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BRANNFARLIG: Elektrisitert forårsaker
årlig svært mange branner. 
Foto: Berit Roald/Scanpix.

De som har store hus har også økonomi til å
betale høy eiendomsskatt, mener ordføreren i
Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland.
Pengene kommer fellesskapet til gode.

Aldri tidligere har jeg intervjuet noen med
så liten forståelse for at eiendomsskatten kan
ramme personer med liten betalingsevne. Stort
hus er faktisk ikke synonymt med god øko-

nomi. Derfor er det de med lav inntekt
som frykter eiendomsskatten mest.

Det viser en undersøkelse TNS-
Gallup har gjort for Hus & Bolig. 

I Kristiansand må man ut
med omtrent 7 000 kroner pr.
år i eiendomsskatt for en ordi-
nær 200 kvadratmeter stor bolig.
For en familie med fire barn er
200 kvadrat verken spesielt stort
eller voldsomt luksuriøst. Har

familien valgt å klare seg med én
inntekt, spiser eiendomsskatten

en uforholdsmessig stor bit
av budsjettet. Har fami-

lien i tillegg et betydelig
boliglån, må det opp -
leves ekstra urettferdig
at det er lånet som
beskattes.

7 000 kroner pr. år, eller nesten 600 kroner
pr. måned er også mye penger for en minste-
pensjonist. Selvfølgelig trenger ikke en enslig
gammel dame 200 kvadratmeter å boltre seg på,
men kanskje har hun bodd i huset de siste 30
årene. Er det humant å forlange at hun skal
flytte fra strøket hun føler seg trygg i, hvor hun
har gode venner, et sosialt nettverk og et støtte-
apparat rundt seg? Siden små leiligheter har
relativt mye høyere markedspris, vil eiendoms-
skatten fortsatt gjøre et betydelig innhugg i
 portemoneen hennes selv om hun skulle velge 
å flytte.

Kristiansand kommune har i dag en skatte-
sats på syv promille. Siden husene ble taksert i
1984, er boligprisene mangedoblet. Takstene er
justert opp med ti prosent hele ni ganger, men
skattetakstgrunnlaget er fortsatt lavt sammenlig-
net med markedspris. I tillegg er det blitt store
skjevheter mellom eldre og nyere bebyggelse.
Mest sannsynlig vil kommunen derfor velge å
retaksere hele boligmassen i løpet av kort tid.
Da vil eiendomsskatten skyte ytterligere i været.
Loven åpner opp for å kreve inn hele 26 200
kroner i eiendomsskatt årlig for en 200 kvadrat-
meter stor bolig med markedsverdi på 3,8 mil -
lioner. Men det er jo ikke noe problem. De som
har store hus har også økonomi til å betale eien-
domsskatt, mener ordføreren i Kristiansand.

Til fellesskapets beste?
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RIS fra Batta går denne gangen til 
Staten ved finansminister Kristin Halvorsen for å ta
inn avgifter til miljøformål og reduserte utslipp av
CO2 fra huseierne, mens pengene brukes på andre
ting. Det er skuffende at Enova-avgiften som hus-
eierne betaler via strømregningen i liten grad går til
energitiltak blant boligeierne, men stort sett brukes 
til energireduserende tiltak i industrien. 

Verre er det at vi gjennom vannavgiften betaler avgift
til mattilsynet for å finansiere forskning og utredning
om bedre vannkvalitet. Det er bare smuler som brukes
til formålet. Pengene brukes på andre ting. HL mener
at Staten heller burde bruke noen av de 37 milliardene
de hentet ut i utbytte og skatt på sin energiproduksjon
i fjor til å hjelpe folk flest til å gjøre en miljøinnsats.
Skal man komme noen vei, må alle dra lasset i samme
retning.

Det må ikke bare bli festtaler på SVs landsmøte om å
satse på miljøet uten å bidra med positive virkemidler
for å realisere målene – også for oss huseiere!

ROS fra Batta går denne gang til Høyres
finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner. Nylig stilte 
han spørsmål om eiendomsskatten til finansministeren 
i Stortingets spørretime. Sanner viste til et oppslag i 
Aften posten hvor det stod at en bonde på Lillehammer 
nå hadde fått eiendomsskatt på over 20 000 kroner. 
Bakgrunnen for dette er at Arbeiderpartiet, SV og 
Senterpartiet har åpnet for at kommunene kan innføre
eiendomsskatt i hele kommunen. Denne eiendoms-
skatten, som har rammet bonden på Lillehammer med
over 20 000 kroner, rammer også hyttefolk. 

– Vi vet at i mange kommuner vil hytteeiere kunne få en
hytteskatt på mellom 10 000 og 30 000 kroner. Dette er
både usosialt og urettferdig. Jeg hadde aldri trodd at det
var SV som skulle skatte vanlige folk bort fra hyttene,
slik at det kun er rikfolk som har råd til å ha hytte i 
Øyer eller i Fredrikstad, påpekte Sanner.

Også vi i HL kan konstatere at den rødgrønne regje-
ringen så langt har blinket ut hus- og hytteierne som
melkeku. Også ligningsverdiene ble økt med 25 prosent
for 2006 og med 10 prosent for 2007. Ros går derfor til
Jan Tore Sanner som nå setter fokus på bolig- og hytte-
beskatningen!

• hus&bolig 3–2007
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EIENDOMSSKATT I KOMMUNEVALGET
Snart er kommunevalgkampen i gang.
Som en partipolitisk uavhengig organi-
sasjon vil HL ikke ta standpunkt til
medlemmenes partivalg. Det er imidler-
tid en sak vi kommer til å fanebære i for-
bindelse med valget: Den kommunale
eiendomsskatten. Forbundet er av den
mening at eiendomsskatten er usosial og
treffer blindt. Boligen er et nødvendig-
hetsgode og bør skjermes mest mulig for
dobbeltbeskatning!

Dette standpunktet vil vi markedsføre
gjennom annonser i P4 og Kanal 24, i
avisannonser og gjennom foldere i de
kommuner som har strukket strikken
lengst – med eiendomsskatt. Vi ønsker
våre medlemmer et godt valg!

