar risikoen der-
som noe dramatisk skulle skje i markedet. Selv
vil du aldri kunne gå i minus. Det verste som
kan skje er at arvingene dine ikke får noe ut-
betalt. ➤

TEKST: 
BJØRN RUNAR SODELAND
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— Produktet til Bien er en variant
jeg har stor sans for, og det er vel egent-
lig det produktet jeg som uavhengig råd-
giver har fremhevet for de av mine
kunder som har ønsket denne typen løs-
ning. Når banken tar en risiko, da får jeg
sympati for produktet med en gang, sier
Bergo. 

Også Bente Olafsen, i Bente Olaf-
sens finans, har dette produktet som sin
personlige favoritt. 

— Det som er bra med dette pro-
duktet er at du er garantert at du kan bo
i leiligheten resten av ditt liv. Du blir
aldri kastet ut, og det blir aldri krevd at
du casher inn lånet. 

Litt Extra er i dag kun tilgjengelig i
Oslo og omegn. Likevel er det indikasjo-
ner på at flere banker kan komme til å ta
opp dette produktet eller utvikle lik-
nende løsninger.

— Jeg er overbevist om at vinnerne i
eldremarkedet er produkter som sikrer
eldre 100 prosent garanti på at de får bo
i hjemmet sitt livet ut.
Det vil trolig komme flere
og flere produkter av
denne typen, sier Egil
Melkevik, seniorrådgiver i
Norsk Privatøkonomi.

Dersom du har behov
for mye penger umiddel-
bart, er ikke produktet fra
Bien det beste valget.
Summen du kan låne
begrenser seg nemlig opp-
over til 30 prosent av boli-
gens verdi når du er i 60
års alderen, men du kan få
noe mer kreditt dersom
du er eldre. 

— Du kan få et dob-

belt så stort lån i Nordea, Fokus bank og
i sparebankene, så i den grad du har lyst
til å spise opp en større andel av boligen
din, er ikke Bien det beste alternativet,
sier Bergo. 

Det er også viktig å være klar over at
fordi Bien tar en ekstra risiko ved å gi deg
et lån av denne typen, betaler du også

noe mer rente. 
På samtlige av de

andre lånene som er på
markedet i dag, kan du
på et eller annet tids-
punkt bli tvunget til å
betale penger tilbake.
Selv om det trolig er få
som vil nå kredittgrensen
på 60 eller 80 prosent
som disse lånene opere-
rer med, kan situasjonen
endre seg dersom bolig-
prisene på ett eller annet
tidspunkt skulle falle
dramatisk. Når verdien
på boligen du sitter på
blir redusert, skal det

ikke lenger så mye til for å nå kreditt-
grensen. Det kan også være at rentene
stiger til et nivå som er høyere enn bereg-
net, og at de månedlige rentefradragene
eller renteinnbetalingene derfor går mye
opp. Lever du veldig lenge, kan det  gjøre
at den faste inntekten du hadde satset på
skal vare livet ut plutselig tørker inn,
enten fordi lånerammen nås eller fordi
du ikke får fornyet låneperioden. 

— Dette kan være en ganske stor
ulempe for en pensjonist, sier Agnes
Bergo. 

— Du kan risikere at helsen svikter
og velferdstilbudet fra den norske stat
blir mye dårligere enn det er nå. Du kan
bli tvunget til å kjøpe hjemmehjelpstje-
nester, få noen til å handle for deg, vaske
håret ditt og klærne dine. Plutselig har
du ikke penger til å betale renter og even-
tuelle avdrag på lånet, og da kan banken
i verste fall kreve salg av boligen. Hvor
skal du gjøre av deg da?

Ingen fare
Nina Karlsen, produktansvarlig for utlån

Agnes Bergo i det uavhengige
økonomiske rådgivnings-
firmaet Pengedoktoren. 
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i Nordea, mener det er liten grunn til bekymringen for at noe
slikt skal skje. Personene som tar opp boligkreditt hos Nordea,
blir nemlig nøye kredittsjekket og informert om hvilken risiko
de tar. 

— For oss er det alltid snakk om en skjønnsmessig vur-
dering. Kunden må ha gjeldsbetjeningsevne for å kunne ta
opp en boligkreditt, og vi er nøye med å undersøke at kunden
vet hva han gjør og er innforstått med hva denne typen lån
innebærer. 

Camilla Krogstad i Fokus Bank, som i tillegg til en stan-
dard boligkreditt, tilbyr et spesialdesignet pensjonistlån, er
innforstått med at faren for mislighold er en viktig problem-
stilling å gjøre eldre oppmerksom på. Når boligpensjonen
banken tilbyr når kredittgrensen og løpetiden på 10 år er over,
gjøres det om til et avdragsfritt lån der kunden må betale
renter.

— Det er klart enkelte kan få problemer når de ti årene
har gått. Det vil utgjøre en ganske stor forskjell for en kunde
som er vant til å få utbetalinger fra boligen sin plutselig ikke å
få det, i tillegg til at de må begynne å betale rentene.

Likevel er Krogstad klar på at kundene får rikelig med
informasjon på forhånd og at de blir gjort grundig oppmerk-
som på hva de går til. 

— Det siste man vil er å kaste gamle folk på gata, og det
kommer nok heller ikke til å skje. Likevel er det mye som kan
skje ti år frem i tid. Det kan hende at de som i dag har tenkt at
de om ti år vil flytte inn i en mindre leilighet er så spreke at de
ønsker å bli boende i huset sitt. Da kan de få problemer med å
gjøre det. Vi er veldig klare på å informere om risikoene i for-
kant, sier Krogstad. Hun mener uansett en boligpensjon vil
være et bedre valg for de fleste pensjonister sammenlignet med
en boligkreditt. Det avhenger likevel noe av hva man har
behov for. 

— For dem med en stram likviditet er det ingen tvil om at
boligpensjon er den beste løsningen. Da får de en fast utbeta-
ling en gang i måneden. For de som vil ha det litt romsligere
og kan styre økonomien selv, kan boligkreditten kanskje være
den beste løsningen. 

Selv om verken Nordea eller Fokus tilbyr et produkt av
typen Bien Sparebank gjør, ser ingen av bankene bort fra at
dette kan komme i fremtiden. Uansett er en slik løsning
avhengig av etterspørsel. brs@huseierne.no

h&b nr. 6-2006 s. 12-35  11/10/06  4:40 PM  Page 33



h&b nr. 6-2006 s. 12-35  11/10/06  4:40 PM  Page 34



h&b nr. 6-2006 s. 12-35  11/10/06  4:40 PM  Page 35



Før du går til anskaffelse av lys til hus,
hage og oppkjørsel, kan det lønne seg
å tenke gjennom hvilke ønsker og

behov du har. Slik lyder rådet fra pro-
sjektleder for lysdesignstudiet ved Høg-
skolen i Buskerud, Kjell Inge Daae. 

— Er poenget med lyset å sikre at du
ikke snubler i trappen – eller er det å
fremheve husets skjønnhet? Har du en
vakker hage, der trær og blomster fortje-
ner å synes, eller er det tvert imot hus-
veggens detaljer som skal frem i lyset?
spør høgskolelektoren. Han mener det er
viktig at folk tenker gjennom slike spørs-
mål før de bestemmer seg for hvordan de
vil lyssette uterommet. 

Det er også viktig å undersøke ret-
ningen på lyset i en lampe før man kjø-
per den. Slik kan man unngå såkalt lys-
forurensning. 

— De fleste kan se eksempler på lys-

forurensning i sitt eget nabolag; plutselig
blir man blendet av en garasjelampe
femti meter nedi veien, som sender lyset
rett ut, i stedet for å lyse opp området
nær garasjen. Det er viktig at lyset sendes
i riktig retning, derfor er det ikke så lurt
å kjøpe en lampe bare fordi den ser fin ut
i butikken. Man må også undersøke lyset
i den, sier Daae. 

Som ansvarlig for nesten femti elever
på det nystartede studiet i lysdesign ved
Høgskolen i Buskerud, er han ikke i tvil
om at lys er viktig for helse og trivsel. 

— Vi vet at lys har en direkte virk-
ning på hormonproduksjonen. Depre-
sjoner behandles i dag med lysterapi, og
menneskets biorytme reguleres i nær
sammenheng med lys og mørke. Lys har
i tillegg en åpenbar, men ofte glemt, hel-
seeffekt: En godt opplyst trapp eller opp-
kjørsel forebygger snubleulykker og fall,

spesielt i den årstiden vi nå går inn i,
minner Daae om. 

De billigste utelampene får du til
under hundrelappen. Oppover i prisklas-
sene er det nesten ikke grenser for hvor
mye du kan bruke på å lyse opp hus og
hage. Markedet for eksklusive løsninger,
som for eksempel håndlagde kobberlam-
per til rundt 50 000 kroner stykket, er
smalt, men lever i beste velgående, fortel-
ler en av selgerne Hus & Bolig har vært i
kontakt med. Ellers er det økende inter-
esse for både LED-lys, sensorstyrt og
lamper med alternative energikilder. 

LED-lys
LED er en forkortelse for Light Emitting
Diode, eller lysemitterende diode. LED-
lys har vært brukt siden 1970-tallet, men
da i liten skala, blant annet i elektriske
apparater. Den senere tiden er LED-lys
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Tenn lys i mørket
Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, slo den

kinesiske filosofen Konfucius fast for godt over to tusen år siden.
Mange av oss er flinke til å følge filosofens råd med både elektrisk

og levende lys hjemme i stua, men hva med innkjørselen, hagen,
inngangspartiet og terrassen? Hus & Bolig har sett på noen av

mulighetene som finnes innen utebelysning akkurat nå. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Trust Fasade fra Lyse Ideer Innpakket stemning Wandlam 1 fra Viland
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blitt ledende på gatebelysning og tra-
fikklys, og det brukes også mer og mer i
biler. Trolig vil LED bli den vanligste
lyskilden i fremtiden. 

En av fordelene med LED er at lys-
pæren har svært lang levetid. Mens en
vanlig glødelampe lyser i ca. 1 000 timer
og en halogenlampe i om lag 10 000
timer, er brenntiden i LED-lys over
100 000 timer, noe som tilsvarer
sammenhengende bruk i over 11 år. I til-
legg bruker LED langt mindre strøm
enn glødelampen, blant annet fordi det
produseres minimalt med varme. 

— Den lange levetiden og det lave
strømforbruket er de to største fordelene
ved LED. I tillegg kommer det at denne
typen lys gjerne har små, nette armatu-
rer. Det gjør at man kan lyssette terras-
sen, oppkjørselen eller inngangspartiet
på en helt annen måte enn tidligere.
Foreløpig anbefaler vi gjerne folk å
bruke LED som effektlys i tillegg til van-
lig lys, sier Jens Juberg, daglig leder i
Nordesign. 

Prisene avhenger av lampenes stør-
relse og kvalitet, men LED-lamper er
ikke spesielt mye dyrere enn annet tilsva-
rende utstyr med tradisjonell glødepære.
Det er i visse tilfeller mulig å bruke
LED-lyspærer i vanlig armatur, men
som oftest gir egne lamper best resultat.

Sensorstyrt lys
Sensorstyrt lys har den store fordelen at
det slår seg på når du trenger det. Denne
typen lys er utstyrt med en fotocelle som
oppfatter når det begynner å skumre, og
som da sørger for at lampen blir slått på
automatisk. Fotocellen kan stilles inn på

37hus&bolig 6–2006 •

➤

SENSORISK:
En liten fotocelle på 
utelampen hindrer at 
den lyser i utide.

Hjørneløsning Gea 2 LED fra Nordesign Til hageselskapet?
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ulike lysstyrker, slik at du selv kan
bestemme hvor mørkt det skal bli før
lyset slås på. Vidar Langbråten, daglig
leder i Vilan AS, som importerer denne
typen utstyr, forteller at de fleste sensor-
styrte lampene kommer med dimme-
funksjon. Det betyr at de kan lyse med
25 prosent styrke når mørket senker seg
og ingen er i nærheten. Når noen så
beveger seg innenfor bevegelsessensorens
område, slår lampene opp til full lys-
styrke. Langbråten mener det er mye
strøm å spare på dette.

— Husk at en 60 watts pære som står
på døgnet rundt i ett år koster 400 kro-
ner med dagens strømpriser. Det er van-
skelig å si hvor mye man kan spare på
sensorstyring, men det sier seg jo selv at
det over tid vil være forskjell på en pære
som lyser 25 prosent i mørket, og en som
står på for fullt store deler av døgnet, sier
Langbråten. 

Sensorstyrte utelamper er gjerne litt
dyrere enn vanlige utelamper, men opp-
monteringen er den samme; en elektri-
ker er nødvendig for å få jobben for-
skriftsmessig gjort. Det er også mulig å
montere sensorer på lamper man har fra
før. 

Oslo kommune ved Enøketaten kan
gi økonomisk støtte til montering av
fotoceller på utebelysning. Se www.eno-
ketaten.oslo.kommune.no for nærmere
opplysninger.

Solcelledrevne utelamper
Utelamper med innebygd solcellepanel
er noe av det enkleste du kan finne innen
utendørs belysning. De krever ingen dyr
installasjon, for lampene kan settes rett

STEMNING: En lyslenke skaper 
stemning, sommer som vinter.

Theowall Out Fasade fra Lyse Ideer Levende – når vi inviterer til fest Tropicana varmelampe fra Design Belysnig
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ned i jorda og enkelt flyttes rundt. Solcel-
ledrevne lamper lader opp batteriet om
dagen, og slår seg automatisk på når det
begynner å skumre. Når batteriet går
tomt, slukner lampen. Ulempen ved
denne typen belysning er at vinterdagene i
Norge stort sett har for lite lys til at lam-
pene kan fungere optimalt. Lyset er dessu-
ten gjerne svakere enn lyset fra vanlige
lamper. Solcelledrevne utelamper brukes
gjerne i tillegg til, ikke i stedet for, annen
belysning. På Clas Ohlson selges solcelle-
drevne utelamper fra under hundre kro-
ner. Også hos de fleste andre forhandlere
ligger solcellelamper lavt i pris. 

Gassfakler
Levende lys gir en helt spesiell stemning.
Mange har for vane å sette fakler utenfor
inngangsdøren og porten for å ønske gjes-
ter velkommen. Gassfakler er en mer per-
manent variant, som kanskje først og
fremst er beregnet på større bygg, som
hoteller, restauranter og så videre, men
hvorfor ikke spandere litt feststemning
ved eget inngangsparti? Daglig leder i
Romerike Peis og Varme, Roger Sjølstad,
forteller at det skjer en spennende utvik-
ling på området. 

— Vi har blant annet fått en ny fakkel
som er seksjonert, slik at man kan kjøpe
ett feste som passer til flere ulike fakkelen-
heter, sier han. På den måten skal faklene
kunne tilpasses nesten ethvert kundeøn-
ske. Fakkelhodet kan leveres med stolpe
og brønn eller med oppheng til vegg. I
dette eksempelet ligger brønn, stolpe og
fakkelhode til sammen like under 15 000
kroner. Monteringskostnader kommer i
tillegg. 

Ny design
Om du ikke ønsker det nyeste av det nye
når det gjelder energitilførsel eller lystype,
men tvert imot nøyer deg med de mer
vanlige, strømdrevne utelampene, behø-
ver ikke det å bety at du ikke følger med i
tiden. Det er nemlig flust av moderne
modeller å velge mellom – fra lysende
husnummerskilt til ufo-inspirerte vegg-
lamper og futuristiske lyktestolper. Dessu-
ten er det ikke bare taket inne i stua som
kan passe til downlights og spot-belys-
ning. Spotter til uterommet har for lengst
kommet for å bli. Stadig oftere benyttes
LED i disse armaturene. Nedgravd ved
siden av trær og bed gir spottene en fin
stemning til høst- og vinterhagen. Lysde-
signer Tom Gysler i Lyse Ideer AS mener
det er stort rom for kreativitet, men
minner også om begrensningene som fin-
nes i vårt vinterlige land.

— Her i landet må vi huske på å mon-
tere lys slik at det ikke blir borte i snøen
om vinteren. Lys på og ved en lav mur kan
for eksempel lett forsvinne under snøen,
mens spotter under et tre beskyttes av gre-
nene, sier lysdesigneren. 

Varmelamper
En varmelampe er strengt tatt ikke pri-
mært en lyskilde, men den lyser gjerne
med en lun glød i tillegg til å spre varme.
Røykeforbudet på restauranter og kafeer
har satt fart på salget. For det er ingen
grunn til at bare røykerne på utesteder
skal få kose seg under de lune strålende fra
en slik innretning. 