7hus&bolig 3–2007 •

HLs miljøengasjement er nok ikke den
siden av vår virksomhet som har vært
best profilert, men det betyr ikke at vi
har vært passive til miljøspørsmål. Vi 
har i over ett år hatt et samarbeid med
Natur og Ungdom, hvor vi blant annet
har gjort utspill overfor Olje- og energi-
departementet for utskiftning av gamle
vedovner til nyere og bedre varme -
teknologi. 

For å bygge opp vår kompetanse og
 forståelse, har vi det siste året invitert
foredragsholdere fra blant annet Norges
Naturvernforbund for å gi tillitsvalgte og
administrasjonen i HL et bedre innblikk
i hvordan vi i praksis kan jobbe med
miljøspørsmål mot boligeiere.

Vi har etablert et miljøutvalg så vel for
HL sentralt som for vår største lokal -
avdeling i Oslo og Akershus. I mandatet
heter det blant annet: "Utvalget skal
samle og bearbeide informasjon med
sikte på å kunne gi medlemmene prak-
tiske og lett forståelige råd, og motivere
medlemmene til valg av miljøriktige
 løsninger. Utvalget skal gi innspill til
informasjonsmateriell, høringssvar og
pressemeldinger og bidra til at HL blir
en synlig og respektert aktør innenfor
huseierrelaterte miljøspørsmål."

ENERGISPAR OG GJENBRUK
HL har konsentrert sitt miljøengasje-
ment omkring to hovedløp: Energispa-
ring –  herunder energiøkonomisering,
og avfallshåndtering – herunder gjen-

bruk. På det første området har repre-
sentanter for HL nettopp deltatt på
 Passiv Haus Instituts 11. internasjonale
seminar i Sveits om ”passivhus” for å få
et best mulig innblikk i praktiske tilnær-
minger til boligløsninger med minimalt
energiforbruk. På det siste området har
vi siden i fjor hatt et samarbeid med
organisasjonen Hold Norge Rent. I et
halvt år har HL også hatt en egen side
på sitt nettsted som tar opp energi -
økonomisering.

De politiske partiene sloss om å være
mest mulig miljøvennlige på sine lands-
møter. Skal de kappe 20 prosent eller 30
prosent av CO2 utslippet innen 2020?
Skal innsatsen gjøres her hjemme – eller
skal vi kjøpe klimakvoter fra fattigere
land? Med en horisont frem til 2020 vil
det bli umulig å etterprøve de politiske
løftene. Som vanlig blir det nokså ufor-
pliktende vedtak. Selvfølgelig må vi
tenke lang siktig, men vi må komme i
gang snarest og se resultater helst i mor-
gen. Det er utgangspunktet for HLs nye
miljøgiv og engasjement. Utslipp av kli-
magassene stammer også fra hus og eien-
dom i Norge. Det skal ikke uoverkom-
melige tiltak til for å redusere energibru-
ken med 30 prosent. Vi vil presentere
mange spennende tiltak fremover
hvor vi håper at alle våre med-
lemmer blir engasjert. 

HL med miljøengasjement
aktuelt i HL

Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix
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Farlig 
feilmontering
Fuktstyrte vifter er en populær løsning
på baderommet, men mon terer du an -
legget feil, risikerer du store fuktskader 
i resten av huset. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Installerer du en fuktstyrt vifte som eneste venti -
lasjon på badet risikerer du å tette husets naturlige
ventilasjon i inntil 23 timer i døgnet, advarer Stein
Norstein i Anticimex. 

I de fleste boliger med naturlig eller mekanisk
ventilasjon, fungerer badet eller kjøkkenet som
avtrekk for friskluft som blir tilført fra soverom eller
stue via ventiler. Slik holdes luftutskiftningen i boli-
gen oppe og sørger for et godt og tørt inneklima.
Skiftes derimot det eksisterende avtrekket på badet ut
med en fuktstyrt vifte, risikerer du å hindre boligens
naturlige ventilasjon. Mange fuktstyrte vifter kommer
nemlig med et spjell som stenges når det ikke lenger
tilføres fuktig luft, for eksempel ved dusjing. Det vil i
praksis si at boligen din kun blir ventilert når badet er
i bruk dersom det ikke finnes andre naturlige avtrekk
i huset. En fuktstyrt vifte må altså komme i tillegg  
– ikke i stedet for – den eksisterende ventilasjonen.
Alternativet er en vifte som blir kraftigere når det er
fukt i luften, men i tillegg går jevnt hele døgnet. 
Norstein har på innemiljøsjekker som firmaet utfører
sett flere tilfeller der dette har blitt misforstått.

– På våre inspesksjonsrunder møter vi mange som
har revet ut den naturlige ventilasjonen på badet og
skiftet til en fuktstyrt vifte. De tror ofte det er en
genial løsning, men ender opp med mugg og sopp på
soveromsveggen eller på loftet som følge av inngrepet,
forteller Norstein.

Mads Mysen i Sintef Byggforsk mener også det er
nødvendig å være ekstra forsiktig når man installerer
denne typen løsninger.

– Risikoen for fuktskader vil nok øke dersom man
bare har fuktstyrt anlegg uten annen grunnventila-
sjon. Det er også slik at denne typen løsninger har
følsom elektronikk, med en egen fuktsensor som
 styrer viften. Dette vil naturlig nok gi en mindre
robust løsning, og det er ikke gitt at noe slikt fungerer
uten vedlikehold, sier han. brs@huseierne.no
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sett&hørt

Moterapport fra SVs landsmøte: “Bård Vegar
Solhjell spradet morgenfrisk rundt i en ivrig-

grønn jakke, så lysende at den nesten var 
på vei fra mosegrønn til spesialavfall.”

Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv

Vil forby oljefyring
Ifølge Aftenposten vil det fra neste år bli forbud

mot oljefyrer i alle nye bygg. I tillegg skal eksis-

terende oljefyrer i offentlige bygg fjernes før

2012. Det følger av regjeringens nye klima -

melding som legges frem i mai, og forslag til 

ny bygningslov som kommunalminister Åslaug

Haga legge frem innen årsskiftet. 

– Det blir krevende, men reduserte utslipp

fra oljefyrer er faktisk noe av det enkleste vi kan

gjøre fore å redusere utslippene av klimagasser,

sier kommunalministeren til avisen.

Eksisterende oljefyrer i private bygg ram-

mes ikke av det nye regelverket, men Haga vil

både lokke og true oss til alternativ oppvarming.

Hun lover attraktive støtteordninger til de som

vil bytte oljefyren. Riset bak speilet er økte

avgifter på fyringsolje.

11hus&bolig 3–2007 •

Furutretjære fortsatt tillatt
EU har bestemt at furutretjære som brukes til behandling av tre, ikke er å

betrakte som et biocid, melder SFT. Beslutningen gjør at all produksjon og

bruk av denne tretjæren kan fortsette som tidligere.

I de nordiske landene brukes furutretjære på en rekke bevaringsverdige

bygninger og båter, og det brukes også av mange hytte- og huseiere som

overflatebehandling på lik linje med maling og beis. EU har i flere år disku-

tert om denne tretjæren var å betrakte som et biocid når det benyttes til

behandling av tre. Etter å ha testet ulike furutretjæreprodukter er konklusjo-

nen at selv om produktene har noe effektivitet overfor enkelte skadesopper,

er produktene ikke effektive råtesopphemmere slik de benyttes i Norden.

BRENNHETT BOLIGMARKED
Aldri tidligere har avisenes boligbilag vært tykkere. Bare i juni i fjor var det flere tilbud å velge

blant på nettsidene. Mengden boliger som legges ut for salg nærmet seg 30 000 i slutten av

april. 20. april klokken 13.00 lå det 26 718 boliger ute for salg, skriver VG. Bare 40 minutter

senere var ytterligere 151 boliger lagt ut. Ekspertene frykter ikke boligkrakk.

– Det eneste som kan frembringe et krakk er en skikkelig nedgangskonjunktur, der både

arbeidsledigheten og rentene øker, sier Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Uten strøm i 15 år
Pål Svendsen har bodd 15 år midt i

Oslo sentrum uten elektrisk strøm. Da

han kjøpte leiligheten rev han ut det

elektriske anlegget og satte leiligheten

tilbake til original stand fra Kristiania-

tiden, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg tenkte at det ville være

interessant å se hvordan det var å

leve slik. Det har gått overraskende

greit, sier sivilingeniøren. Han har 

vasket opp i balje, fyrt med ved og lest

i lys fra parafinlamper. Nå er eksperi-

mentet over, og han skal selge leilig-

heten på 110 kvadratmeter.
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ADVARER MOT VARME SENGER
Stadig flere kjøper hytte eller leilighet med klausul om utleie. Ofte er

det kommunene som krever utleie. De vil ha fullt belegg hele tiden.

Det gir arbeidsplasser og inntekter i utkant-Norge.

– Utleie er vanskeligere ved sjøen enn på fjellet, advarer utvikler

Per Bredde. Sesongen er kort, samtidig som eierne gjerne vil bruke

ferieboligen den fineste tiden selv. Han tror både eiere og hyttekom-

muner har for store forventninger til leiemarkedet.

– Jeg tror mange er for optimistiske, sier han til Finansavisen.

“Høyre oppfører seg og snakker som det

fortsatt er det største borgerlige partiet,

mens det jo reelt sett er et mellomparti.”

Valgforsker og professor Frank Aarebrot til Dagens Næringsliv

sett&hørt
NYTT TIDSSKRIFT?
Ja. Og nei. MUR+BETONG er en

videreføring av Mur – arkitektur og

byggeteknikk, som har vært utgitt

siden 1942. Bak det nye utgiver -

selskapet står elleve bedrifter fra

mur- og betongbransjen. Redaktør

for tidsskriftet er Mari Flaata. Med

seg i redaksjonen har hun arkitek-

turskribent gjennom 20 år, sivil -

arkitekt Einar Dahle.

Infrarødt fjerner maling 
Skal du fjerne gammel maling, finnes det nå et varmt

alternativ til ulike kjemikalier. Ifi.no skriver at det fin-

nes et apparat som kan settes mot treverket i ca. 20

sekunder og som nærmest får malingen til å koke.

Speedheatermetoden er skånsom mot treverket og

anbefales av Riksantikvaren. Systemet er ment både

for vanlige forbrukere og profesjonelle håndverkere.

Utstyret kan leies i farge- og interiørforretninger.

Leier plass til 
vinterdekkene

Hvor skal vinterdekkene, biloppretterut -

styret, bambushengekøyen fra Filippinene

og den verdifulle Donald Duck-samlingen

oppbevares? Ifølge en dansk under -

søkelse er det kvinnene som regjerer. En

mann har bare to kvadratmeter til rådighet

der han kan gjøre akkurat hva han vil,

uten fare for innblanding. Samtidig har

mange menn en høyt utviklet sans for å

samle på de mest ubegripelige ting. Kan-

skje det er derfor flere og flere menn leier

seg en bod utenfor hjemmets lune vegger.

Budstikka skriver om flere selskaper i

Asker og Bærum som har spesialisert seg

på å skaffe i hovedsak menn det lille rom-

met der de enerådende og utenfor syns-

vidde kan pusle med sitt i fred. Og samle

på det som er kjekt å ha.

Dekker hullet
Spikerhull i lister og gjerdinger som glir fra hverandre kan være

irriterende. Nå kan du tette hullene på sekunder, lover produsenten

av Liberon reparasjonsvoks. Reparasjonsvoksen finnes i 24 farge-

varianter, og kan fylle mindre hull og sprekker på voksete, oljete,

lakkerte og malte overflater. Velger du en fargenyanse som er litt

mørkere enn treverket, synes reparasjonen nesten ikke.
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Faller for 
designtrapper
De fleste ulykker skjer i hjemmet, og en betydelig andel av 
ulykkene er fallulykker. I Norge er vi i verdenstoppen når 
det gjelder fall på glatte gulv og i trapper. Såkalte 
designtrapper tar lite hensyn til trygghet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

EKSTREMSPORT: Arkitekter og designere legger
gjerne større vekt på utseende enn på trygghet når
de utformer trapper. Det kan få fatale konsekvenser.
Brakkeleilighet i Stavanger, tegnet av Arkitekt -
kontoret Helen & Hard. Foto: Åge Pedersen, Scanpix.
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➤

På interiørmagasinenes bilder tar de
seg lekkert ut, spiraltrappene som
snor seg mellom første og andre eta-

sje. Vindeltrapper er ofte både stilige og
plassbesparende også i det virkelige liv.
Men vindeltrapper er også farligere enn
andre trapper, fordi trinnene er så smale
på det innerste. 