— Også privathusholdninger har
begynt å ta opp trenden til både hjem og
hytte, og varmelamper selges jevnt til alle ➤

SOLCELLE-
DREVET: Sol-
celledrevne
utelamper er
rimelige og
krever ingen
installasjon,
men har pro-
blemer med
oppladningen
når dagene
blir korte.

Fakkel 03 fra RPV Moira 2 led fra Nordesign as Godt lys hjelper deg å finne nøkkelhullet
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årstider, forteller daglig leder i Design
Belysning AS, Hanne Baugerød Stokke.
Varmelamper gir minimalt med lys, og
kan ikke erstatte andre lyskilder. De
kommer både som frittstående, som
bordvarmere, og til å montere på vegger
og tak. De kraftige typene sprer varme i
et område på rundt åtte-ni kvadratmeter.
Små varmelamper kan man få for en
tusenlapp; for større typer kryper prisen
gjerne opp mot fire-fem tusen. 

Lyslenker
Lyslenker er noe mange tradisjonelt for-
binder med juletrepynt og julehuspynt av
den amerikanske, fargeglade sorten. Men
lyslenker finnes i mange varianter, og kan
med fordel benyttes også utenom julese-
songen. På verandaen kan en lyslenke
skape stemning både på lyse sommerafte-
ner og på mørkere høst- og vinterkvelder.
Når utesesongen definitivt er over, kan
lyslenken for eksempel brukes til å lyse

opp en mørk oppgang eller entre. Prisene
ligger som oftest godt under 500-lappen. 

Egenprodusert
Husk at det enkle gjerne er det beste.
Finnes det noe mer stemnignsfullt enn
snølykter i hagen eller i oppkjørselen?
Noen never kram snø og et par telys er
alt som skal til for en vinterstemning
industrien hittil ikke har klart å kopiere.
raa@huseierne.no
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Milieu L 320 anthrazit Velkommen hjemSom flytende lykter
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Lys mot innbrudd
At lys påvirker helse og trivsel er en kjent sak, men har 

du tenkt over at lys også kan forebygge kriminalitet?

TEKST: RIKKE ÅSERUD

De fleste av oss liker å komme hjem til en
opplyst bolig. Tenk bare på forskjellen
mellom å komme til en mørk inn-

gangsdør en kald vinterkveld og måtte lete
fram nøkkelhullet med frosne fingre – og
det å komme hjem til et hus der lampene
lyser varmt og innbydende. Men mens ute-
lamper i oppkjørsel og inngangsparti er
ment for å ønske husets eier og gjester vel-
kommen, kan utendørs lys også brukes til å
jage uvedkommende unna. Installasjon av
sensorstyrt utelys som slår seg på når noen
beveger seg i området rundt lyskilden, kan
være en god måte å forebygge innbrudd på.

— Det kan virke ganske skremmende
om man går mot et hus og lyskastere slår
seg på automatisk. Det virker trolig ikke

like fristende å bryte seg inn i et hus i flom-
lys, som det gjør å snike seg inn i tussmør-
ket, sier Vidar Langbråten, daglig leder i
Vilan AS. Han forteller at han har fått
positiv tilbakemelding fra flere kunder som
er blitt kvitt uønskede personer rundt
huset, takket være lyskastere som slo seg på
i rett øyeblikk.

— Sensorstyrt lys kan monteres stort
sett over alt – under vinduer, ved dører, i
garasjen og så videre. Det kan tilpasses den
enkeltes behov, reklamerer han.

I tillegg til alarm er observante naboer
viktig om man ønsker å redusere risikoen
for innbrudd. Husk at godt lys gjør det
mulig for dem å følge med på hva som
skjer rundt boligen din når den står tom.
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Miljøskadelig julepynt
Når butikkene bugner av lysende, glitrende, syngende og spillende julepynt, er

det lett å la seg friste til å fornye noe av den gamle pynten fra i fjor. Skal du kaste

gammel julepynt, bør du imidlertid passe på at alt ikke går rett i søpla, men i

stedet blir levert på riktig måte. Julelys, julestjerner og blinkende julelys inne-

holder nemlig, som andre elektriske produkter, stoffer som kvikksølv, bly, PCB og

kadmium. Dette er stoffer som kan gi helse- og miljøskader. Du kan gratis levere

slike elektriske produkter inn til butikker som selger produkter av samme type.

sett&hørt

“Jeg er enslig, barnløs og har ikke
regelmessig inntekt. Jeg har den sosiale

profilen til en seriemorder. Jeg har
ingenting i et boligstrøk å gjøre.”

Forfatter og journalist Bjørn Gabrielsen til Dagbladet 

om hvorfor han flyttet til en hytte i Nordmarka

Fortsatt langt fra likestilling hjemme
Så er det nok en gang slått fast: kvinner står for mesteparten av husarbeidet i de norske

hjem. Det er bladet Vi i Villa som slår fast dette, etter å ha foretatt en landsomfattende

undersøkelse, der 62 prosent av kvinnene svarer at det er de selv som hovedsakelig gjør

husarbeidet. Bare åtte prosent av mennene svarer det samme. Over dobbelt så mange

menn hevder imidlertid at de er hovedkokken i hjemmet. Det er likevel først og fremst

som økonomisk bidragsyter mannen er på høyden i undersøkelsen. Selv om kvinnene er

de ivrigste til å sette i gang med oppussing av hjemmet, svarer 42 prosent av mennene

at det er de som betaler. 75 prosent av kvinnene hevder imidlertid at begge to betaler like

mye. Hvem som er sjeføkonom i hjemmet sier undersøkelsen ingenting om.

KRISTIANSAND 
ØKER MEST
Boligprisene har økt kraftig over hele landet

i år, men Sørlandet ligger et hestehode

foran resten av landet, skriver Agderposten.

I denne landsdelen har nemlig boligprisene

økt med hele 18 prosent i løpet av året,

mens tallet for resten av landet ligger på

rundt 14. Kristiansand ligger på topp, der

har prisene økt med 19 prosent.

RADONKART FOR ØSTLANDET
Rundt 175 000 boliger i Norge har høyere konsentrasjon av

den radioaktive gassen radon i inneluften enn anbefalt av

Statens strålvern. Hvert år får mellom 250 og 300 nordmenn

lungekreft som følge av langvarig eksponering for radon.

Ofte er det enkle tiltak som skal til for å redusere forekom-

sten av gassen i boligen, og dersom du bor på Østlandet,

kan du nå sjekke om boligen din er i faresonen.

1. november la Statens strålevern fram 

nye kart over radonforekomsten 

i kommunene i det sentrale 

Østlandsområdet. Kartene er 

gratis og du finner dem på 

Statens stråleverns hjemme-

sider www.stralevernet.no.

Heis-senger
Rekordhøye boligpriser i

Paris tvinger fram en

rekke utradisjonelle inn-

redningsløsninger, skriver

Dagbladet. Blant de popu-

lære nyvinningene er full-

elektriske senger som kan

heises ned fra taket.

Prisen på en slik seng,

pluss installasjon, ligger

på 36 000 norske kroner.

Det er langt billigere enn

én kvadratmeter i den

franske hovedstadens

mest populære områder.
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Høyest husleie i 
Oslo og Bærum
Leieboere i Norge betaler i gjennomsnitt 

4 597 kroner i månedlig husleie her i

landet, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er imidlertid store variasjoner i marke-

det. Mest betaler leieboere i Oslo og

Bærum. Der må hver enkelt ut med 6 335

kroner i måneden til husleie. Det er billigst 

å leie i spredtbygde områder – der ligger

gjennomsnittshusleien på 3519 kroner.

DRØMMEHYTTA
Er du på jakt etter drømmehytta? I så fall kan

du hente inspirasjon fra Nasjonalmuseet for

kunst, arkitektur og design i Oslo. Fra 15.

desember til 7. januar viser museet utvalgte

arbeider fra årets pepperkakehuskonkur-

ranse, der temaet er ”drømmehytta”. Museet

har hatt en slik pepperkakehuskonkurranse i

førjulstider annet hvert år siden 2000. Utstil-

lingen vises i Nasjonalgalleriets atelier.

sett&hørt

“Folk med store lån, spesielt unge mennesker, 
bør heller sikre seg gjennom å spise litt mer billig
suppe og få ned kostnadene, enn å binde renten.”

Redaktør i Dine Penger Günther Bache

Flere foretrekker plast
Nordmenn kjøper rundt to millioner juletrær

hvert år. Gran og furu er mest populært, men

også einer blir brukt. Plast er imidlertid stadig

mer etterspurt, både fordi det enkelt kan tas

frem år etter år, men også fordi mange plages

av allergier. Rundt ti prosent av juletrærne i

norske hjem er av plast.

Advarer mot boligstyling
Det er ikke mange årene siden boligstyling

var et fremmedord her i landet, men nå

mener Forbrukerådet det hele har gått for

langt. Rådet mener selgeren heller burde

bruke pengene på en teknisk tilstands-

rapport, slik at kjøperen får et mest 

mulig korrekt bilde av boligen.

— Det er grunn til å tro at dette vil

kunne redusere tallet på tvister som 

oppstår etter boligsalg, sier rådgiver 

Jarle Vinje i Forbrukerrådet.

Tonnevis av julepynt
Importen av glitter og stas har økt betrak-

telig de siste femten årene. Mens det i

1990 ble importert 1025 tonn med jule- 

og annen høytidspynt og utstyr her i lan-

det, var tallet steget til 3172 tonn i 2000. I

2004 nærmet det seg 4000 tonn, og det er

lite som tyder på at trenden vil snu i år.

Det aller meste av jule-

pynten her til lands 

kommer fra Kina.
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Slik kommer
du på nett
Bruker du en gammeldags analog telefonlinje 
til å logge deg på Internett, begynner du snart 
å bli i mindretall her i landet. Halvparten 
av landets befolkning har i dag et 
brebåndsabonnement, og å komme 
i gang er ikke så vanskelig som 
du kanskje tror. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: WILLIAM KEMPTON

➤
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Bredbånd – Hva koster det?
Prisen for tjenestene varierer stort, og
spenner for øyeblikket fra det billigste
abonnementet til rundt 200 kroner
måneden, til det dyreste som kommer
opp i over tusenlappen. En egen prissam-
menligning finner du på www.telepri-
ser.no Husk at flere leverandører har en
tilleggspris på mellom 60 og 70 kroner
måneden dersom du ikke har et fasttele-
fonabonnement. Se også på etablerings-
kostnadene, som varierer kraftig. Vær
oppmerksom på at flere leverandører har
en bindingstid slik at du må betale et
ekstra gebyr dersom du velger å bryte
avtalen før den er gått ut. 

Hva betaler jeg for?
Det er hastigheten på bredbåndsforbin-
delsen du betaler mest for.  De billigste
abonnementene har stort sett lavere has-
tighet enn de dyrere abonnementene.
Flere leverandører tilbyr også ulike for-
mer for tilleggstjenester. Dette kan for
eksempel være sikkerhetsløsninger som
spamfilter, brannmur og virusfilter. Like-
vel er det viktig ikke å se seg blind på
dette. Det finnes en rekke gratispro-
grammer av denne typen tilgjengelige på
Internett som kan være tilstrekkelige for
en privatbruker. Enkelte abonnement
inkluderer også egen løsning for hjem-
meside med lagringsplass og flere e-post-
adresser. 

Hvor rask løsning 
har jeg behov for?
Hastighet oppgis i kilobits per sekund
(kbps) eller megabits (Mb). Det går
1000 kilobits i en megabits, og jo flere
bits, jo høyere hastighet. Hvor høy has-
tighet du trenger, avhenger av hva du
skal bruke linjen til. Ønsker du kun å
bruke nettet til å hente informasjon og er
lite opptatt av hvor lang tid det tar å
hente den, kan du klare deg fint med en
hastighet ned i 0,5 megabits, eller lavere.
Vil du derimot komme deg raskere
rundt, planlegger å laste ned en del større
dokumenter, og i tillegg bruke bred-
båndstelefoni, bør du minst gå opp i 1
megabits hastighet. Skal du bruke bred-
båndstelefon og samtidig surfe på nettet
og laste ned en masse filmer og musikk,
bør du vurdere en enda raskere løsning.
Husk at hastigheten som blir oppgitt fra
leverandøren er den de sender ut. I prak-
sis vil du vanligvis få en noe lavere hastig-

het avhenging av kvaliteten på linjenet-
tet. Legg også merke til skillet mellom
nedlastingshastighet og opplastings-
hastighet. Det er stort sett nedlastings-
hastigheten de fleste firmaene reklamerer
med, men de fulle detaljene vil vanligvis
også være oppgitt. Det kan for eksempel
stå følgende under informasjon om has-
tighet: ”1500/300”, det siste tallet vil da
være opplastingshastigheten. Trenger du
å sende store datafiler, for eksempel laste
opp digitale bilder, eller bruke et webka-
mera, bør du også vurdere det siste tallet. 

Det finnes forøvrig flere løsninger på
nettet der du kan teste hastigheten på
forbindelsen din dersom du er usikker på
om du har fått det du har betalt for.  
Se for eksempel www.itavisen.no/
services/speedometer/index.php. 

Lønner det seg å abonnere på
bredbåndstelefoni i tillegg?
Dersom du tar opp et bredbåndstelefoni-
abonnement, også kalt IP telefoni, og
velger å droppe ditt abonnement på fast-
telefon, kan dette i mange tilfeller være
med på å forsvare investeringen i bred-
bånd. Her må du regne med en tilleggs-
pris i måneden på mellom 120 og 400
kroner, men får da gjerne ringe gratis til
fasttelefoner, mobiltelefoner og enkelte
utenlandsnummer, avhengig av hvilket
abonnement du velger. Sjekk prisene på
www.telepriser.no Ringer du mye, kan

du raskt spare inn investeringen. I de
fleste tilfeller vil du også få mulighet til å
beholde ditt eksisterende telefonnum-
mer. Har du bredbåndstilgang flere ste-
der, for eksempel på hytta, kan du også
stort sett ta med deg telefonen dit. Husk
at kvaliteten på bredbåndstelefoni kan
være noe dårligere enn for vanlig fasttele-
fon, og at telefonen din ikke vil virke
dersom strømmen går eller du får proble-
mer med internettforbindelsen din. Det
kan også oppstå problemer knyttet til
alarmsystemet i huset ditt dersom du har
installert bredbånd, og mange anbefaler
en GSM basert løsning for dem med
alarm. Uansett bør du alltid sjekke med
alarmleverandøren din. Dersom du ikke
har fasttelefon, må du hos flere bred-
båndsleverandører betale en ekstra sum i
måneden for linjeleie. Sjekk dette når du
kontakter en leverandør

Ringe uten abonnement
En alternativ løsning til vanlig bredbånds-
telefoni er for eksempel å bruke et pro-
gram som Skype (www.skype.no) eller
MSN (www.msn.no). Dette er program-
mer som er gratis tilgjengelige på inter-
nett og er gratis å bruke. Du kan da kun
kommunisere direkte med andre som
bruker samme programmet. Skype har
også en funksjon der du kan sette inn
penger på en egen konto og ringe rimelig
til telefonnummer i hele verden, både
mobil og fasttelefoner. Du får kjøpt egne
telefoner tilrettelagt for denne løsningen
som du kan koble i PCen din, eller du
kan bruke et billig hodesett. 

Sikkerhet
Husk at med bredbånd og bredbåndste-
lefoni er du alltid ekstra utsatt for virus.
Pass derfor på å ha et ordentlig passord-
beskyttet system med virusprogram og
brannmur. Se www.nettvett.no for mer
informasjon. brs@huseierne.no

Nyttige nettsider:
www.telepriser.no 
– Sammenligner priser hos de ulike

tilbyderne.
www.nettvett.no 
– Råd og veiledning om sikker bruk av

Internett.
www.bredbandsporten.no 
– Informasjon om hva bredbånd er.
www.brukerklagenemnda.no 
– Behandler tvistesaker.
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NESTEN GRATIS: Et par billige hodetelefoner
som du plugger rett i PCen og et program
lastet gratis ned fra Internett, gir deg mulighet
til å ringe venner og bekjente uten andre kost-
nader enn bredbåndsabonnementet.
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ORDBOK
Bredbånd:En teknisk løsning for rask overføring av data
og videosignaler.
Bredbåndstelefoni/IP-telefoni:Dette betyr i praksis at
du ringer via bredbåndsforbindelsen din i stedet for den
vanlige fasttelefonforbindelsen.
Spam:Uønsket e-post med reklame og diverse tilbud av
tvilsom karakter.
Virus:Ulike former for skadelig programvare som kan
ødelegge systemer på datamaskinen din.
Brannmur: Et program som overvåker trafikken inn og ut
av din datamaskin, og sier ifra dersom noe mistenkelig skjer.
Surfing:Når du surfer på nettet sitter du ganske enkelt 
og leter etter informasjon og besøker ulike nettsider.