– Arkitekter og designere tenker ofte
på hva som ser lekkert ut – og ikke så
mye på sikkerheten for brukerne. Ikke
sjelden er hensynet til estetikk og hensy-
net til trygghet på kollisjonskurs, mener
Johan Lund, daglig leder i Skadeforebyg-
gende Forum. 

Trappen er det farligste stedet i
huset, og vil man være helt trygg, er det
beste ikke å ha trapp, mener han. Men
om man først skal ha det, kan det være
greit å vite at den tryggeste trappen er en
tett, rett trapp med repos, som er et lite
hvileplatå, i trappeløpet. Hvis du faller i
en slik trapp, faller du i hvert fall ikke så
langt.

God rytme
En trapp med ”god rytme” og riktig for-
hold mellom høyde og dybde, er tryg-
gere å ferdes i enn trapper som ikke tar
hensyn til dette. 

– Dybden på inntrinnet i en trapp
skal være slik at man får god støtte for
foten. Det betyr et minimum på rundt
25 centimeter, sier Sigurd Hoelsbrek-
ken, sivilingeniør i Statens Byggtekniske
Etat. Han forklarer videre at stigningen
bør være slik at to inntrinn pluss ett opp-
trinn til sammen utgjør 620 millimeter
med et slingringsmonn på 20 milli -
meter. I de aller fleste tilfeller vil dette gi
en trapp som føles god å gå i.  

De lekreste trappene i interiørmaga-
sinene er ikke alltid brukervennlige i det
virkelige liv. En del av dem ville ikke en
gang vært lov å sette opp i Norge. Blant
annet ville de ikke ha oppfylt kravene til
sikring. I Norge må trapper med større
høyde enn 50 cm ha rekkverk, med min-
dre de avgrenses av vegg eller lignende.
Rekkverket skal være utformet slik at
personer ikke utsettes for fare, og slik at
barn ikke lett kan klatre over eller skade
seg. 
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Sigurd Hoelsbrekken mener “god
design” er blitt et utvannet begrep når
det gjelder trapper. 

– Det å slenge ut en glasstrapp med
gelender av hamp har ingenting med god
design å gjøre, for å si det sånn. Tvert
imot; det er å manipulere publikum og
spille på deres trang til å løpe etter det de
tror er design, sier Hoelsbrekken. Han
mener at design tvert imot handler om et
samspill mellom funksjonalitet, sikker-
het og estetikk.

– Det er tross alt i de private hjem de
fleste ulykkene skjer, minner Hoelsbrek-
ken om. Han mener det er noe både for-
brukere, arkitekter og designere bør ta
hensyn til.

God for de gamle
Statistikker viser at rundt ti prosent av
oss må til lege hvert år på grunn av ulyk-
kesskader. Ikke alle disse er like alvorlige,
men noen kan få fatale konsekvenser.
Når det gjelder fallulykker, er særlig eldre
mennesker utsatt. 

Jakob Lindhave, rådgiver i Sosial og
Helsedirektoratets avdeling for miljø og
helse, forteller at mange eldre faller på
grunn av dårlig belysning i trapper. 

– Derfor er det viktig å ha god belys-
ning i trappeoppgangen – samt å bruke
det lyset man har. Mange eldre har lett
for å vente med å skru på lyset for å spare
på strømmen. I tillegg til selve trappe -
løpet bør særlig trappens begynnelse og
slutt ha god belysning, sier Lindhave. 

Johan Lund i Skadeforebyggende Forum
anbefaler i tillegg god markering av trin-
nene. 

– Det kan lønne seg å markere trin-
nene ved å male striper i en kontrast-
farge, eller enkelt og greit bruke farget
tape, sier Lund. 

For eldre er det også viktig å ha noe å
holde seg i på begge sider, ettersom
mange gjerne er plaget av svimmelhet og
dårlig balanse. Har man gelender på
begge sider, er det lettere å ta seg for om
man mister balansen. I tillegg bør trap-
pen ha et sklisikkert underlag. Det kan
være en god løsning å legge teppe i trap-
pen, noe som også vil sørge for at det
ikke blir gjenskinn. Men i så fall er det
viktig å feste det godt. Ikke sjelden er det
ujevnheter i underlaget, som for eksem-
pel løse filleryer og ledninger som er
grunnen til at eldre faller i trappen, viser
en undersøkelse fra Sosial og Helsedirek-
toratet. 

Liten åpning
Det er ikke bare eldre mennesker trap-
pen kan være en utfordring for. Også de
aller minste er spesielt utsatt for ulykker i
trapper. For dem er kanskje det viktigste
sikkerhetstiltaket en trappegrind i hver
ende av trappen, så de ikke får utforsket
trappen på egen hånd. En åpen trapp bør
dessuten sikres mellom trinnene. 

– Det har hendt at barn har sklidd
mellom trinnene i åpne trapper og blitt
hengende etter hodet. Derfor er det et

krav om at det maksimalt skal være ti
centimeter åpning mellom trinnene. Vi
anbefaler åtte for å være på den sikre
siden, sier Lund. Dersom trappen din
ikke tilfredsstiller minstekravet, finnes
det lister du enkelt kan montere på

Stokk med mellomtrinn
Synes du trinnene i trappen er for høye? Nå er

det kommet en trappekrykke som skal gjøre

det enklere for eldre og bevegelseshemmede

å gå i trappen. Ved å tråkke på en knapp på

stokkens base, forlenges plattformen slik at

den blir til et mellomsteg som gjør det enklere

å gå opp trapper. På toppen av trappen tråkker

man på en annen knapp som gjør at forleng-

elsen trekker seg tilbake igjen. Krykken koster

rundt tusen kroner. For mer informasjon se

www.enklereliv.no 
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undersiden av trappetrinnene, og som
gjør åpningene mindre. Hvis trappen er
åpen på sidene, bør sprinklene stå tett
nok til at ikke barnehoder eller –kropper
kan komme mellom og sette seg fast. 

– Noen anbefaler dessuten dobbelt

gelender; et høyt til de store og et lavere
til de små. I offentlige bygg anbefales
dette, og det kan være en god idé for
 privathjem, også, sier Lund. 
raa@huseierne.no
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BARNEVENNLIG? Tette trinn hindrer barn i å
skli gjennom trappen. Men skulle den vært
 virkelig barne- og eldrevennlig, kunne denne
trappen med fordel hatt rekkverk på begge
sider, rette trappeløp, større repos og sklisikre
trinn. Foto: Berit Roald, Scanpix.
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En varm, fuktig krok på badet, noen
brødsmuler og kanskje litt hudrester
er nok til å få sølvkre til å føle seg

hjemme. Stivelse- og sukkerholdige
stoffer som mel, gryn og tapetklister er
favoritter, og proteinholdig føde som
døde innsekter går også ned.  Kanskje
ligger de under kjøkkenbenken din
akkurat nå og gnager i seg matrester og
døde fluer. Er du riktig uheldig tygger
de i seg frimerkesamlingen eller etiket-
ten på årgangsvinen din. Sølvkre kan
nemlig fordøye det meste, også papir.
Heldigvis hører det sistnevnte proble-
met til sjeldenheten, og små forekom-
ster av sølvkre gir vanligvis liten grunn
til bekymring. 

– Sølvkre er et forholdsvis utbredt
problem, men de er stort sett harmløse,
forteller Stein Norstein i Anticimex. 

Du finner dem i hovedsak på kjøk-
kenet, badet eller i kjelleren, men de
små krypene er ikke nødvendigvis lette
å oppdage. Sølvkre liker seg nemlig
best i mørket, og på dagtid gjemmer de
seg gjerne bak listverk, ved rørgjen-
nomføringer, i veggsprekker og under
tepper, fliser eller gulvbelegg. Du kan
også finne dem under vaskemaskiner,

oppvaskmaskiner og kjøleskap. Følger
du nøye med når du slår på lyset, kan
du kanskje få øye på en glinsende sølv-
grå skapning som ved hjelp av fiske -
lignende bevegelser bukter seg hurtig
over gulvet. Sølvkre blir mellom ti og
15 millimeter lange, har en flat kropp,
et hode med lange leddede antenner og
tre lange haletråder i andre enden.  

– Veldig ofte vil du se dem pile av
gårde når du kommer inn i rommet.
Det kan også være du finner dem
under et håndkle som har blitt liggende
på gulvet, eller du ser dem når du flyt-
ter på en papp eske i kjelleren som har
stått lenge på samme plass, sier Anders
Aak i Folkehelseinstituttet. 

Badekaret og vasken er også klas-
siske steder å finne insektene. De kan
nemlig ikke klatre oppover glatte lodd-
rette  flater, og havner de først i bunnen
av badekaret er de fanget. 

Selv om insektene i seg selv er gan-
ske ufarlige, kan deres tilstedeværelse
være en indikasjon på et større problem
– fukt. 

– Har du sølvkre i huset kan det
indikere høyere fuktighet enn det
burde være. Det kan også være nok at

Harmløs plagånd
Sølvkre er forholdsvis harmløse insekter, men å bli kvitt de ubudne 
gjestene kan være en vanskelig jobb. Er huset kraftig angrepet, kan 

krypenes tilstedeværelse også være tegn på alvorlige fuktskader.

HETETOKTER: Arne Nese i Rentokil anbefaler 
blant annet høy effekt på varmekablene.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: RENTOKIL
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det ligger mye vannsøl på gulvet etter
dusjing eller at det er konstant vått rundt
toalettet, forteller Arne Nese i Rentokil
Skadedyrkontroll. 

Er miljøet fuktig nok, og har de rik
tilgang på føde, kan bestanden raskt
mangedoble seg. Hvis du er spesielt pla-
get er det viktig å lokalisere fuktskaden,
både for å bli kvitt insektene og av gene-
relle helsehensyn. 

Vanskelig å bli kvitt
Har du først fått sølvkre kan de være
vanskelige å bli kvitt, nettopp fordi de
gjemmer seg i alle husets kriker og kro-
ker. Ved mindre forekomster er det beste
rådet å holde området sølvkreene be -
finner seg på rent og tørt. På badet kan
det å kjøre med høy effekt på varmeka-
blene eller vifteovnen i en periode, kom-
binert med god utlufting, gi resultater.
Arne Nese i Rentokil anbefaler også å
være nøye med rensing av sluk, og kan-
skje sette opp en vifte på gulvet for å
hjelpe til med uttørkingen. Det kan også
være en idé å la være å vaske med vann,
fordi fuktigheten som da tilføres kan
være nok til at enkelte insekter kan over-
leve. 

Anders Aak i Folkehelseinstituttet
har selv opplevd gode resultater med
 tørkemetoden.

– Jeg hadde sølvkre på badet, og for å
bli kvitt dem satte jeg varmekablene på
full guffe. Det ble så varmt at man nesten
ikke kunne stå på gulvet. I tillegg luftet
jeg godt og støvsuget. Da forsvant pro-
blemet etter en måned, forteller Aak,
som gjør det klart at det ikke nytter å
varme opp rommet et par dager og håpe
at problemet gir seg. Skal man bli kvitt
sølvkre må man være utholdende. Etter
tørkeperioden er det viktig å støvsuge.
Det er også en god idé å kvitte seg med
støv sugerposen, enten ved å  brenne den
eller fryse den så ingen insekter overlever.
Fordi sølvkre gjemmer seg i kriker og
kroker, lønner det seg også å eliminere
skjulestedene.

– Det kan for eksempel hjelpe å tette
områder de går inn med silikon, og sørge
for å holde det tørt og rent blant annet
under kjøkkenbenken, sier Stein Nor-
stein. Han mener også det kan være nød-
vendig å gå hardere til verks og sprøyte,
men heller ikke her har du noen garanti
for å bil kvitt utysket på første forsøk.

– Det er ikke så lett å bli kvitt sølv-
kre, men det går an å sette opp limfeller,
eller sprøyte. Sprøyter man, kan det ofte
være nødvendig å gjøre det flere ganger
for å bli kvitt problemet. 