Foto: Ron Fehling/Scanpix
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Til tross for at antall nordmenn med
bredbåndstelefon økte med nesten 200
prosent i første halvår av 2006

sammenlignet med året før, er markedet
fortsatt ikke stort nok til å holde alle tilby-
derne av teletjenester flytende, mener
Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsy-
net.

— Vi har fått en del konkurranse i
telefonimarkedet, og det er vi veldig glade
for, men jeg tror ikke det norske markedet
er stort nok til å holde 66 aktører i live.
Hvor mange det bør være vil jeg ikke
gjette på, men slik det er nå tror jeg det er
for mange. Vi kommer trolig til å se noen
konkurser. Det er også mulig det blir en
del oppkjøp innad i bransjen, sier Jensen.

Siden tilbudet om bredbåndstelefoni
kom på markedet for få år siden har tre
mindre aktører blitt tvunget til å kaste inn
håndkleet. Kundene i disse selskapene
har for det meste raskt blitt snappet
opp av konkurrentene, som enten
har overtatt hele kundebasen,
eller gitt de berørte abonnen-
tene spesialtilbud for å starte et
nytt abonnement med dem.
Jensen mener derfor de fleste
ikke har noe å frykte dersom de
skulle oppleve en slik situasjon, bort-
sett fra bryderiet med å skifte leverandør.

—Dersom et selskap skulle gå kon-
kurs, vil nok kundene raskt bli plukket
opp av noen andre. Vi tror det stort sett
vil gå bra med kunder som opplever dette,
sier han. 

Garanterer ikke kvalitet
Selv om Jensen frykter flere konkurser,
mener han det er liten tvil om at dette er

Venter konkurser i 
telemarkedet

Markedet for bredbåndstelefoni er i ferd med å eksplodere, og hele 66 selskaper tilbyr
denne typen tjenester i det norske markedet i dag.  Det er for mange, mener 

Post- og teletilsynet, som forventer flere konkurser i tiden som kommer. 

➤

KNALLHARD KONKURRANSE: Selv om stadig flere nordmenn velger bredbånds-
telefon, er ikke markedet her i landet stort nok til å holde 66 selskaper i live,

tror Willy Jensen i Post- og teletilsynet. Foto: William Kempton.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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et marked som bare vil fortsette å
vokse. Tall fra Post- og teletilsynet,
viser at i første halvår av 2006
hadde over 280 000 nordmenn tatt
i bruk bredbåndstelefoni. Året før
var det til sammenligning rundt
100 000 kunder i markedet. Jensen
anslår at antall kunder for lengst
har passert 300 000. 

— Bredbåndstelefoni er en
rimelig løsning. Selv om det i noen
grad kan være dårligere kvalitet enn
en vanlig telefon, finner folk ut at
det lønner seg å prøve. Foreløpig
sier folk at de heller vil ha litt dårli-
gere kvalitet enn dyrere tjenester,
sier Jensen. 

Vurderer du å installere bred-
båndstelefon hjemme, har Post- og
teletilsynet en egen nettside,
www.telepriser.no, der du kan gå
inn og se hvor mye de ulike tilby-
derne tar betalt. Jensen minner
likevel om at det her kun er snakk
om prisen. Tilsynet har foreløpig
ingen garantier nå det gjelder kva-
liteten.

— Det eneste vi oppgir er pri-
sen på tjenesten i tillegg til noen
kommentarer knyttet til beting-
elser. Det vi ikke skriver om ennå er
kvaliteten på disse tjenestene, men
vår erfaring er at den stort sett er
god. Det er klart at det noen ganger
kan være mye skurring på linja,
men når man bruker denne typen
løsninger aksepterer man av og til
redusert kvalitet. Det jeg er spent
på fremover er om den reduserte
kvaliteten etter hvert vil få folk til å
gå tilbake til den tradisjonelle
fasttelefonen. brs@huseierne.no

RIMELIG Å RINGE: Bredbåndstelefoni gjør det billigere å ringe for folk flest,
men kvaliteten er ikke alltid like god som på fasttelefon. Foto: Edward Bock/Scanpix.

Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet
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Abonnerer du på bredbåndstjenester og bred-
båndstelefoni har du, som med andre varer,
krav på at du få det du har betalt for. Mener

du at det du mottar ikke holder mål, for eksempel
at hastigheten på tjenesten ikke er den du har fått
oppgitt, eller at andre av avtalevilkårene du har
med leverandøren er blitt brutt, bør du i første
omgang klage til dem direkte. 

Blir klagen ikke tatt til følge, kan du gå videre
til Brukerklagenemnda for elektronisk kommuni-
kasjon. Nemnda er uavhengig av teletilbyderne,
og har som oppgave å behandle tvister mellom
forbrukerne og selskapene.  Har saken gått så
langt, bør du ha sørget for å ta vare på all kommu-
nikasjon. Slik blir det lettere for deg å dokumen-
tere hva som har skjedd.

— Når ting går galt stilles det i de fleste tilfel-
ler krav om skriftlig dokumentasjon. Har du en
klage bør du være nøye med å
sende oss all korrespondanse
med selskapet. Ta også vare på
fakturaer og annet du mottar.
Selv om man kan ringe kunde-
service og be dem rette feilen,
bør du ha skriftlig dokumenta-
sjon når du kommer til oss,
anbefaler Aneta Duric, sekreteri-
atsleder i Brukerklagenemnda. 

Sjekk abonnements-
vilkårene
Det er viktig å se nøye på abon-
nementsvilkårene i kontrakten
du har med selskapet. Blir noen
av punktene i denne brutt, har
du lettere for å nå frem. Les også
det med liten skrift.

— Så lenge et selskap har
levert i forhold til avtalevilkå-
rene er det vanskelig for en
kunde å få medhold. Med en
gang de bryter disse, blir saken
enklere. Da må selskapet vanlig-

vis ettergi det omtvistede beløpet eller gjøre opp
på annen måte, sier Duric. Dersom du har en
klage mot selskapet som ikke kommer inn under
avtalevilkårene, eller mener avtalevilkårene er uri-
melige, kan du henvende deg til Forbrukerombu-
det. 

Stor pågang
Telefonlinjene til Brukerklagenemnda for elektro-
nisk kommunikasjon har nesten ikke stått stille
siden avdelingen ble åpnet i februar i år. Frem til
oktober hadde nemnda mottatt hele 236 klager på
alt fra bredbånd og bredbåndstelefoni til mobiltje-
nester, fasttelefon og opplysningstjenester. På
grunn av den store pågangen er nemnda blitt
tvunget til å utvide sentralbordtjenestene sine, og
har nå åpent alle hverdager mellom 9 og 12. Fort-
setter pågangen å øke, kan det også bli aktuelt å

utvide tjenesten enda en gang. 
Hele 20 prosent av dem som

ringer har spørsmål knyttet til
bredbånd, og Duric tror den
store pågangen har mye å gjøre
med at dette er et marked i kraf-
tig vekst. 

— Jeg tror antall henven-
delser henger sammen med vek-
sten i markedet. Det tilsvarer
den voksende kundegruppen og
avspeiler selvfølgelig en del feil
som skjer i innkjøringsfasen.
Dette er fortsatt et veldig nytt
marked for både kunder og leve-
randører.  

Alle avgjørelser tatt i Bruker-
klagenemnda er rådgivende,
men dersom et selskap ikke vel-
ger å ta en dom til følge, må sel-
skapet redegjøre for grunnen.
Denne forklaringen vil bli lagt
ut på nemndas hjemmeside.  
brs@huseierne.no

Klag hvis du er misfornøyd
Kommer du i krangel med bredbåndsleverandøren din når 

det gjelder kvaliteten på tjenesten, bør du sørge for at all
kommunikasjon blir gjort skriftlig. Da når du lettere frem

med klagen dersom det skulle oppstå en større konflikt. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

F A K T A

Dersom du vurderer å klage på

tjenesteleverandøren din, må du

sende en skriftlig klage. Du kan

enten fylle inn et elektronisk

skjema som ligger på Bruke-

rklagenemndas nettside, sende

en e-post, eller putte klagen i

postkassen. Uansett er det viktig

at du kan dokumentere dine

påstander, og det er svært viktig

at du har noe skriftlig å vise til.

Brukerklagenemnda

Postboks 4592 Nydalen

0404 Oslo

www.brukerklagenemnda.no

Telefon: 22 09 18 60

Faks: 22 09 18 61

e-post:

post@brukerklagenemnda.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
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SH
US

OS
LO
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ER

SH
US

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

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

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokat Jon Rike      

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

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

LO

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

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

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

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
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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
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SD
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim
Tlf: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
E-post: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no SØ

R-
TR
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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
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

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

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

LE
M
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K

ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setsaas

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

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

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

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

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

RD
AL
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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
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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. Tlf.: 32 25 55 00.
Fax: 32 25 55 01. drammen@eurojuris.no
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

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

PL
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
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G

ADVOKATHUSET LEVANGER
v/adv. Terje Hoven  

Forretningsjuss, fast eiendom, bobehandling

Postboks 72, 7601 Levanger
Tlf.: 74 01 99 99. Fax: 74 01 99 91.
E-post: terje.hoven@advokathusetlevanger.no 
www.advokathusetlevanger.no NO
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ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

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

NO
RD
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ND

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

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

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

DM
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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
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— At badet måtte renoveres var vi klar over. Og
vi så at det var en del slurv, for eksempel at det
var brukt gulvlister i taket. Men at vannet
skulle strømme inn i kjelleren, at taket ikke var
forskriftsmessig lagt, at fundamenter og vegger
ved kjellernedgangen ikke holdt mål, at det
ikke var isolert, at vinduene måtte skiftes eller
at det var råte i ytterveggene hadde vi ikke for-
utsett. Det vil koste over en million kroner å
utbedre skadene. Jeg vet ikke om jeg skal le eller
gråte, så ille er det, sier en fortvilet Gerd Enger.
Huset betalte de 2,675 millioner for.

To arbeidere er i gang med å legge taket på
nytt når Hus & Bolig er på besøk. Rundt huset
er det gravet opp for å drenere. Hagen, som var
opparbeidet og gjort i stand i løpet av somme-
ren, er endevendt. Ved glassverandaen er deler
av det gamle treverket erstattet med nytt. 

— Den nybygde vinterhagen er bare en
sommerhage. Her er det full gjennomtrekk, og

juss

Når man kjøper 
katta i sekken

Heve eller ikke heve boligkjøpet? Det er spørsmålet Gerd Enger i Skien
må ta stilling til. I mars kjøpte hun og mannen det de trodde skulle være

drømmehuset. Men etter å ha bodd noen måneder i den gamle jugend-
villaen fra 1920, har drømmen gått over til å bli et mareritt.

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER

DRØM BLE MARERITT:
Gerd Enger vet ikke om hun skal le eller gråte.

MÅ LEGGES PÅ NYTT: Selv om taket bare er noen 
få år gammelt, må alt arbeidet gjøres på nytt.
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helt åpent mellom vegg og vindu. Tidvis
blafrer gardinene, og det er nærmest
umulig å holde varmen her. Rommet
kan ikke brukes uten at det isoleres og
settes inn ordentlige vinduer, sukker
Enger oppgitt.

For å finne ut hvor ille det stod til
med eiendommen, måtte de nye eierne
leie inn blant annet Asplan Viak til å
gjennomgå den på nytt. Og konklusjo-
nen fra deres tilstandsrapport er ikke
akkurat oppløftende lesning. Kostnadso-
verslaget som er presentert de nye eierne
er på 636 000 kroner. Telemark Entre-
prenørservice AS har i tillegg beregnet at
oppstempling av den nybygde vinterha-
gen vil komme på 398 000 kroner. 

— Å reparere tak og takrenner er pri-
set til 134 000 kroner. Selv om taket er
nylagt, er arbeidet gjort så dårlig at vann
vil sige inn og føre til store skader om det
ikke utbedres umiddelbart. Pipa må også
settes i stand for 25 000 før vi kan fyre i
den. Stoppekrana virker heller ikke, suk-
ker Gerd Enger. — Bare å reparere den
kommer på 20 000 kroner. 

Tar nattesøvnen
— Vi er blitt rådet til å heve kjøpet, for-
teller Gerd Enger. De tekniske feilene er
så mange og så omfattede at mange
mener det ikke er tilrådelig å beholde
huset. Og akkurat nå virker det fristende.
På den annen side trives vi her. Huset har
en nydelig beliggenhet. Det er en stor og
deilig have her som vi allerede har lagt
mye arbeid og mange penger i. Vi har
også investert tid og penger inne. Huset
er stort nok til at vi kan samle barn og
barnebarn rundt oss, akkurat som vi
ønsket. Vi er begge blitt glad i dette
gamle huset, og gledet oss til å pusse det
opp og sette det i stand. 

Gerd Enger innrømmer at hun er
nervøs – hun sover dårlig om natten og
lurer på om de vil klare de økonomiske
forpliktelsene som følger med det omfat-
tende arbeidet som er igangsatt og må
gjøres. Eierskifteforsikringsfirmaet til sel-
geren har sagt at det vil bli utbetalinger,
men Enger aner ennå ikke hvor mye de
eventuelt kan få tilbake.

— På den ene siden er dette en idyll.

Vi vil så gjerne bli boende. Kontrasten er
angsten. Den sitter som ei rotte i brystet
og gnager, sier hun. — Skal vi bare gi
opp? Vi er begge slitne og takler ikke
stress lenger. Vi er ikke sterke nok til
dette.

Ord mot ord
Den tidligere eieren av eiendommen på
Frogner i Skien har krysset av for at han
kjenner til sopp, råteskader eller angrep
fra skadedyr i egenerklæringsskjemaet. I
tillegg har han bemerket at det mangler
et gitter ved en verandadør i annen eta-
sje. For øvrig har han svart nei på alle
spørsmål om feil og mangler ved byg-
ningen. Han kjente for eksempel ikke til
fuktighet (fuktmerker) eller innsig av
vann i kjeller/underetasje, og han kjente
ikke til at det var setningsskader, det vil si
sprekker i mur eller lignende.

I boligsalgsrapporten som medfølger,
har takstmannen påpekt at det er enkelte
sprekker i grunnmuren. Om drenering
står det: ”Det er foretatt drenering av
hele boligen, ifølge eieren. På topp av

juss

➤

ENDEVENDT: Dreneringen holdt ikke. Hagen måtte endevendes.
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denne er det ikke montert topplist. Nor-
mal levetid for drenering er 20 til 60 år.”
Om vinduer og dører står det at en del
vinduer i boligen er skiftet. ”Det er
behov for normalt vedlikehold av dører
og vinduer.” Og om taket får man vite at
det ifølge eier ble skiftet i 1995-96. Om
piper og ildsteder står det i boligsalgsrap-
porten at det er foretatt kontroll av
brann- og feiervesen 20.02.2006 uten
kommentarer.

I Asplan Viaks rapport bemerkes det
blant annet at overgangen mellom eldre
bygning med kjeller og nytt tilbygg uten
kjeller er blitt utført på en slik måte at
det har oppstått problemer og skader.
”Drenering, fundamenter og ringmur
ved kjellernedgang er for dårlig eller feil
utført.” Firmaet påpeker videre at bolig-
salgsrapporten ikke sier noen ting om
drenerende masser eller dreneringsrør,
hvorvidt dette finnes eller om dette er
tilfredsstillende løst. De anbefaler at
dette undersøkes nærmere. ”Betongtrap-
pen utenfor inngangsdør i sørvest fjernes
og masser graves og skiftes ut for etable-
ring av drenering.” 

Asplan Viak mener også at vinduene
i huset er langt dårligere enn det som
fremkommer av boligsalgsrapporten.
”Alle de gamle vinduene er preget av
råte. På de fleste vinduene er beslagene
på de nedre hjørnene borte, da råte har
gjort sitt til at det ikke lenger er skrue-
feste. Hull etter både skruer og råte er
fylt igjen med fugemasse og malt over.”
De konkluderer med at alle vinduer av
eldre dato er i så dårlig stand at de bør
skiftes ut, eller rehabiliteres. ”Vinterha-
vens glasspartier er ikke tilfredsstillende
til bruk i boligareal, og kan heller ikke
”justeres” til slik bruk. For å oppnå en
tilfredsstillende løsning, må glasspartiene
skiftes ut i sin helhet.”