Folkehelseinstituttet anbefaler gene-
relt å holde seg unna alle former for
sprøyting fordi insektene i seg selv ikke
er farlige, og fordi sprøyting kan skape et
større innemiljøproblem enn sølvkreet.  

– Vi anbefaler ikke kjemikalier på
noe som er ufarlig. Hvis ikke annet hjel-
per kan man forsøke med sukkerholdig
gift i form av åte, sier Aak.

Sukkerholdig åte tilsatt insektsgift er
en god løsning, og åtebokser beregnet på
maurbekjemping kan også være effek-
tive, forteller han. I tillegg finnes spesial -
åte for sølvkre. 

Er du i tvil om det er sølvkre eller
andre innsekter du har funnet, har både
Folkehelseinstituttet, Rentokil og Anti -
cimex masse informasjon om skade-
dyr på sine nettsider. Du kan også sende
inn bilder av insektet på adressen
skadedyr@rentokil.no og få gratis skriftlig
tilbakemelding på hva du har funnet. 
brs@huseierne.no

h&b nr. 3-2007 s. 12-23:h&b nr. 3-2007 s. 12-23  5/11/07  5:54 PM  Page 19



20 • hus&bolig 3–2007

HØY SPENNING: Hvis forbrukerne visste hvor farlig strøm er, ville elanleggene våre blitt 
inspisert langt oftere, mener Terje Hansen i Nelfo. Foto: Berit Roald, Scanpix.
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– Elektrisitet er verdens farligste vare
uten bruksanvisning, og skulle tilsynet
av elanlegg stått i forhold til brannårsa-
ker måtte det lokale eltilsynet hatt tjue
ganger så mange ansatte som i dag og alle
boliger blitt inspisert minst en gang i
året, sier Alf Ole Hamre, fagleder DLE i
Hallingdal Kraftnett. 

I dag inspiseres piper og fyringsan-
legg, som står for mellom fire og fem
prosent av brannene her i landet, hvert
fjerde år. Elanlegg, som er årsaken til
over 40 prosent av alle branner, blir i
gjennomsnitt undersøkt hvert tyvende
år. 

– Det sier seg selv at når 40 prosent
av alle branner er forårsaket av elektri-
sitet, er det enten snakk om for dårlig
kontroll, for dårlig informasjon eller
begge deler. Hvis forbrukerne visste hvor
farlig strøm er, og hvor mange branner
og dødsbranner som oppstår på grunn av
elektrisitet, ville nok dette problemet
blitt tatt langt mer alvorlig, sier Terje
Hansen i bransjeorganisasjonen Nelfo,
som arbeider for å øke sikkerheten i elek-
triske installasjoner her i landet. 

Det er nettselskapene som gjennom
Det lokale eltilsynet (DLE) står ansvar-
lige for å inspisere fem prosent av bolig-
massen årlig. Er du boligeier og aldri har

fått besøk av eltilsynet, er det ingen
grunn til å bli overrasket. Selv om

du betaler for denne tjenesten
gjennom nettleien, ligger flere

nettselskap langt under inspek-
sjonskravet.

I Rogaland ble kun 2,70
prosent av alle private hjem
inspisert i 2005, og tallene fra

året før er like nedslående. Det
samme gjelder for Oslo og Hor-
daland, der inspeksjonsgraden

var på henholdsvis 3,24 og 3,02

Manglende 
el-ettersyn 

går på sikkerheten løs
Nettselskapene setter huseieres liv og helse i fare ved å unnlate 
å foreta obligatoriske elsjekker av bolighus. Nå vil Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap straffe syndere hardt. 
Likevel mener flere eksperter at brannfaren knyttet til 
elektrisitet fortsatt ikke blir tatt alvorlig nok.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

OVEROPPHETING: Skjøteled-
ninger kan være brannbomber.
Foto: Nina Granlund Sæther

➤
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prosent. Snittet på landsbasis ligger på
bare 4,12 prosent. Ifølge Ørjan Steen,
sjefingeniør  i Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap (DSB), er
det en rekke gjengangere i systemet som
til tross for tilsnakk har stått på stedet
hvil i flere år. 

– Dette er et problem vi først og
fremst har sett etter liberaliser ingen av
kraftmarkedet. I flere kommuner et det
store etterslep når det gjelder inspeksjon
av bolighus. Vi ser også med bekymring
på at antall ansatte i DLE har sunket
kraftig de siste årene, sier Steen.

Norsk Brannvernforening, som
karakteriserer seg selv som en vaktbikkje
i saker som gjelder brann og sikkerhet, er
sjokkert over det dårlige tilsynet, og
mener det er på høy tid å ta tak i situasjo-
nen. 

– Vi mener dette er svært alvorlig.
Manglende ettersyn går på sikkerheten
løs. Det er det ikke tvil om, konstaterer
administrerende direktør Dagfinn Kal-
heim.

Politisk sommel
Aslak Sekkesæter i det lokale eltilsynet i
Lyse Nett, en av de største aktørene i
Rogaland, innrømmer at inspeksjonstal-
lene ikke er gode nok, men hevder pro-
blemet i stor grad er forårsaket av poli-
tisk sommel og varierende tilbakemel-
dinger knyttet til fremtiden til DLE. 

– Vi har som arbeidsgiver ikke kun-
net ansette folk når vi ikke har visst om
vi har hatt arbeid til dem. I stedet har vi
jobbet mye med kompetanse og opplæ-

ring for å ta vare på dem som allerede
jobber hos oss, forteller han. 

Siden slutten av 90-tallet har det vært
stor usikkerhet knyttet til DLEs fremtid,
og i 2002 startet det daværende Arbeids-
og administrasjonsdepartementet en
større utredning der det ble vurdert å
endre eltilsynets oppbygning. Ifølge Sek-
kesæter har det faktum at denne proses-
sen har trukket ut, både ført til naturlig
frafall av tidligere ansatte og problemer
med å skaffe nye folk. 