Grenland fasade-entreprenør, som
har vurdert tak og taktekking, peker på
en rekke forhold som må utbedres om
man vil unngå fukt- og råteskader. ”Vi
har funnet betraktelige og grove mangler
i forbindelse med legging av takstein,
lekter, blikk og takrennesystemer. Dette
er dokumentert i form av bilder”, skriver
de i sin rapport.  Det er for eksempel feil
lekteavstand på alle sider av taket slik at

juss

F A K T A

§ 4-13: Heving
Kjøparen kan heve avtala dersom mange-

len inneber eit vesentleg avtalebrot.

Kjøparen taper retten til å heve dersom

kjøparen ikkje gir seljaren melding om

heving innan rimeleg tid etter at kjøparen

vart kjent eller burde vorte kjent med

mangelen, eller etter at fristen som måtte

følgje av krav eller melding etter §§4-10

og 4-11 har gått ut. Dette gjeld likevel

ikkje dersom seljaren har vore grovt akt-

laus, uærleg eller for øvrig handla i strid

med god tru.

VILLA GJENNOMTREKK: Tidvis blafrer det i gardinene i rommet som er kalt vinterhage. Den kan bare brukes om sommeren.

h&b nr. 6-2006 s. 54-71  11/10/06  5:03 PM  Page 58



59hus&bolig 6–2006 •

takstein kommer for langt ut over
takrennene, hvilket medfører at van-
net spruter over. Ved møne er ikke
lekten lang nok slik at mønestein
ikke dekker takstein tilfredsstillende.
Dette medfører at vann kommer inn
på undertak og bordtak. Både tak-
stein og blikk i forbindelse med grad-
og skottrenner er mangelfulle, slik at
kombinasjon mellom takstein og
blikk er utett. Vann kommer inn på
undertak. Firmaet konkluderer med
at tak og rennesystem i sin helhet må
legges om.

Brann- og feiervesenet ble tilkalt
etter at Gerd Enger oppdaget en
sprekk i pipa. De har påpekt at fyr-
ingsanlegget ikke kan brukes før det
er utbedret.

Heving – siste utvei
— Foreløpig har vi fremsatt krav om
prisavslag og erstatning, sier Gerd
Enger og Bjørn Oscarsens advokat,
Guro Vale Kvavik. Når det ikke er
fremmet krav om heving, er det fordi
paret har kommet til at de primært
vil bli boende i huset, forteller ski-
ensadvokaten. Hun medgir at det er
veldig mye som skal til for å heve et
kjøp.

— Det er store feil og mangler
ved eiendommen, det er det ingen
tvil om, sier hun.

Kan man unngå en opprivende
rettssak, er det det beste for alle par-
ter, mener hun. Å møtes i retten er
alltid en belastning. Det vil også
medføre en prosessrisiko. Hun er
derfor glad for at eierskifteforsi-
kringsselskapet Protector har kom-
met dem i møte med et tilbud.

— Foreløpig er det for lavt, men
vi har en god dialog, og jeg håper
derfor vi kan komme til enighet, sier
Guro Vale Kvavik.

Vanligvis er eierskifteforsikrings-
selskapene lite villige til å komme
noen i møte. Hvorfor de har vært så
imøtekommende nå, kan advokat
Vale Kvavik ikke svare på. 

— Det tør jeg rett og slett ikke
mene noe om, sier hun. 
ngs@huseierne.no

juss

Åheve et kjøp innebærer at kjøperen
leverer tilbake eiendommen mot at
hun får pengene sine tilbake. I tillegg

kan kjøper kreve erstattet et eventuelt
tap hun har lidt ved handelen. Hvis det
ikke er samsvar mellom det som skulle
leveres, og det som faktisk er levert, og
mangelen kan karakteriseres som et
vesentlig avtalebrudd, åpner loven for at
kjøpet kan heves. Et vesentlig avtale-
brudd innebærer mer enn at det forelig-
ger en vesentlig mangel. De fleste boliger
selges i dag med betegnelsen ”as is”, eller
”i den stand den var ved kjøpers besikti-
gelse”. Det er ifølge HL-advokaten en
slags bagatellgrense. Skal man få med-
hold i et mangelskrav, må opplysninger
om boligen være holdt tilbake, eller det
må være gitt uriktige opplysninger, og de
manglende eller uriktige opplysningene
må ha virket inn på avtalen.

— Et baderom som lekker kan være i
vesentlig dårligere stand enn forventet.
Det kan medføre at det foreligger en
vesentlig mangel, som kan gi krav på for
eksempel prisavslag. Det medfører ikke
nødvendigvis at det er et vesentlig avtale-
brudd som gir grunnlag for heving. Det
skal som oftest mer til, understreker
advokat Leisner. 

Protector forsikring, som represente-
rer selgeren av huset i Skien, gjør opp-
merksom på at det er kjøper som har
bevisbyrden for at det reklamerte forhol-
det representerer en mangel etter avhen-
dingslovens bestemmelser. Det innebæ-
rer at forholdets årsak, omfang og even-
tuelle utbedringskostnader må doku-
menteres av kjøper.

Vær rask
Etter loven kan man reklamere mangler

man oppdager de fem første årene etter
overtagelse, men det er viktig å huske at
mangler må reklameres med en gang de
oppdages. 

— Du kan rett og slett ikke vente
vinter og vår, og presentere en liste for
selger med forhold du har oppdaget de
fire første årene, påpeker advokat Anders
Leisner. Oppdager du et forhold du
mener er en mangel, må du gi selgeren
skriftlig beskjed om dette så fort som
mulig, hvis ikke mister du kravet ditt. –
Hvis forholdet er så ille at du vil heve
kjøpet, må du si i fra til selger om dette
innen rimelig tid. 

I situasjoner hvor badet lekker eller
vannet fosser inn i kjelleren, får man som
regel mange gode råd fra venner og
kjente, snekkere, rørleggere og entrepre-
nører.

— Mener man at det er en alvorlig
mangel ved boligen, trenger man advo-
katbistand. Det gjelder alle avhendings-
saker, men spesielt ved heving, under-
streker Anders Leisner. – Reglene er
kompliserte. Som regel dreier det seg om
svært mange penger, og derfor har
hevingssaker lett for å havne i rettsappa-
ratet. 

Hvis det foreligger grunn til heving,
skal kjøper ikke bære noen utgifter.
Heving innebærer at man får tilbake kjø-
pesummen.

— Velger man å gå for prisavslag og
kanskje også erstatning, kan man bli
boende med de ulempene som følger.
Velger man å heve kjøpet, kan man snu
ryggen til alt. Selvfølgelig vil det inne-
bære mye bry og tap av tid, men man
skal ikke lide noe økonomisk tap, sier
Leisner. ngs@huseierne.no

Ikke lett å heve
— Å få hevet et boligkjøp er vanligvis svært vanskelig, opp-

lyser advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.
Heving kan kun skje når mangelen innebærer et vesentlig
avtalebrudd. Det er lettere å få gehør for retting av feil og

mangler, prisavslag eller erstatning.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

h&b nr. 6-2006 s. 54-71  11/10/06  5:03 PM  Page 59



60 • hus&bolig 6–2006

Se deg godt om når du er på visning,
og les papirene nøye, særlig det som
står om alder og byggeskikk. Står det

”Badet må holdes under oppsikt” i tak-
sten, bør man skjønne at badet er dårlig,
mener advokat Anders
Leisner i Huseiernes
Landsforbund. ”Noe
fuktgjennomtrengning
i kjellergulv” kan bety
at du må drenere rundt
huset.

— Selv om det ikke
står direkte hvor dårlig
badet eller kjellermuren
er, har selger oppfylt
opplysningsplikten,
påpeker Anders Leisner.
Da har man ingen
mulighet til å kreve pri-
savslag eller erstatning

hos selger hvis det skulle begynne å lekke
etter at man har flyttet inn. 

Ser eller hører man noe som kan
virke alarmerende, må man enten
komme til bunns i saken før man legger

inn bud, eller ta forbe-
hold i budet.

— Og så er det viktig å
huske at ting som er
gamle ikke er nye. Man
kan rett og slett ikke for-
vente samme standard.
Mange tar ikke inn over
seg hvilket reelt vedlike-
holdsbehov en eiendom
har før de kjøper den, sier
advokat Leisner.

Studer kartene
Advokat Kjell Bentestuen
i Kristiansand oppdaget i

sommer et salgsprospekt hvor det stod
”Garasje står noe inn på friområde.” Av
eiendomskartet som fulgte med, kunne
man tydelig se at bakre del av garasjen lå
utenfor tomtegrensen.

— Her kan kjøper risikere å måtte
rive garasjen fordi den er ulovlig oppført
på kommunal grunn, advarer advokat
Bentestuen. — Dersom det gjelder en
dobbelgarasje med innredet og isolert
loft og bod, er det snakk om relativt store
verdier. Selger kan ikke nødvendigvis
klandres, fordi han har gjort oppmerk-
som på det som ville kunne vært en
mangel.

— Hvis dette ikke hadde vært opp-
lyst i prospektet, hva da? Må man som
kjøper studere medfølgende kart så nøye
at man oppdager slike ting på egenhånd?

— Det er vanskelig å si, for det kan
gå begge veier. Dette kan være en ufull-

juss

Les teksten nøye
Skal du kjøpe hus, bør du være spesielt oppmerksom på formuleringer i prospektet 

eller taksten som beskriver et negativt forhold på en pen måte, advarer erfarne advokater. 
Innpakningen kan lure deg.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Garasje står noe i

To stk. pi

har le

Advokat Anders Leisner
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stendig opplysning fra selger, men det
kan også bli kjøpers risiko fordi han
burde sett det. Uansett vil dette represen-
tere en risiko for kjøper.

— Hva bør man som kjøper gjøre
når man oppdager slike forhold?

— Da bør man kort og godt avklare
at garasjen – det som juridisk sett er en
ulovlig tilstand – får lov til å stå. Eventu-
elt kan man gjøre en avtale med selger
om at dette skal det kompenseres for hvis

bygget må rives. En tredje løsning er at
noe av kjøpesummen holdes tilbake inn-
til forholdet er avklart.

— Kan man stole på en eiendoms-
megler som sier at kommunen vil se
gjennom fingrene med at man har byg-
get litt utenfor eiendomsgrensene?

— Nei. Jeg ville i så fall hatt en for-
mell bekreftelse på det fra bygningsmyn-
dighetene. En muntlig bekreftelse er ikke
holdbar.

Prospektet fra eiendomsmegleren,
egenerklæringen fra selgeren og doku-
menter fra takstmenn må leses kritisk,
understreker Kjell Bentestuen. — Som
regel er også boligsalgsrapporter og til-
standsrapporter overflatiske undersø-
kelser. Takstmannen har ingen mulighet
til å se hva som skjuler seg inni en vegg.
Takstmannens rapport bygger stort sett
på visuelle observasjoner. Er han i tvil
om tingenes tilstand, vil han som regel gi
uttrykk for det på en eller annen måte.

Undersøk hva 
formuleringene innebærer
I forrige utgave av Hus & Bolig skrev vi
om Ida Sætermoen som ble ganske så
fortvilet da hun oppdaget at pipa på
huset hun hadde kjøpt ikke kunne bru-
kes. Den var ikke i forskriftsmessig
stand, og det ble etter inspeksjon nedlagt

juss
e inn på friområde.

piper vesentlig i teglstein. En av pipene

leca fra loftbjelkelag og opp over tak. 

Advokat Kjell Bentestuen

PROBLEMATISK: Et bygg som ligger utenfor eiendomsgrensen vil kunne skape stoe problemer.

➤
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umiddelbart fyringsforbud. Sætersmoen kom ikke noen vei
med sin klage til forsikringsselskapet selv om fyringsanlegget
måtte utbedres for titusenvis av kroner. I taksten stod det ”To
stk. piper vesentlig i teglstein. En av pipene har leca fra loft-
bjelkelag og opp over tak. (…) Deler av pipeløpet samt
utkraginger i etasjeskillet er tildekket. Anlegget er ikke kon-
trollert for feil og mangler utover nevnte.” Sætermoen, som
ikke er noen pipeekspert, mener at hun ikke hadde forutset-
ning for å forstå at det var noe forskriftsmessig galt. Hvordan
skulle hun vite at det ikke er lov å bruke forskjellige materia-
ler i en og samme pipe?

— Når man ikke selv er bygningskyndig, kan det være en
god investering å søke hjelp hos noen som er det, mener
advokat Bentestuen. ngs@huseierne.no

Sjekk hos kommunen
I tillegg til å lese papirene som følger med et salgsobjekt svært

nøye, råder advokat Kjell Bentestuen en kjøper til å innhente sup-

plerende opplysninger om eiendommen fra bygningsmyndighe-

tene. Det kan være en god investering hvis for eksempel megler

sier at det er mulig å sette opp brygge, eller at tomten kan deles.

— Har den forrige eieren søkt kommunen om å få oppføre

brygge og fått avslag flere ganger, bør man skjønne at det nær-

mest er umulig å få tillatelse til å gjøre noe som helst i strandso-

nen, sier Bentestuen. Har han fått avslag på å dele tomten, bør

man skjønne at det kan være vanskelig. Av de kommunale papi-

rene vil det også komme frem om det er en nabo som er negativ

til å sette opp garasje eller bygge ut huset.

Alle saker som angår en eiendom er arkivert i kommunen.

Dette er offentlige papirer som man har rett til å se hvis man

skulle ønske det.

— Ved å ta en titt i de kommunale arkiver kan man også finne

ut hva naboene har søkt om og fått tillatelse til, eventuelt hva de

ønsker å gjøre, men foreløpig ikke har fått lov til å gjøre, sier Ben-

testuen. Men da må man studere papirene som følger deres eien-

dommer.

Dessverre går svært mange boligkjøp i dag så raskt at det er

vanskelig å få tid til å gjøre denne typen undersøkelser.

I forrige utgave av Hus & Bolig skrev vi om Ida Sætermoen.
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På Vøienvolden gård sentralt i Oslo
fyller Gamle trehus og bygningsdeler
AS to fulle etasjer. Tett i tett står

dører i stabler, alle størrelsesmerket med
nødvendig millimeterpresisjon. Vinduer
fyller sine kvadratmetre, likeledes skap-
dører, dreide emner, dørhåndtak og tegl-
stein. Å ta vare på gammelt til glede for
mange, er både arbeid og hobby for
Køltzow. Starten var en ubebygd tomt i
ei setergrend i Østre Slidre i Valdres, en
gave fra foreldrene da han kom hjem fra
USA som nyutdannet designer på mid-
ten av sekstitallet.

— Jeg fikk tak i et våningshus i
bygda, som jeg flyttet og bygde opp.
Senere har det blitt flere hus og nå har
jeg også vedskjul og drengestue. I Oslo
har jeg bygd opp et hus fra Valdres fra
1760, som jeg bor i nå – å ta vare på er
blitt en livsstil, forteller Køltzow.

Han hoppet av reklamebransjen på ➤
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Der elde er vakrest
Mer enn 1500 gamle dører, en stor samling bulkete vindusglass og

stabelvis av rødsjatterte takstein er hverdagen til John Køltzow. 
— Når en kunde finner akkurat det han har lett etter, 

da er jeg fornøyd, oppsummerer han.

TEKST OG FOTO:
ELISABETH JOHANSEN

LEVENDE: — Jeg er veldig fascinert av gamle tømmerhus, det er hus som lever! Gammelt treverk er mye bedre enn det man 
kan få tak i nå, sier John Køltzow som har brukt 20 år på å ta vare på gamle bygningsdeler til glede for både seg selv og mange andre.
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1980-tallet, og fra et lite lokale ved
Mølla ved Akerselva startet han handelen
med brukte bygningsartikler. Senere fikk
han tilbud fra Fortidsminneforeningen
om å overta deres virksomhet, og på slut-
ten av 1980-tallet inntok han den gamle
løkkeeiendommen fra 1683 på Sagene.
Leverandører til utsalget hans er bygår-
der som skal bygges om og villaer som
skal rives, bygninger utenfor bykjernen
er også interessante. Noe får han gratis,
annet er også handelsvarer for andre enn
ham.

— Jeg går på befaring og ser etter noe
som kan være brukbart. Finner jeg noe
interessant og jeg får avtale med eieren,
mobiliserer jeg sønner eller venner,
demonterer og sjauer, og selger det igjen.
Er jeg riktig heldig får jeg bygningsarti-
klene gratis, ellers betaler jeg noe for det,
men det er jo ikke mye penger i dette, så

jeg kan jo ikke betale hva som helst, fast-
slår han. 

Kundemangfold
Køltzow nærmer seg pensjonsalderen, og
i løpet av neste år skal Sven Erik Løchen
sammen med et par kompanjonger
overta. De tjue årene Køltzow har holdt
på, har hus på Sydpolen og på Svalbard
nytt godt av samlekompetansen hans.
Det samme har slottet i Oslo, Holmen-
kollen kapell og diverse leiligheter og hus
i det ganske land. Køltzow pakker og
sender, restaurerer om det trengs og kan
levere i Oslo by om nødvendig. 

— Kundene er mange og mangfol-
dige. Jeg har mange innom som restaure-
rer leiligheter. Nå setter folk hus i opp-
rinnelig stand, og etterspør både dører og
gamle dørvridere. Andre kunder er folk
som bygger hytter. De kombinerer nytt

SKATTEJAKT: ”Har du makan til denne, det er en 40-modell,” spør Ingvar Sund som
er innom og leter etter en låskasse til en gammel stue i Telemark. ”Sluttstykket

brast, det er nok laget av krisemateriale,” smiler han, og visst fant han det han så
etter. Utvalget er presentert på www.gamletrehus.com.
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med gammelt, og bruker gamle dører
som en viktig detalj i et mer moderne
interiør, forteller Køltzow. Prisene varie-
rer etter tilgang: en enkel bygårdsdør
koster omkring 1 500 kroner uten karm,
mens de dyreste dørene koster omkring
20 000 kroner. 

Kvalitet på topp
Noen artikler er tallrike på lageret hos
bygningsbevareren, andre er unike.
Dører fra 1700-tallet er det ikke mange
av — noen få står på lageret og venter på
sine nye eiere. 

— Dører fra 1700-tallet er tynne og
rette, med utsøkte materialer og veldig
godt håndverk. De gamle tingene er som
regel bra. Jeg har hørt snekkere og andre
bygningskyndige folk hevde at slik kva-
litet får man ikke lenger. Det forklares
med unik kunnskap om materialer og
bruk av materialene tidligere. Designet
var også annerledes. Artiklene var mer
forseggjorte, med mange flere detaljer.
Alt, inklusive designet, er blitt mye
enklere med tiden, oppsummerer Kølt-
zow.

Teglglød
Dører er tallrike på Sagene, og ganske
vanlig er også teglsteinen som ligger sirlig
oppstablet utenfor lagerveggene. Rekke
på rekke med varme, mosegrodde sjatte-
ringer. 

— Det er så mye vakrere å legge
denne taksteinen, enn den moderne, mer
pregløse. Nydelig patina blir det med litt
mosegroing, slår han fast, og plukker
frem to steiner fra radene: 

— Selv om steinene kan synes like, er
de ikke det, viser han, og forteller at det
er ok tilgang på stein, verre er det med
mønepannene. 

— Det er ille når folk sitter på takene
sine og kaster ned vakker teglstein og
mønepanner i en container istedenfor
forsiktig å lempe dem ned, uknuste og til
glede for andre, klager han, for møne-
panner er det ikke lett å få tak i, han
skulle gjerne hatt mange av dem også. 

SAMLEMANI: Dørvridere kan være så mangt.
Her har Køltzow bygd opp lageret fra bunnen:
de moderne vriderne fra 1960-tallet er plassert
på bunnen av hylla, og øverst er de aller
fineste og eldste. 

➤
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Glasskunster
Det er mye av mangt på lageret hos Kølt-
zow, også vindusutvalget er bredt. Han
samler på vinduene på grunn av glasset.
Det er ikke så ofte at dimensjonene pas-
ser overens med det kundene etterspør. 

Produksjonsprosessene for vindus-
glass har også endret seg gjennom årene,
og Køltzow forteller om håndlagede
ruglete ruter med liv i: Det eldste er
grønt glass fra 1700-tallet, omtrent
umulig å oppdrive.

— Senere ble det klart glass. Jeg får
tak i mye glass fra 1890 og fra 1920 –
laget med forskjellige produksjonsmeto-
der. På slutten av 1800-tallet var det
fortsatt blåst glass som var i bruk, fra
1920-25 var metoden å lage strekkglass –
glassmassen ble strukket og fikk en litt

annen karakter. Dagens glass ser ut som
plast sammenlignet med dette! Mange
kunder har vinduer og mangler en glass-
rute, og jeg har faktisk hatt kunder her
som har restaurert gamle hus der jeg har
levert flere hundre glassruter som skulle
inn i nye vinduer for å få det gamle pre-
get på huset, forteller han. Det aller mor-
somste å oppleve for samleren og selge-
ren var å komme over et helt enestående
vindu.

— Det mest spesielle jeg har er et
nydelig blyglassvindu som har sittet i en
kirke. Det har religiøst motiv og er helt
fantasisk. Det er noe av det fineste jeg
har hatt her — og jeg har det fremdeles!
Det er uvurderlig, sier han med et for-
nøyd smil og legger til: — Det er sjelden
vare og går ikke på billigsalg!

GODT HÅNDVERK: — Denne døra er fra 1700-tallet. Spesiell og vakker, hevder John Køltzow 
og løfter den varsomt frem fra plassen sin blant hundrevis av andre dører.
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BAD I SJAMPIS
Nå kan du dusje i bløte champagnestrå-

ler fulle av bobler, skryter Grohe. Faktisk

kan du velge mellom hele fem stråle-

mønstre i de nye seriene Rainshower og

Relexa. I tillegg til champagnedusjen,

får du blant annet rain, som består av

flere små stråler i en større diameter, og

massage, med pulserende stråler som

skal egne seg godt etter trening.

www.grohe.no

”Blå, blå vindar 
och vatten”
”… atmosfæren av et bad,

oversvømmet med lys, belig-

gende på en solskinnsøy omgitt

av det blå hav, gir en god illu-

strasjon av Starck X”, sier

Duravit om den nye baderoms-

serien sin i en pressemelding.

Bra Duravit. Ikke spar på klisje-

ene. Duravits produkter er for

øvrig tilgjengelige gjennom 

flere forhandlere av baderom.

www.duravit.com

nytt påmarkedet
Strykende design 
Jordans nye tapetkniv har form som et 

strykejern. Men, selv om du skulle være av

typen som får angst bare du ser stivpressede

skjorter, har du ingenting å frykte her. Jordan

hevder nemlig at designet gir deg både et

stødig grep og god styring når du skal kutte

tapet. Med på kjøpet får du en egen slire du

kan henge ved siden av mobiltelefonen og

Leatherman-verktøyet ditt.

www.jordan.no

➤

Fra dør til dør
Hörmann Norge har lansert en

serie matchende dører og gara-

sjedører. Den eneste forskjellen

mellom dem er bredden. Ellers er

de prikk like. Er du av den dristige

typen, kan du sikkert også velge

en løsning der dørene har helt

forskjellig utseende.

www.hoermann.no

Tradisjonell drømmejul
Jul er jul, og nåde den som tukler

med en elsket tradisjon. Skeidar

lover i hvert fall dyrt og hellig å

holde på det gode gamle, selv om

enkelte moderne juledekorasjoner

også har sneket seg inn i 

kjedens sortiment i år.

www.skeidar.no
“Vi håper mange nordmenn vil velge å gi en geit 

til en av sine nærmeste i julegave i år. 
Atle Sommerfeldt lanserer Kirkens Nødhjelps nye gavebutikk på internett www.gaversomforandrerverden.no

brs@huseierne.no

h&b nr. 6-2006 s. 54-71  11/10/06  5:03 PM  Page 69



70 • hus&bolig 6–2006

Småsporven gjeng i tunet
Endelig er redningen kommet for designbevisste småfuglelskere. Blir du flau over den

gamle hjemmesnekrede løsningen barna laget i barnehagen, kan du nå mate både
kjøttmeis og spurv og samtidig vise din gode smak. Eva Solo har designet en fuglemater

i munnblåst glass som kan henges opp der naboer og forbipasserende ser den best.
www.myklestad.no

“Man kan faktisk ta med seg mikroen
ut i garasjen og lage litt av hvert.”
”Mikrobølger til mer enn mat” Teknisk Ukeblad

TORETTS 
Nå kan du lage middag og dessert samtidig. Den nye dobbelovnen

fra Samsung, rommer nemlig hele 65 liter. En egen avdeler gjør det

mulig å dele ovnen i to, stille inn ulike temperaturer i de forskjellige

delene, og på den måten lage flere retter samtidig.

www.samsung.no

Dryssfri kvern
Herstal skryter uhemmet av å ha

lansert en krydderkvern som løser

det velkjente problemet med dryss

på bordet og duken. Kverneverket

sitter nemlig i toppen. Snur du der-

imot kvernen på hodet, bør du ha

en tallerken under. Da starter nem-

lig kverneverket automatisk, og

krydderet drysses ut.

www.herstal.dk

nytt påmarkedet
brs@huseierne.no

Glansdager på kjøkkenet
Ønsker du et lyst og romslig kjøkken, bør du gå for hvite høyglansskapdører

uten håndtak, mener Kvik. Det gjør at rommet virker større og at lys reflekteres

og sprer seg til hvert hjørne. De håndtaksløse skapdørene åpnes forøvrig

enkelt via utskjæringer i kantene, hvis du skulle være bekymret for det.

www.kvik.no

IVAR-DRILLEN
Dette er et verktøy som enkelt utfører vanlige

oppgaver i hjemmet, skryter Skil. Selskapet

har nylig lansert en liten batteridrevet skru-

trekker som kommer med ti bits spesial-

tilpasset Ikeamøbler. At montering av diverse

utstyr fra den svenske møbelgiganten er en

vanlig oppgave i mange norske hjem, er i

grunnen vanskelig å fornekte.

www.skil.no
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Jeg går rundt i huset mitt og skrur av alle
lamper. Jeg trekker ut støpsler, skrur ned
termostaten til varmepumpa, slukker

standby-knappen på TV, radio og stereoanlegg.
Jeg henger opp det rene tøyet fra vaskemaskinen
på tørkestativet i stedet for å legge det i tørke-
trommelen. Tørkestativet har jeg plassert i
annen etasje, sånn at den varme luften som
stiger til værs hjelper meg med klestørken. 
Jeg vasser rundt i ullstillongs og tøfler og sparer
strøm. Slik skal jeg slåss mot Strømregningen
Den Grusomme, som sikkert vil svi skikkelig
neste gang den dukker opp i postkassa. 

Jeg er ikke alene. Det er derimot Lars, min venn nord i sko-
gen. Han har tenkt å bruke mer strøm enn noensinne, og han
gleder seg til det! For toogfemti år siden ble det lagt inn strøm på
torpet som er hans hjem. Der bor han ganske alene, men i fjøset
har han kuene sine og om sommeren fylles torpet av glade fottu-
rister. Til nå har spenningen imidlertid vært så lav at verken Lars
eller dyra har hatt nevneverdig glede av strømmen som ble lagt
inn for et halvt århundre siden. Om vinteren fyrer han mest med
ved, siden panelovnene bare kan stå på det aller laveste og helst
kan han bare bruke en om gangen, hvis han også vil bruke kjøk-
kenlampa. Om sommeren steker han vafler til turistene, men da
må han først trekke ut alle støpsler. Bare en komfyrplate har han
kunnet bruke om gangen, derfor har svartovnen på kjøkkenet
vært i flittig bruk. Vaskemaskin har han ikke, men vaskebrettet er
han en kløpper til å bruke. Utelampa har aldri vært tent, varmt-
vannsberederen henger ubrukt på veggen og kyra har han alltid
melket for hånd. 

Lars har aldri klaget, men nå har det lokale el-verket vært på
besøk. De fant ut at de gamle ledningene til torpet var gått ut på
dato og har lagt inn nye kabler og satt opp stolper og to nye
transformatorer. 

Det første Lars kjøpte seg var en utelampe. Til å begynne med
ble dette rett og slett for sterkt for ham som hittil har greid seg
helt fint med lyset fra stjernehimmelen og til nød ei lommelykt.
Men man venner seg det meste. Nå lyser det derfor gildt over
tunet mellom bolighuset og fjøset, og Lars har begynt å glede seg
over det. Vaskemaskin er bestilt og vaskebrettet blir snart kastet
ut.  Separator, komfyr og panelovner durer og går på samme tid,
uten at huset blir mørklagt av den grunn. Vaskevannet behøver
ikke lenger varmes på vedovnen, men kan tas rett fra springen.
Den som kommer forbi torpet en ettermiddag vil se at det lyser
blidt i alle vindusruter. At dette blir dyrt, bryr ikke Lars seg om.
Nå skal han bruke av det han har spart i alle år. En ting er han
imidlertid helt klar på: Melkemaskin kommer han ikke til å
skaffe seg, om han nå har fått aldri så
mye spenning. Det vil jo ta fra ham
den daglige kontakten med kuene! 
Det er den neimen ikke verdt, denne
strømmen.

husmusa

SP
 KE

RS
KÅRNER

h&b nr. 6-2006 s. 72-87  11/10/06  5:09 PM  Page 72



73hus&bolig 6–2006 •

➤

ENERGIOMLEGGING: 

Husholdningene 
prioriteres ikke

For hver kilowattime strøm du bruker,
går ett øre til statens finansiering av
arbeid for mer miljøvennlig energibruk
her i landet. Årlig blir ettørene fra norske
husholdninger til sammen rundt 450
millioner kroner, men kun en brøkdel av
pengene kommer tilbake til hushold-
ningssektoren i form av tiltak rettet mot
den. Mesteparten kommer industrien og
storforbrukerne til gode.

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: TOR RICHARDSEN/SCANPIX
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–Boligsektoren har et mye dårli-
gere tilbud når det gjelder
energisparing nå enn tidligere.

Støtteordningen regjeringen innførte i
høst, i form av en engangsbevilgning til
pelletsovner og lignende, er bare et lite
stunt. Det er en dråpe i havet i forhold til
hva som betales inn fra husholdningene
gjennom påslaget i nettleien, sier Harald
Jarnes Lillebø, daglig leder i Enøk-sente-
ret AS. 

Lite tilbake
Strømprisene ventes å nå nye rekorder i
vinter, noe som i stor grad vil gå utover
boligsektoren. Regjeringen har bevilget
71 millioner kroner til folk som ønsker å
investere i alternative og lite kjente
strømsparende varmesystemer. I forhold
til hva husholdningene årlig betaler inn
til statens kasse for strømsparing, er dette
imidlertid ikke mye. Litt over femten
prosent, for å være nøyaktig.

Dersom vi holder høstens engangsbe-
vilgning utenfor, ser regnestykket enda
dårligere ut for husholdningssektoren.
Av de vel 450 millioner kronene bolig-

sektoren betaler inn, er det bare 50 milli-
oner som går tilbake til husholdningene i
form av tiltak rettet direkte mot dem.
Størsteparten av disse pengene går til
informasjon om miljøvennlig energibruk
gjennom en gratis telefonsvartjeneste,
gratis brosjyrer, reklamekampanjer og
materiell til skolene.

Sentralisert
Harald Jarnes Lillebø er kritisk til sentra-
liseringen av energirådgivningstjenestene
i Norge. Han mener samsvaret mellom
hva husholdningene betalte inn, og hva
de fikk tilbake, forsvant med denne sen-
traliseringen. Tidligere fantes fylkesvise
Enøk-sentre, der folk blant annet kunne
få hjemmebesøk av nøytrale rådgivere og
der de kunne få forslag til energisparing
tilpasset den enkelte boligen. 

— Før de fylkesvise Enøk-sentrene
ble lagt ned for fem års tid siden, var det
samsvar mellom hva husholdningene
betalte inn i avgifter og hva de fikk til-
bake i form av tjenester og hjelp til å
energieffektivisere boligen. Nå for-
svinner mesteparten andre steder, sier

Lillebø, som tidligere ledet Enøk-sente-
ret for Møre og Romsdal. Han påpeker
at denne utviklingen er ganske annerle-
des enn i resten av Europa. I Danmark,
for eksempel, er det energirådgivningsfir-
maer både på statlig, regionalt og lokalt
nivå.

— Man skulle tro at vi i Norge, med
vår natur og befolkningsstruktur kunne
trenge lokale enøksentre i like stor grad
som Danmark, kommenterer Lillebø.