En stor del av ressursene er også blitt
brukt på områder som er mindre mål-
bare. Nettselskapet har blant annet brukt
midler på informasjon til eldre og skole-
klasser, samt trykket opp informasjons-
skriv om elsikkerhet. Det har også blitt
lagt ut informasjon på internett. Siden
nesten halvparten av brannårsakene
knyttet til elektrisitet er forårsaket av
brukerfeil, har selskapet derfor bestemt
seg for i større grad å satse på dette, for-
klarer Sekkesæter. 

Sigurd Kistad i Hafslund, som domi-
nerer i Osloområdet, kan fortelle en lig-
nende historie.  

– Det som har skjedd fra vår side er at
vi har vært usikre på virkningen av kon-
trollene og dreid noe av midlene over på
informasjonstiltak, sier han. 

Strammer grepet
Fra 1.juli i år strammer DSB grepet om
nettselskapene for å sikre seg at kravet
om inspeksjoner blir oppfylt. DLE skal i
hovedsak videreføres i sin nåværende
form, men det vil bli større klarhet rundt
hvilke oppgaver tilsynet skal utføre. DSB
får i tillegg flere sanksjonsmuligheter
mot nettselskap som ikke utfører oppga-
vene de er pålagt, og kan blant annet
skrive ut dagbøter og ilegge overtredel-
sesgebyr. 

– Den eneste sanksjonsmuligheten vi
til nå har hatt er at vi har kunnet ta tak i
dem og si fy. Med et overtredelsesgebyr
kan vi finne ut hva selskapene har spart
på ikke å gjøre som de skal, og for
eksempel legge på rundt 50 prosent i
straff. I tillegg vil vi kunne skrive ut dag-
bøter til kravene er oppfylt, forteller
Ørjan Steen i DSB. Han er overbevist
om at endringene vil få effekt. 

– Vi hadde et lignende problem tidli-
gere: rydding av linjer ble konsekvent
neglisjert inntil vi fikk sanksjonsmidler,
forteller han. 

Regelverket skal i utgangspunktet
ikke øke arbeidsmengden til DLE, men
nettselskap som til nå ikke har gjort job-
ben sin vil trolig bli tvunget til å ruste
opp. Både Hafslund og Lyse sier til Hus
& Bolig at de fra i år vil være oppe på
påkrevd nivå. 

Agderfylkene Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og
Romsdal

Nordland Nord-
Trøndelag

Brann i boliger, Kilde DSB

Elektrisk årsak 
19,67%

Feil bruk av 
elektrisk utstyr

19.67%

Annet 55%

Piper og
ildsteder 

5%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

LIGGER ETTER: Fem prosent av boligmassen skal inspiseres årlig. Tilsyn i forhold til antall boliger:
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– Vi synes det er veldig positivt at vi
nå får dette på plass. Det blir et mye mer
regulert og profesjonelt forhold, og vi vil
selvfølgelig innrette oss etter det som blir
bestemt, sier Sekkesæter i Lyse Nett. 

Ikke nok
Selv om regjeringen med justisminister
Knut Storberget i spissen håper det nye
tiltaket skal snu den negative utviklingen
når det gjelder tilsynsgrad, er ikke Terje
Hansen i Nelfo overbevist. 

– Problemet er at straffen ikke er
umiddelbar, men etterskuddsvis. Vi er
også avhengig av at DSB avdekker at
jobben ikke blir gjort. Jeg tviler på om de
klarer det uten å ansette en masse nye
folk, sier Hansen. Han mener også nor-
ske myndigheter har langt å gå før de

kan lene seg tilbake i stolen og med god
samvittighet si at de har gjort nok for å
bedre elsikkerheten her i landet. 

– Vi synes ikke kravet om fem pro-
sent inspeksjonsandel er bra nok. Det
burde vært langt flere kontroller. Inter-
nasjonalt jobber vi for at alle skal få en
obligatorisk inspeksjon hvert tiende år,
og i tillegg hver gang en bolig skifter 
eier. Det er det vi prøver å få myn-
dighetene med på, men de ønsker 
foreløpig kun å fortsette som 
i dag, sier han.
brs@huseierne.no

Oppland Oslo Rogaland Sogn og 
Fjordane

Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Hele landet

F A K T A

Det lokale eltilsynet (DLE)
• Driftes av det lokale nettselskapet, og jobber for å min-

ske antall skader og ulykker i forbindelse med bruk av

elektrisitet. 

• Fem prosent av boligmassen skal inspiseres årlig. Til-

synet er risikobasert, men i snitt skal en husstand få

besøk hvert tyvende år. 

• Inspeksjonsoppgaven kan settes ut til private aktører

dersom de ikke leverer denne typen tjenester kommer-

sielt i tillegg. 

• DLE gir også råd om bruk og vedlikehold av elektrisk

utstyr og informasjon om årsaker til brann og ulykker. 
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BRANNFARLIG: Elektrisitert forårsaker 39
prosent av alle branner. Likevel ettersees

elektriske anlegg svært sjelden.
Foto: William Kempton.
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Ta ansvar 
Som huseier er du selv ansvar-
lig for at det elektriske anleg-
get i huset fungerer som det
skal. Mistenker du at noe er
galt, bør du ta kontakt med en
elektroinstallatør umiddelbart.

– Mange er nok ikke klar over ansvaret
de har, og tenker at så lenge alt fungerer
er alt greit. Det kan få alvorlige konse-
kvenser, advarer Dagfinn Kalheim,
administrerende direktør i Norsk Brann-
vernforening. 

Feil med det elektriske anlegget er
ikke nødvendigvis lette å oppdage, men
dersom du følger med kan du ved hjelp
av enkle metoder avsløre noen av dem. 

– Ta en tur i sikringsskapet, legg
hånda på sikringene og kjenn om det er
noe som er for varmt. Lukter det varmt
eller svidd er det god grunn til bekym-
ring, sier Kalheim. Brente ledninger eller

sikringer som stadig går kan også være et
faresignal. Flimrer det stadig på tv eller
knitrer det ofte i radioen kan det være et
tegn på at noe er galt med det elektriske
anlegget. Problemer oppstår ofte når
bruken av elektrisk utstyr endres. Kan-
skje flytter en barnefamilie inn i et gam-
melt hus der det tidligere har bodd et
eldre ektepar. Mens det gamle paret stort
sett greide seg med en kokeplate og en
gammel oljefyr,  bruker  den nye eieren
både oppvaskmaskinen, komfyren, vas-
kemaskinen og tørketrommelen på en
gang. Da kan det gå galt. 