Kritikk
I 2001 opprettet Olje- og Energideparte-
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mentet statsforetaket Enova. Foretaket
har i hovedsak som oppgave å forvalte
mengden av ettører som kommer inn per
kilowattime strøm som brukes i dette
landet. Pengene skal gå til energi- og mil-
jøbesparende tiltak. De tidligere lokale
Enøk-sentrene ble lagt ned da Enova ble
opprettet. Kommunikasjonsansvarlig i
Enova, Bård Bjerkaker, bekrefter at
støtte til husholdninger, utover regje-
ringens ekstrabevilgning denne høsten,
kommer langt nede på prioriteringslista.
Det er fordi foretakets hovedmål er å
støtte de prosjektene som gir størst ener-
gisparingseffekt. Vanlige husholdninger
faller dermed utenfor, mens storforbru-
kerne og industrien prioriteres. 

— Vi har fått kritikk for denne prio-
riteringen, og er stadig i samtale med vår
eier, Olje- og Energidepartementet, om
mandatet vårt. Men foreløpig har ingen
endringer skjedd på dette området, sier
Bjerkaker. 

Ingen oversikt over annen støtte
Det er likevel ikke slik at økonomisk
støtte utenfor regjeringens avgrensede

tilskuddsordning denne høsten ikke fin-
nes. Innbyggere i Oslo kommune kan
for eksempel nyte godt av en vid til-
skuddsordning, der de kan søke om
støtte til alt fra varmepumper til biokje-
ler og etterisolasjon av boligen. Bergen
har tidligere i høst delt ut midler til for-
nying av vedovner. Enova har imidlertid
ikke noe informasjon til sine brukere om
hva som foregår i den enkelte kommune
på dette området. 

— Enova sitter ikke med noen over-
sikt over hvilke kommuner som gir til-
skudd til husholdninger, og hva de even-
tuelt gir. Å informere om dette er
utenom Enovas mandat, sier senior
kommunikasjonsrådgiver i Enova, Arne
Morten Lundhaug Johnsen. Han forkla-
rer at i noen tilfeller er det kommunene
selv som sitter med denne informasjo-
nen. I andre tilfeller er det kraftselska-
pene som kommunene har eierandeler i,
som har spesielle ordninger. 

— Vi har en mistanke om at i mindre
kommuner er eventuelle tilskudd en
godt bevart hemmelighet, sier Johnsen
til Hus & Bolig. 

F A K T A

Om Enova:
◆ Enova ble etablert i 2001 for å fremme

en miljøvennlig omlegging av energibruk

og energiproduksjon i Norge. Statsforeta-

ket har som mål at det skal bli lettere å

velge enkle, energieffektive og miljørik-

tige løsninger for alle som ønsker det.

◆ Enova arbeider hovedsakelig med pro-

grammer rettet mot de områdene hvor

det kan dokumenteres størst effekt i form

av spart, omlagt eller produsert energi.

◆ Enovas virksomhet finansieres gjennom

Energifondet.

➤
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Oslo kommune er i en særstilling i lan-
det når det gjelder enøktiltak. Mens
regjeringen i høst har gitt en engangs-
bevilgning på 71 millioner kroner til
folk som ønsker å investere i ”oppvar-
mingsteknologi med begrenset utbre-
delse i markedet”, som for eksempel
pelletskaminer og luft-til-vann varme-
pumper, gir Oslo kommune økono-
misk støtte til langt bredere spekter av
energibesparende tiltak i husholdning-
ene. Grunnen til at kommunen har råd
til dette, er at pengene blir tatt fra et
fond som ble grunnlagt og bygd opp av
Oslo Lysverker. Gjennom et påslag på
ett øre per solgte kWh i løpet av en
tiårsperiode fra 1982, ble fondet bygd
opp. Pengene Oslo kommune nå kan
gi i tilskudd til energisparende innbyg-
gere er stort sett renter fra dette fondet.
På denne måten nyter Oslofolk nå
godt av det de en gang betalte inn i
form av avgifter. 

Direktør i Enøketaten i Oslo kom-
mune, Erik Hauge, mener denne ord-
ningen er unik i Norge – kanskje også i
verden. 

— Jeg har ikke hørt om noe lig-
nende noen andre steder. Staten brukte
Oslo som forbilde da den etablerte
Energifondet for noen år siden. Også
andre kommuner har forsøkt å opp-
rette lignende ordninger. Problemet er
at det er forholdsvis dyrt å bygge opp et

fond, og så vidt jeg vet er det ingen
andre kommuner hittil som har klart å
finne plass til en slik fondsoppbygging,
sier Hauge. 

Så langt har det vært nærmest per-
fekt samsvar mellom tilbud og etter-
spørsel etter midler i Enøketaten.

— Så vidt jeg husker, har vi ikke
måttet avvise noen søknader på grunn
av pengemangel. Det har vel hendt to
ganger at noen som søkte i desember
ikke fikk tilskudd fordi pengepotten
var gått tom, men de fikk i januar, for-
teller Hauge. 

Han lover svar på søknader om
økonomisk tilskudd til enøk-tiltak
innen fjorten virkedager i små saker.

Ministeren lover økt satsning
Olje- og energiminister Odd Roger
Enoksen har ikke reflektert over at Nor-
ges eneste offentlige energirådgivnings-
organ ikke har noen informasjon om hva
som foregår i den enkelte kommune på
dette området.

— Jeg har ikke tenkt så mye
gjennom dette, men det kan absolutt
være en idé å samordne lokale tiltak
bedre. Vi har til hensikt å satse på
Enova, men jeg ser at det kan være nød-
vendig å få en mer lokal forankring.
Hvordan vi skal få det til, det har jeg
ikke noe godt svar på, sier Enoksen. Han
hevder imidlertid at han vil utjevne den
skjeve fordelingen mellom husholdning-
enes innbetalinger på strømmen og de
godene de får tilbake.

— Det er sånn med mye her i sam-
funnet at de som betaler skatt ikke nød-
vendigvis er de som får pengene tilbake.
Når det sagt, vil jeg understreke at vi vil
øke vår satsning direkte mot hushold-
ninger, slik at man sånn sett vil få bety-
delig mer tilbake av det man betaler inn
enn man gjør i dag, lover ministeren. 

Se hele intervjuet med Olje- og
Energiministeren i spalten “Hus & Bolig
spør” lenger fremme i bladet. 
raa@huseierne.no

F A K T A

Om Energifondet:
◆ Energifondet finansieres gjennom et

påslag på nettariffen som etter 1. juli

2004 er på 1 øre per kWh. Moms

kommer i tillegg, så i praksis er ut-

legget 1,25 øre per kWh.

◆ Energifondet er på rundt 750 millioner

kroner årlig. Av disse pengene kommer

ca. 60% fra husholdningene, det vil si 

ca. 450 millioner kroner.

◆ 50 millioner kroner av energifondet bru-

kes til tiltak direkte rettet mot hushold-

ningene. Disse pengene brukes blant

annet til gratis telefonsvartjeneste,

omfattende brosjyreproduksjon og

kampanjevirksomhet.

Kilde: Enova F A K T A

Om tilskuddsordningen 
i Oslo: 
◆ Enøketaten i Oslo kommune anslår at

mellom hver femte og hver fjerde byg-

ning i kommunen har gjennomført

enøktiltak med tilskudd fra etaten.

◆ De siste årene har etaten mottatt

mellom 1500 og 1600 søknader om

støtte. Fjoråret var et rekordår med

1800 søknader.

◆ September i år var en rekordmåned; da

mottok etaten hele 400 søknader om

tilskudd.

◆ I år dominerer to typer søknader: støtte

til kjøp av luft-til-luft varmepumper og

støtte til utskiftning av gamle vedovner.

◆ Kommunen reduserer eller kutter til-

skudd til dem som også får penger fra

Enova denne høsten.

◆ Nedre grense for tilskudd til enøkpro-

sjekter er 1 500 kroner. Øvre grense er

én million.

Kilde: Oslo kommune, Enøketaten

Oslo kommune i særstilling
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Hjulsporene i plenen etter den tunge
borebilen er borte nå, og den dype
grøften Ortwin gravde ut fra grunn-

muren er grodd igjen. Noen måneder
etter at familien Kulmus installerte en
bergvamepumpe, er det ingen ytre tegn
til det som skjedde i hagen. Heller ikke
inne i huset er forandringen stor, bortsett
fra i kjelleren, da. Der er selve pumpen

på plass, sammen med en ny varmt-
vannsbereder og et nytt rørsystem.

Forandringen er foreløpig først og
fremst merkbar på lommeboken. Et lån
på 160 000 kroner måtte til for å instal-
lere bergvarmepumpen. Pumpen er av
den typen regjeringen nå ønsker å utbre
blant det norske folk. I høst åpnet regje-
ringen opp for at husstander kan få øko-

Går vinterkulda i møte 
med bergvarme

Margrethe og Ortwin Kulmus fikk økonomisk tilskudd fra Enøketaten i Oslo kommune 
da de installerte jordvarmepumpe i sommer. Til tross for støtten vil det trolig gå ti år 

før kjempeinvesteringen vil begynne å lønne seg for familien på Vækerø. 

SPORLØST: Det er ikke lenger mulig å se at det for noen måneder siden ble boret en 150 meter dyp brønn 
omtrent akkurat der Ortwin Kulmus og sønnen Christoffer nå står.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

➤
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nomisk støtte til en slik investering. Støt-
ten er på maksimalt 10 000 kroner. 

Familien Kulmus installerte varme-
pumpen før regjeringen kom på banen
med tilskuddsordningen, men fikk en
støtte på 11 000 kroner fra Oslo kom-
mune. Margrethe Kulmus forteller at
pengene kom godt med. I forhold til
investeringen var det imidlertid ikke nok
til å være avgjørende: 

—  Vi er veldig fornøyd med at vi
fikk støtte fra kommunen. Det var enkelt
å søke, prosessen gikk veldig greit, og
pengene kom raskt inn på konto. Men
dette er nok en investering vi ville gjort,
uansett. Tilskuddet var ikke så stort at
det avgjorde noe, sier hun. Familien reg-
ner med at investeringen vil gå i null og
begynne å gi avkastning om ti års tid. 

— Jeg har snakket med flere av nabo-
ene om dette. De kunne også tenke seg å
gjøre noe lignende, men de synes det blir
for dyrt. Det er synd, for her kunne vi
gått flere sammen om én brønn og fått et
ordentlig godt system, påpeker Margret-
hes ektemann, Ortwin Kulmus. 

Miljøaspektet
For familien Kulmus var det miljøaspek-
tet, ikke økonomien, som veide tyngst da
de bestemte seg for å installere en varme-
pumpe.

— Vi fant ut at vi måtte finne et
alternativ til den gamle oljefyren forrige
vinter. Jeg kom hjem en dag og ble møtt
av mørk os fra pipa og et svært kjølig
hus. Det var tydelig at oljebrenneren nes-
ten ikke ga noe effekt i form av varme til
radiatorsystemet i huset, forteller Ort-
win. 

Han var lei av vedlikeholdsarbeidet
med den femten-tjue år gamle innret-
ningen. I tillegg var det problemer med
oljeleveringen; oljebilen kom rett og slett
ikke fram til huset på grunn av all snøen.
Dette var likevel ikke hovedargumentet
da han og Margrethe bestemte seg for å
installere varmepumpe.

— Tanken på at noe sånt som tretti
prosent av oljen i systemet vårt antagelig-
vis gikk rett ut, uten effekt, ga meg dårlig
samvittighet overfor miljøet, sier Ort-
win. Han er opprinnelig fra Tyskland, og
fra hjemlandet er han vant til å tenke
alternativt i forhold til oppvarming og
energibruk. 

— Solcelleenergi og varmepumper er

mye vanligere der enn her i Norge. Der
familien min bor, er nesten alle husta-
kene dekket av solcellepaneler. Her
hjemme er vi noen miljøsinker, kom-
menterer han. 

Brønnen
Familien kom seg gjennom forrige vinter
med den gamle oljefyren, men fikk det
nye systemet på plass i sommer. Selv om
selve installasjonen ikke tok mer enn tre-
fire dager, var det mye å passe på og sette
seg inn i, mener Ortwin. 

— Jeg er ingen fagmann, og kan i
utgangspunktet ikke spesielt mye om
varmepumper. Nå var jeg nødt til å lære
meg mye for å kunne følge med i alt som
skjedde. På den måten unngikk vi
enkelte fallgruver, for eksempel når det
gjaldt boringen av brønnen, sier Ortwin. 

En bergvarmepumpe henter varme
fra en brønn som bores dypt ned i bak-
ken i nærheten av huset. I dette tilfellet
skulle brønnen være 150 meter dyp.
Entreprenørene ønsket å bore helt nede
ved veien, et godt stykke fra huset. Det

Familien Kulmus’ 
råd til andre som
vurderer å installere
bergvarmepumpe: 
• Tenk nøye gjennom hvor du vil

bore etter bergvarme. Det kan
lønne seg å bore nær huset. Det
er viktig å undersøke grunnen
først. 

• Undersøk anbudet godt. Hva
omfatter det? Uforutsette kost-
nader kommer fort som ubeha-
gelige overraskelser. I familien
Kulmus’ tilfelle kom tetting av
grunnmuren som en tilleggs-
kostnad som merkelig nok ikke
var med i prisoverslaget fra
entreprenøren.  

• Bruk en rørlegger du stoler på.
Det er viktig å være trygg på at
fagmannen kommer til avtalt tid
og gjør godt håndverk.

• Det kan være lurt å installere
varmepumpen i en periode av
året der du ikke trenger oppvar-
ming. Du risikerer å være uten
varme i noen dager. 

UNDERSØK: Undersøk anbudet godt,
så du unngår ubehagelige overras-
kelser når regningen skal betales.
Slik lyder ett av rådene fra Ortwin og
Margrethe Kulmus til andre som vil
installere stor varmepumpe.
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MILJØVENNLIG: Den gamle 
oljefyren oste og forurenset. 
Bergvarmepumpen er et langt 
mer miljøvennlig alternativ,
noe som var avgjørende for 
familien Kulmus.

VARMEPUMPEN: Selve varmepumpen er på størrelse 
med et kjøleskap og har fått plass i kjelleren.

var nemlig kronglete å komme nærmere
med den store borebilen. Hadde de gjort
det, ville røret mellom brønnen og selve
varmepumpen, som står i kjelleren, blitt
mellom ti og tjue meter langt. Gravingen
av den 50-60 centimeter dype grøften til
dette røret, ville gitt en tilleggsutgift på
mange tusen kroner. I stedet fikk Ortwin
borefirmaet til å bore i hagen, i kort
avstand til huset. Han gravde grøften til
røret selv, og sparte omkring ti tusen kro-
ner.

— Jeg hadde foretrukket ikke å måtte
passe på at slike ting ble riktig, men er
glad i ettertid for at jeg gjorde det. Nå
har vi fått alt slik som vi ønsket det,
kommenterer han.

Spent på vinteren
Ekteparet Kulmus valgte å skifte ut
varmtvannsberederen også, når de først
investerte i varmepumpen, for å få en
som kunne kobles til det nye systemet.
Det ga en tilleggskostnad på mellom
10 000 og 15 000 kroner. I en familie på
seks regner de imidlertid med at innspa-

ringene på denne investeringen vil gå
rimelig fort. 

Nå venter Ortwin og Margrethe
spent på vinterkulda. For å sikre seg mot
lange kuldeperioder, der varmepumpen
trolig ikke vil virke optimalt, har de
beholdt den gamle oljefyren, så den kan
slå inn ved behov. I tillegg har de tilko-
blet en elektrisk kjele som kan ta toppbe-
lastningen i veldig kalde perioder.

— Foreløpig har vi fått redusert
strømregningen med rundt ti prosent.
Men det er nok ikke før kulda setter vir-
kelig inn at vi får se hvor mye de totale
utgiftene til oppvarming vil reduseres,
sier Ortwin. raa@huseierne.no
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Til tross for regjeringens uttalte mål om
å redusere bruken av elektrisitet til
oppvarming, kan det ta lang tid før vi

ser effekten av en satsning på dette områ-
det. Ifølge Statistisk Sentralbyrå, fyres så
mye som 49 prosent av alle blokkleilighe-
ter kun med strøm, og tall fra NVE viser
at nær 20 prosent av norske hushold-
ninger har elektrisitet som eneste oppvar-
mingsalternativ.

Selv om det for øyeblikket jobbes
intensivt med endringer i Plan- og byg-
ningsloven som skal ta fatt i problematik-
ken, er det i utgangspunktet lagt opp til
en overgangsperiode frem til januar 2009.
Før den tid, er det derfor fritt fram for å
bygge på samme måte som i dag, og byg-
gebransjen satser foreløpig lite på alterna-
tive løsninger. 

En undersøkelse nylig utført av For-
bruker-rapporten, viser at hver tredje nye
bolig som bygges i Norge i dag kun kan
varmes opp med strøm. Fordi folk sjelden
skifter oppvarmingskilde i huset, er dette
valg som kan få konsekvenser langt fram i
tid, mener Bjørn Harald Bakken i Sintef
Energiforskning. Han tror valgene i stor
grad er en naturlig konsekvens både av
hva forbrukerne etterspør og at ingen tør
å ta risikoen med å bygge ut alternative
løsninger. 

— Det er naturlig at en husbygger i
utgangspunktet tenker profitt og derfor
bygger billigst mulig. Problemet da er at
den som kjøper huset ofte blir sittende
igjen med en mindre optimal løsning. 

Strøm 
eneste alternativ

Nesten halvparten av alle blokkleiligheter i Norge har kun 
mulighet til å fyre med elektriske ovner eller varmekabler. 

Fortsatt bygges boliger der strøm er eneste oppvarmingskilde. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN, SCANPIX
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Likevel er det ikke bare utbyggerne
som skal ha skylden. Den gjennomsnitt-
lige huskjøper er ikke nødvendigvis så
opptatt av denne problematikken, og ten-
ker i større grad på den direkte kostnaden
ved kjøp av hus enn den langsiktige kost-
naden ved fyring. 

— Selv om huseiere og huskjøpere
ofte kan være miljøbevisste, har de gjerne
ikke økonomiske ressurser eller teknisk
innsikt til å vurdere alternative energiløs-
ninger. Derfor blir de ikke valgt, sier Bak-
ken. 

Tror endringer vil få liten effekt
Selv om det nye forslaget til endringer i
Plan- og bygningsloven legger opp til økt
bruk av fornybar energi, frykter Leif
Amdal i VVS-foreningen, som kjemper
hardt for utbredelsen av vannbårne var-
mesystemer, at panelovner fortsatt vil bli
standard i de norske hjem. Han mener
forslaget til endringer fokuserer for mye
på isolasjon og isolasjonstykkelse.

—Valg av energibærer er vel så viktig
som økt isolasjon. I Norge har vi fokusert
for mye på å spare strøm, men ikke nok
på alternativ energi, sier Amdal. Han tror
problemet kan løses ved at man stiller
krav til at alle bygninger skal ha energi-
fleksible varmesystemer, som kan betjenes
av minimum to energibærere. 

Bjørn Bakken i Sintef stiller seg også
tvilende til en eventuell effekt av forslaget
slik det foreligger i dag.

— Kravene i Plan- og bygningsloven
går i første omgang på tettere vegger og
andre passive tiltak, derfor er det ikke helt
sikkert at alternative energiløsninger vil
bli etterspurt. Men hvis målet med
endringene er å redusere energietterspør-
selen vil satsning på lavenergi også være en
effektiv løsning.

I det siste forslaget til endringer i
loven, legges det opp til at en ”vesentlig”
del av varmebehovet i bygg skal dekkes av
andre energiløsninger enn elektrisitet eller
fossile brensler. Denne plikten bortfaller
dersom det kan dokumenteres at det vil
føre til urimelige kostnader over byggets
livsløp. brs@huseierne.no

LYS OG VARME: Mange beboere i blokk har ikke
noe valg når det gjelder oppvarmingskilde. Blir
strømprisen høy må de fortsatt fyre med pane-
lovner. Foto: Espen Sjølingstad Hoen/Scanpix.
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Eli Tangvall Aasen har bestemt seg for å
flytte tilbake til hjembyen og barn-
domshjemmets låve. Hus & Bolig føl-

ger bygget som skal forvandles fra falle-
ferdig rønne til moderne bolig.

— Rivningstillatelsen var i orden,
bygningen var tømt for innhold, takstei-
nen var tatt ned for å brukes på nytt,
bygningskroppen var nede og lå i haug,
og vi hadde allerede kjørt et lass av gårde
til den kommunale fyllplassen. Men så
tok det altså fyr, forteller byggmester
Knut Ove Kristiansen. Han har vært
ansvarlig for rivningsarbeidet.

En uke senere ryker det fortsatt fra
branntomta. Sur røyklukt ligger over
området.

Heldigvis gikk det bra. Steinmuren er
intakt, selv om den er svart og sotete

enkelte steder. Den gamle hovedbyg-
ningen ble ikke antent eller skadet på
noen måte.

— Vi undersøkte om det var mulig å
bruke de store takåsene på låven, men de
var helt oppspist av mark, så det var ute-
lukket, sier Kristiansen. — Vi fant noe
gammel teglstein inne på låven, og den
har vi tatt vare på. All taksteinen er også
bevart for å brukes på det nye bygget.
Selv om det ikke var meningen at det
skulle ta fyr, har altså ingen skade skjedd.

Om det blir han som skal sette opp
den nye bygningen er ennå ikke bestemt.
Som andre håndverkere på Sørlandet har
han mye å gjøre. Men selv om Kristian-
sen ikke er så gammel av år, har han vært
med å restaurere flere gamle hus.

— Jeg tror dette blir kjempeflott, sier

Bare grunnmuren står
Låven på Voie i Kristiansand skulle rives. Men det ble mer dramatisk enn

ønskelig da brannvesenet måtte rykke ut midt på natten for å slukke 
plankehaugen som hadde tatt fyr. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Byggmester Knut Ove Kristiansen

SURT: En uke etter brannen ryker det fortsatt surt på branntomten.
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han. — Jeg liker Janicke Jebsen-Vinjes
løsninger. Det blir nybygg og låve samti-
dig. Og så er jo dette en fantastisk eien-
dom, skryter byggmesteren.

Solid grunnarbeid viktig
— Nå som treverket er borte, er det let-
tere å se hvor vakker og flott den gamle
steinmuren er, sier Eli Tangvall Aasen
entusiastisk. Tørrmuren er bygget slik
man tradisjonelt bygget tørrmurer her i
distriktet før i tiden. Hun møter sivilin-
geniør Harald Hertzberg og arkitekt
Janicke Jebsen Vinje på tomta en dag
senere, for å se hvordan det ser ut her nå
som låvekroppen er borte. 

— Her tok vi ut gjødsel, og i denne
åpningen pleide vi å lagre staur, forklarer
Tangvall Aasen engasjert. Sammen dis-

kuterer de hvordan det skal bli, og den
videre fremdrift.

— Først må vi grave noen hull for å
finne ut hva slags underlag det er her,
påpeker Harald Hertzberg. – Om muren
står på leire eller fjell. På grunn av tele-
fare er det nødvendig å isolere under.
Det kan også bli nødvendig å støpe en
forlengning under steinmuren. Det blir
en omfattende oppgave. Massene må
graves ut seksjonsvis, forklarer sivilinge-
niøren. Muren må også forlenges mot
sjøsiden, der den gamle løa en gang stod.
Til det trenger man ny stein.

At det er dyrere å bevare den gamle
muren enn å sette opp en ny, er Hertz-
berg ganske sikker på. Men Eli Tangvall
Aasen er ikke i tvil om at hun ønsker å
bevare den.

— River vi muren blir det jo ingen
ting igjen av den gamle låven, sier hun. –
Da kunne jeg jo like gjerne ha bygget et
helt vanlig hus. Noe av ideen er å
beholde muren, den gamle låvebroen og
taksteinen.

På sjøsiden må en del av vegetasjonen
bort, og grunnen må graves ut. Videre vil
Hertzberg at det ryddes grundigere inn-
vendig i kjellerkroppen. Alt av organisk
materiale må bort. Et par steder på inn-
siden har steiner rast ned, trolig på grunn
av tele, og der må muren restaureres,
eventuelt forsterkes med betong.

— Grapset på toppen må også fjer-
nes, understreker han.

Kald kjeller
Arkitekten og sivilingeniøren sikter langs

PÅ BEFARING: Arkitekt Janicke Jebsen Vinje, sivilingeniør Harald Hertzberg og byggherre Eli Tangvall Aasen foran muren som skal brukes på nytt.
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muren, og er enige om at den ikke er helt jevn.
— For meg er det viktig at vi får en rett fasade, understre-

ker Janicke Jebsen Vinje.
— Det kan løses ved at vi først støper en betongplate som

etasjeskille. Og så lar vi panelet gå ned over muren, mener
Herzberg. Jebsen Vinje er enig. Om det er litt varierende
avstand fra muren og ut til treverket gjør ikke noe.

Betongplaten vil ligge solid og godt på muren, samtidig
som den binder den sammen. Kjelleren under skal ikke inn-
redes på noen måte. Den skal være kald, og bare brukes til å
lagre gressklipper og annen hageredskap.
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Hus & Bolig følger 
låveforvandlingen: 

Eli Tangvall Aasen vokste opp på det lille
bruket på Voie i Kristiansand.

— Min familie har aldri drevet gården,

forteller hun. — Vi leide bort jordene. Men

under krigen hadde vi dyr her. Da hadde vi

hønsehus, to kuer, gris, sauer og kaniner.

Nå vil Tangvall Aasen bygge nytt, og Hus &

Bolig følger prosessen. De første to arti-

klene stod i Hus & Bolig 2/06 og 4/06.

Trioen er enig om at det er litt fuktig
rundt bygget, og at det kan være lurt å
drenere på nedsiden av eiendommen.

— Jeg foreslår at vi legger et sluk i
bunnen, sier Harald Hertzberg. Da vil
eventuelt vann som kommer inn i kjelle-
ren kunne renne ut igjen. 

Foreløpig er bygget bare grovt inn-
målt. Når det er ryddet og rensket helt
opp, må det måles opp på nytt.

— Eksakt oppmåling må på plass for

at jeg skal komme videre, understreker
arkitekt Jebsen-Vinje.

— Når tror dere bygget kan stå fer-
dig?, undrer Tangvall Aasen. Hun håper
dette er siste julen hun bor på Billing-
stad. 

— Det må være målet, at vi er ferdig
neste høst. Men det er dessverre svært
vanskelig å finne ledige håndverkere for
øyeblikket svarer Janicke Jebsen-Vinje.
ngs@huseierne.no

FARGERIKT: Den gamle taksteinen er tatt forsiktig ned for å brukes på det nye bygget.
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Selv om det kan se flott ut på overfla-
ten, viser nye tall fra Anticimex at det
egentlig står ganske ille til med

dagens boligmasse. Fine fliser på badet
og nytt kjøkken er ingen garanti for at
det ikke er en rekke skader og feil som
må utbedres straks, eller skader som bør
utbedres i løpet av kort tid.

Anticimex har vurdert den byggtek-
niske standarden på nærmere 9 000 boli-
ger og 11 000 bad. Resultatene er skrem-
mende, mener daglig leder Roy Malmo
Nilsen. 

— Rapporten viser at hvert fjerde
bad har skader som trenger nødhjelp
umiddelbart. Halvparten av badene må
utbedres i løpet av en treårsperiode. Tal-
lene viser også at det står dårlig til med
kjellere så vel som taktekking og takkon-
struksjoner. Dessverre er det bare noe få
som selv har kunnskap til å vurdere boli-
gens tekniske standard, sier Malmo Nil-
sen.

Trygghetspakke
— Det skal lønne seg å tenke sikkerhet.
Det mener Jann O. Brevig hos If. —
Kunder som vil kjøpe en trygghetspakke
hos oss, slipper med 10 prosent lavere
forsikringspremie.

Sikkerhetssjekk av boligen er et spesi-
elt rimelig tilbud til Ifs Plusskunder. For
800 kroner pr. år vil en representant fra
Anticimex inspisere hele boligen hvert
fjerde år. Badet og tilstøtende rom vil bli
grundig sjekket, likeså vaskerom og grov-
kjøkken. Øvrige kunder må betale 1 200
kroner.
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NAF-test på huset
Forbrukerne har tillitt til NAFs biltester. Nå vil If i samarbeid

med Anticimex tilby forsikringskundene sine en tilsvarende
sikkerhetstest av huset. Det vil kunne spare kundene for store

og uforutsette vedlikeholdsutgifter, mener de.

TEKST: 
NINA GRANLUND SÆTHER

BILLIG TRYGGHET: — Du kan sove roligere om natten når du kjenner tilstanden på huset ditt, mener Jann O. Brevig hos If.
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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

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

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

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 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
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— Om mulig vil vi også inspisere
underliggende himlig, påpeker Malmo
Nilsen. Totalt går vi gjennom 65 punk-
ter i hele boligen, fra kjeller til loft. Han
understreker at Anticimex ikke skal stå
med noen pekefinger i været og true
huseieren til å utbedre skader. Hensikten
er å rådgi kundene. If får ikke tilsendt
skjemaet.

— Hva vi finner, blir en sak mellom
oss og kunden, understreker Malmo
Nilsen.

Etter at boligen er inspisert, vil fun-
nene og eventuelle forslag til forbe-
dringer bli gjennomgått med kunden
umiddelbart. Det kan være mange
penger å spare på å utbedre feil og mang-
ler før det for eksempel blir en stor vann-
lekkasje, mener både Brevig og Malmo
Nilsen.

Gunstig regnestykke
— I gjennomsnitt betaler våre kunder
5 000 kroner i forsikringspremie for
boligen. Totalt kommer en slik avtale da
på kun 300 kroner, skryter Brevig. —
Det er svært rimelig, og en liten kostnad
i bytte med mye trygghet. I tilbudet lig-
ger også en avtale om at eventuelle ska-
dedyr skal fjernes uten ekstra kostnader
for kunden. Og hvis det skulle bli en
vannskade etter at Anticimex har kon-
trollert boligen, slipper man egenande-
len på forsikringen. ngs@huseierne.no

INSPISERER: — Skremmende mange hus har skjulte
feil og mangler. Vi kan hjelpe huseierne med å finne

frem til dem og foreslå hva som bør utbedres, sier
daglig leder i Anticimex, Roy Malmo Nilsen.
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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

— Mange sliter med belastende tra-

fikk i sitt nærområde, og det er en vik-

tig sak for lokallaget å jobbe mot dette.

Det er klart at når trafikken vokser, vil

den påvirke folks bomiljø i stor grad,

sier Sigurd Magnussen.

I mange år kjempet han for å få

deler av Riksvei 32, som strekker seg

fra Sande i Vestfold gjennom Lågenda-

len til Skien, lagt om i tunnel. Slik veien

ligger nå, går den gjennom fire bolig-

felt i Magnussens nærområde i Tele-

mark. Fartsgrensen på strekningen er

stort sett 60 kilometer i timen, bortsett

fra i ett område der veien pløyer tvers

gjennom et boligfelt og fartsgrensen er

satt til 40 kilometer i timen.

For et par års tid siden satte Vegvesenet foten ned for ideen om tunnel;

det var ingen penger å ta av. Magnussen holder imidlertid stadig trafikkutvik-

lingen i nærområdet under oppsikt. Han mener kampen mot for mye trafikk i

nærmiljøet er en viktig sak for HLs distriktskontor.

— Vi kan nok se langt etter den tunnelen nå, men jeg frykter at trafikken

som i dag går gjennom boligfeltene bare vil bli mer belastende med årene. Da

er det klart at vi må trå til igjen og se på saken. Jeg følger utviklingen nøye,

kommenterer distriktsrepresentanten.

Opprinnelig var det eiendomsskatten, en sak som igjen er svært aktuell i

Telemark, som fikk Magnussen engasjert i Huseiernes Landsforbund i 1990.

Han har vært leder for distriktslaget siden den gang, og har hele tiden prioritert

arbeid i lokalpolitikken. Strategien har tydeligvis vært god:

— Da jeg startet i forbundet i 1990 var vi syv medlemmer her i Telemark.

Nå er vi over 5000, og det synes jeg selvsagt er veldig hyggelig, sier Magnus-

sen. Veksten i medlemsmassen i Telemark ligger noe over landsgjennomsnit-

tet for HL.

Neste år fyller Magnussen 75. Planen var å gi opp vervet i HL til nyttår,

men da han ble spurt om å sitte ett år til, takket han ja. Det er flere saker som

må på plass før han kan gi seg med god samvittighet.

— Men så er det på høy tid å slippe yngre krefter til, kommenterer den

spreke pensjonisten.

TELEMARK: 

Frykter økt trafikk 
i boligfeltene

I mange år kjempet han for å få riksveien 
bort fra boligfeltene i hjemkommunen Siljan.
HLs distriktsrepresentant i Telemark, Sigurd

Magnussen, holder fortsatt trafikkutviklingen 
i fylket under nøye oppsikt. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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nytt fra HL
“Ett hjem er der hvor deilig rom for fem er,

skjønt der blant fiender vel ble trangt for to.”

Henrik Ibsen

Nytt vedtektshefte for HL
Landsmøtet 2006 vedtok en del vedtektsendringer for HL. Det nye

vedtektsheftet, hvor disse endringene er inntatt, er ferdig og kan bestilles

fra HLs administrasjon.

Ny husleielov
Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med en revisjon av

husleieloven. Huseiernes Landsforbund har – dels i samarbeid med 

Leieboerforeningen, og dels for egen regning – sendt sine innspill til

arbeidet i brev datert 22. juni i år. Det er antatt at en innstilling fra

departementet kan foreligge i løpet av første kvartal 2007.

Høy spenning
Vinnere av Sikringens el-sjekk i Hus & Bolig nr. 2 var Karen Faa i

Stavanger. Torgeir Rishaug i Fyllingsdalen vant el-sjekken i Hus og Bolig

nr. 3. De heldige vinnerne får nå sjekket det elektriske anlegget sitt gratis.

Mange nye i Alta
117 nye medlemmer ble vervet da HL og

samarbeidspartnere stod på stand i Finn-

markshallen 20. – til 22. oktober. Thomas

Frydenlund, i HLs salgskorps, er en meget

populær verver i nord. Har er for mange

kjent som butler Blom i TV-serien Hotel

Cæsar

ALTA: Mange nye medlemmer lot seg 
verve i Finnmarkshallen.

Hus & Bolig øker og øker
Nye tall fra Fagpressens Opplagskontroll viser

at gjennomsnittlig distribuert opplag for Hus &

Bolig første halvår i år var hele 130 340 blader.

Det er 7 448 blader mer enn for samme peri-

ode i fjor.

Hus & Bolig har i løpet av få år blitt et av

de største tidsskriftene i Den norske fagpres-

ses forening. Bladet er også blant de største

bolig og interiørbladene. Ifølge Synnovate MMI

har huseiernes medlemsblad hele 214 000

lesere. Bare Vi i villa, Bonytt og Hytteliv har

flere lesere enn det.

Lokal avtale 
med Montér

Medlemmene i Hedmark og Oppland

kan nyte godt av en lokal avtale med

byggevarekjeden Montér. Det trekker

nye medlemmer når advokat Werner

Forr Nystuen fra Lillehammer står på

stand sammen med verver Thomas

Frydenlund.

LILLEHAMMER: Hedmark og 
Oppland kan friste nye medlemmer

med rabatt hos Montér.

Møte med energiministeren
11. september møtte representanter fra HL olje- og

energiminister Odd Roger Enoksen for å drøfte forsy-

ningssituasjon og prisutvikling for elektrisitet. HL over-

rakte notater med argumentliste for tiltak fra regjering-

ens side for å dempe prisutviklingen på elektrisk kraft

for forbruker. Dessverre viser det fremlagte statsbud-

sjettet at disse argumentene ikke ble tatt til følge.
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“Kapital er det som er igjen når de 

elementære behov er tilfredsstilt.”

Aldous Huxley

KRISTIANSUND: HLs distriktskontakt i Nordmøre, Eivind Sylthe (nummer 
tre fra venstre), møter medlemmer i sitt distrikt på Huseierdagen.

Huseiernes dag i hele landet
19. oktober ble det arrangert Huseierdag 23 forskjellige steder i landet.

Kjøp og salg av bolig var tema på foredragene, som ble holdt av lokale

advokater. Det ble gitt mange råd om farer og feller både ved salg av

eiendom og kjøp av eiendom. I tillegg kunne de fleste lokalkontorer tilby

juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning denne dagen.

nytt fraHL

Ny mann i Haugesund
Distriktsrepresentanten i Rogaland har tatt initiativ til å dele ”sitt” distrikt

for å kunne ivareta interessene til medlemmene i Haugesundsdistriktet på

en bedre måte. Etter drøftelser med administrasjonen er advokat Knut

Magnus Haavik klar for å tre inn i rollen som distriktsrepresentant for 

Rogaland Nord eller Haugalandet. Formelt tiltrer Haavik fra 1. januar 2007.

Samarbeidsavtale med eiendomsmeglere
HL har inngått en rammeavtale med Norges Eiendomsmeglerforbund,

som innebærer at den medlemsfordelen som tidligere har vært kanalisert

gjennom Estate, nå gjøres tilgjengelig for alle eiendomsmeglerforetak til-

sluttet NEF som ønsker det. Avtalen vil gi HL-medlemmer visse rabatter i

forbindelse med meglertjenester.

VANT LYD- OG BILDEANLEGG
Morten Eriksen fra Vear ble den lykkelige vinner av årets store messe-

konkurranse, som Huseiernes Landsforbund har arrangert i samarbeid

med Gjør din bolig bedre-messen. Mer enn 15 000 besøkende hadde fylt

ut konkurransekupongen og var med i trekningen om lyd og bildeanlegg

til en verdi av nær 100 000 kroner. De hadde svart riktig på spørsmål om

HLs samarbeidspartnere Aroundio Securitas, If, Sikringen og Shell. Her-

etter kan Eriksen nyte Dagsrevyen og all verdens filmer på en 37” LCD

skjerm fra Loewe, og nyte favorittmusikken på et lydanlegg fra Bose.

TREKNING: Administrerende direktør Peter Batta i HL, Stewart Laursen fra
Gjør din bolig bedre-messen og HLs markedssjef Ulf Borgan med noen av
konkurrasekupongene.

HUSLEIETVISTUTVALGET
Husleietvistutvalget (HTU) ble opprettet

som en prøveordning for Oslo og Akers-

hus for noen år siden. Etter at den forrige

regjeringen gikk inn for å avvikle hele

ordningen, har den nye regjeringen

sørget for å styrke utvalgets posisjon

betraktelig. Fortsatt er dette bare en

prøveordning, men Stortinget har vedtatt

at utvalget fra 1. juli i år er obligatorisk

førsteinstans for husleietvister i Oslo og

Akershus. Det betyr at HTU erstatter

forliksrådene i Oslo og Akershus i slike

saker. Prøveperioden for HTU løper til

31.12.2008.

Teknisk rådgivning
HL er i forhandlinger med Anticimex om to nye medlemsfordeler.

Forhandlinger med Anticimex omhandler blant annet teknisk råd-

givning til HLs medlemmer. Dette er et område som vokser fort, og

hvor HL nå begynner å få kapasitetsproblemer. Avtalen med Anti-

cimex skal sikre alle medlemmer bedre tilgang til teknisk rådgiv-

ning.I tillegg forhandler HL med Anticimex og Mycoteam samlet om

en ny medlemsfordel som innebærer sjekk av inneklima/innemiljø.

Dette er en ny tjeneste i markedet, og et spennende konsept, som

det vil bli informert nærmere om når avtalen foreligger ferdig.

Feil tall om
eiendomsskatt
I artikkelen om eiendoms-

skatt i Fredrikstad i forrige

utgave, kom vi i skade for

å skrive at promillesatsen

for inneværende år er 4,0,

og at den i 2007 vil være

3,6 før den kommer ned til

3,0 i 2008. Ifølge ordfører

Ole Haabeth er dagens

sats på 3,6 promille. Og i

2007 vil den være på 3,0.

Hus & Bolig beklager.

h&b nr. 6-2006 s. 88-91  11/10/06  3:59 PM  Page 90



91hus&bolig 6–2006 •

JEG ØNSKER Å BESTILLE  

............ stk. Farer og feller i kjelleren à kr 99,- / kr 59,- (medlemspris)

............ stk. Farer og feller på badet à kr 99,- / kr 59,- (medlemspris)

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

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

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

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

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

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

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 fillerya på kjøkken-
golvet 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 tidligere. 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 uvan-
lig at husets inngangsparti er nede, og ofte ligger flere av
oppholdsrommene delvis under bakken. Det byr på
utfordringer. Fukt er en konstant 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 første 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
oppmerksom på når kjelleren skal brukes som beboelsesrom.

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

✂
FARER OG FELLER 

I KJELLEREN

KJELLEREN OMS
LAG+  9/20/06

  11:15 AM  P
age 1

NYTT HEFTE:
Farer og feller på badet

Farer og feller i kjelleren
Red.: Nina Granlund Sæther
Hus & Bolig 2005
Kr 99,- / medlemspris kr 59,-
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taletrengt?

I Hus & Bolig nr. 5 er det gjort
et regneeksempel på hva det
koster å dusje i artikkelen
”Kroppsvask koster skjorta”.
Kristin Halvorsen oppfordret
folk til å dusje fem minutter
mindre for å spare strøm, sann-
synligvis uten å vite hva det
koster å dusje. Artikkelen i
H&B virker nesten som et
bestillingsverk for nevnte
politiker.

Jeg begynte å resonere litt på
tallene som ble presentert, for
jeg syntes de virket svært høye.
Man klarer da vel ikke å fylle 
et helt oljefat på 200 liter med
10 minutter dusjing, tenkte jeg.
Jeg tok en vanlig bøtte, skrudde
på dusjen og lot det renn i
bøtten i 1 minutt. Tok så et
målebeger og målte innholdet.
Det var ganske nøyaktig 5 liter
(selvfølgelig bruker jeg spare-
dusj). (Gjorde det samme med
en vanlig dusj, og fikk ca. 
8 liter.) Tall som ligger langt
unna de som ble presentert i
artikkelen.

Det ble vist eksempler fra en
familie som dusjet opp til tre
ganger for dagen. Hallo, det er
da vel ingen vettuge folk som
dusjer på den måten. Og energi-
kostnaden for selve dusjingen,
hele 36 792 kr per år. Det er jo
en helt absurd sum. Hudleger
advarer dessuten mot å dusje
hver dag av hensyn til skade på
hudens naturlige fett og
uttørring av huden.

Jeg tok så tiden på min egen
dusjing og klarte meg fint med
5 minutter inklusive hårvask. Vi
er en familie på fire; mor, far og
to store gutter som også trener

og driver idrett. Normalt dusjer
vi to ganger i uken og bruker
vanlig kroppsvask utenom det.

Jeg stusset også litt over
strømprisen som ble servert.
Den synes jeg var i høyeste laget
selv i disse energiknappe tider.
Vi som er medlem av Huseier-
nes Landsforbund har mulig-
heten for gode avtaler gjennom
Hallingkraft, og burde ha langt
lavere kraftpris enn 80 øre som
vist i eksempelet. Jeg var litt
sent ute i år med fastprisavtale,
og må betale 56 øre/kWh inkl.
mva. I nettleie betaler vi til
Energi1 28 øre/kWh inkl.
forbruksavgift og moms. Altså
en total variabel strømpris på 
56 + 28 = 84 øre/kWh.

Hvis vi så gjør en utregning
basert på mine erfaringstall, får
vi følgende regnestykke per
person per år: 
5 liter x 5 min. x 2 dusj/uke 
x 52 uker/år x 0,035 kWh/liter
x 0,84 kr/kWh = 76,44 kr

For vår familie på fire blir det
altså 305,76 kr per år, et helt
annet regnestykke enn det som
ble servert i H&B nr. 5. Det
betyr at utspillet fra Kristin
Halvorsen var bare et tomt
politikerutspill uten rot i
virkeligheten; og som vanlig 
fra mange av våre pr-kåte 
politikere. 

Sigbjørn W. Christensen
HL-medlem

Flere kommentarer om denne
saken finner du på http://for-
bruker.no/article1503607.ece

Er dusjing dyrt?

En sak alle huseiere bør være
på vakt mot ved neste års
valg, er eiendomsskatt. 
De rødgrønne har utvidet
adgangen til å innføre nevnte
skatt, også i ikke-bymessige
strøk. I tillegg er fordels-
skatten gjeninnført og for-
muesskattedelen er øket med
25 prosent. Det er, enn vid-
ere, en kjensgjerning at det er
kommuner med rødt eller
rødgrønt flertall som har vært
flinkest i så måte.

En eiendomsskatt er
meningsløs av flere grunner.
For det første: Betale ”hus-
leie” til kommunen for å bo i
sitt eget hus. Vi har da betalt
alt, fra tomtekjøp til siste
malingsstrøk, diverse vedlike-
holdsarbeid, strøm og
renovasjon. For det andre:
Politikerne rår over et
hopetall av byråkrater, fag-
økonomer og rådgivere, hvis
eneste ”jobb” er å legge til
rette for en kunstig verdi-
stigning på boliger, og så har
vi det gående. For det tredje:
All erfaring viser at har en
skatt/avgift først blitt vedtatt,
har den en lei tendens til å få

elefantsjuken, den øker med
andre ord år for år. Jeg ser
ikke bort fra at vår 35 år
gamle enebolig på 83 kvadr-
atmeter lett kan bli taksert til
3 millioner, hvilket vil si 
30 000 i året i eiendomsskatt.
Altså en femtedel av brutto
alderstrygd. Hva skal vi da
leve av? For det fjerde: 
Ideologisk sett kan eiendoms-
skatten meget vel bety første
skritt på veien til full offent-
lig konfiskasjon av private
boliger. Det er bare for poli-
tikerne å øke og øke eien-
domsskatten og formues-
skatten inntil vi går konkurs i
tur og orden. Dermed står
stat og kommune klare til å
ta over. Hus & Bolig bør
informere om partienes
standpunkt til eiendomsskatt
med jevne mellomrom frem
til valget, slik at vi huseiere
vet hva vi gjør når vi går til
urna. For stemmeseddelen er
et mektig våpen, og den er
det eneste vi har. Bruk den.

Yngvar Løken, Sætre i Hurum
(tidligere Ap-velger, 

men det var før 1970)

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

Kommunevalget 07
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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

bygg- og tømrermestere

anleggsgartnertjenester

93hus&bolig 6–2006 •

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

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   

bygg- og tømrermestere

Bygge nytt, bygge ut eller bygge om? 
Bruk en seriøs, organisert 
håndverksbedrift

Våre medlemmer finner du på 
www.byggmesterforbundet.no

containere
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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 rørleggerutstyr

rør og rørleggerutstyr

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

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR BORETTSLAG,
BOLIGSAMEIER, AKSJESELSKAP

Vi gir dere en fast pris som dekker de fleste behov innen:
Felleskostnader, årsmøter, regnskap, offentlige oppgaver m.m.
I tillegg kan vi bistå med vedlikeholdsplan, god juridisk bistand 

og andre saker som styret synes kan være komplisert.
Våre salgsopplysninger til meglere er gode og tar vare på 

styrets ansvar i forbindelse med opplysningsplikt.
Besøk gjerne vår webside: www.markedshuset.no

Markedshuset Ars as, Fridtjof Nansens pl 9, 0160 Oslo.
Tlf: 23358900. Fax: 23358901. Mail: post@markedshuset.no

glassarbeidfuktproblemer

MUGGSOPP/ 
RÅTEPROBLEMER
Vi løser dine problemer

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett dir. 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

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.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

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20
Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.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

oppvarming

•  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
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radonmålinger teknisk rådgivning

teknisk rådgivning

stiger og stillaser

skorsteinsarbeid

teknisk rådgivning

tømrermester murmester

termografisopp (skadesopp)

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF

ventilasjon og varme

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

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni.t . johansen

@c2i.net

BORETTSLAG / PRIVATE:
Oslo og Omegn

AUTORISERT 
INGENIØRBEDRIFT

470 17 579
Varmepumpeingeniøren
Selvbyggerveien 143, 0591 Oslo

• VENTILASJON
• RØYKVIFTER

• VARMEPUMPER/KJØLING
• SENTRALSTØVSUGERE

Løs problemene før de oppstår,
gode konstruksjoner er tingen!

Det vil alltid lønne seg.
• Våtrom  • Terrasse
• Svømmebasseng

Tlf. 90 05 17 10  Fax 22 49 42 94
Epost: tgaa@byggkeramikk.no

www.byggkeramikk.no 
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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 

6-
20

06

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 25. januar 2007.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Riktig løsning på kryssord-
oppgaven i Hus & Bolig nr. 4 var
"Syrinen er hardfør og nøysom 
og i tillegg betagende vakker."
Hus & Boligs ryggsekk sendes til
Trond G. Hagen, Skedsmokorset,
Ivar Lønne, Ålesund og Morten
Thorsen i Stavanger.
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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 23
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
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&bolig

6 •
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JUSS: Les papirene nøye 
når du skal kjøpe bolig   

Bare el-varme i mange nye bygg

Reis – men tenk før du belåner huset 
IP-telefoni: Hva er det?

Godt utelys gir færre benbrudd

JUSS: Les papirene nøye 
når du skal kjøpe bolig   

Bare el-varme i mange nye bygg
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