– Øker man belastningen på et gam-
melt anlegg mye kan det være svært risi-
kofylt, advarer Birger Hestnes i DSB.
Han råder alle som kjøper en gammel
bolig til å få en fagmann til å gå gjennom
systemet for å finne ut hva det tåler. Flere
selskaper tilbyr elsjekker på det private
markedet, og Kalheim i brannvernfor-
ening mener dette er en god investering.

– Vi anbefaler alle å få gjennomført
jevnlige elsjekker. Dette gir ofte rabatt
hos forsikringsselskapene, sier Kalheim.
Sikringen gir 500 kroner i rabatt på  el -
sjekker til medlemmer av Huseiernes
Landsforbund.
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AMATØRMESSIG: Selvgjort er ikke alltid 
velgjort. Lovlig er det heller ikke. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

RISIKABELT: Økt belastning på et gammelt
anlegg kan få store konsekvenser. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

FARESIGNAL: Brente ledninger er tegn på at
noe er veldig galt. Foto: Nina Granlund Sæther.

Pilotprosjekt i Hallingdal
I Hallingdal ble Det lokale eltilsynet og

brannvesenet samlokalisert i 2006, og
etter å ha sittet sammen en stund, ble

det stadig klarere for begge parter at de
jobbet mot et felles mål. Nå kontrollerer begge instanser for

hverandre og jobber sammen om å forebygge brann. 

– Dette er foreløpig et pilotprosjekt, og det vi ønsker å gjøre er å tilby boligeiere noe i tillegg til

den vanlige kontrollen, forteller Alf Ole Hamre i Hallingdal Kraftnett. Når feieren stikker innom

for å kontrollere fyringsanlegget hvert fjerde år, tar han også en titt på det elektriske. Er det

åpenbare feil eller mangler, rapporteres dette til DLE. Ordningen virker også den andre veien. 

Selv om feieren ikke har fagkompetanse på elektrisitet, mener Hamre grunnleggende

opplæring og kursing som blir gitt skal gi nok basiskunnskap til å oppdage feil som kan redde

liv. Likevel legger han ikke skjul på at ideen har møtt motbør fra flere hold.

– Vi har møtt mange barrierer, og fra enkelte har vi fått spørsmål om vi prøver å rasere

eltilsynet. Det har også vært beskyldninger om at det vi gjør er å vanne ut kvaliteten på under-

søkelsen fordi vi ikke bruker fagfolk. Vårt poeng er at dette er noe som tilbys i tillegg til den

vanlige sjekken, og både gjør at boligen får hyppigere besøk og at folk får en påminnelse om at

det er viktig å undersøke el-anlegget, sier Hamre. 
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Oppgrader hjemmet ditt med Sikringens El-sjekk

Som medlem av HL får du rabatt på el-utstyr:
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BRYGGEN KAN RASE
Alarmen har gått internasjonalt. Lav grunnvannstand

truer Bryggen i Bergen, de verneverdige bygningene

på Verdens Kulturarvliste. Siden 1979 har grunn-

vannstanden i den nordøstre delen av den fredede

bebyggelsen mot Radisson SAS Hotel Bergen sunket

med flere meter.

– Hovedårsaken til senkningen av grunnvann-

standen skyldes både dype drensledninger, som har

tappet vannet ut av en del av området, dernest vann-

lekkasje under og gjennom en spuntvegg av stål

mellom den nye og gamle delen av Bryggen, 

sier arkeolog og seniorrådgiver hos Riksantikvaren,

Ann Christensson til Aftenposten.

På det meste tappes grunnen for 100 kvadrat-

meter vann i døgnet. Derfor er det nødvendig å foreta

tekniske inngrep for å stabilisere området. Spuntveg-

gen må tettes, men også drensproblemet må løses.

– Hvis vi ikke griper inn nå, vil setningene fort-

sette og over tid føre til at en betydelig del av Bryg-

gens bygninger blir skjevere og skjevere før de til

slutt raser sammen, sier hydrogeolog Hans de Beer

ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim.

sett&hørt
“Det finnes flere eksempler på at eiendoms meglere

har fjernet kraftledninger fra bilder når de legger

boliger ut til salgs. Blant annet skjedde det med 

en bolig på Lillehammer i et tilfelle hvor 

tre ledninger ble tatt bort fra et bilde.”

Christian Dreyer i meglerkjeden Eie til Aftenposten

Kraft gir ikke kreft
Høyesterett har slått fast at kraftledninger ikke øker faren

for å utvikle kreft, og at det heller ikke er økt fare for å

utvikle barneleukemi som følge av elektromagnetiske felt,

skriver Aftenposten. Det var fire grunneiere i Sør-Trønde-

lag som gikk til sak mot Statnett etter at det ble bygget

nye og større kraftledninger over deres eiendommer.

– Høyesterett sier at subjektiv frykt for nærhet til

magnetfelt ikke er grunn god nok til å søke om erstatning.

Risikoen for å utvikle barneleukemi er svært liten, sier

Helge H. Svarva, som førte saken for Høyesterett.

Blankt sølv
Bruk av sølvbestikk har lange og sterke

tradisjoner i Norge, og vi har langt mer

sølvbestikk pr. innbygger enn andre

land det er naturlig å sammenligne seg

med. Et oppmuntrende råd til alle som

synes sølvpuss er kjedelig er at jo

oftere du bruker sølvbestikket, desto

mindre stell og puss krever det. Sølv-

bestikk tåler godt vask i oppvaskma-

skin. Pass bare på at sølvet ikke står

inntil stålbestikk. Best oppbevarer du

sølvet i syrefrie plastposer som fås

kjøpt hos gullsmeden. Unngå avispapir

og gummistrikker, både direkte på søl-

vet og som emballering. De etterlater

seg merker som er vanskelig å fjerne.

Hagen som statussymbol
– Eksotiske hager var bilde på eiernes velstand,

kunnskap og dannelse. Det var en viktig arena når

det europeiske borgerskapet demonstrerte sin

 status på 1700-tallet, sier forsker Annegreth Distze

til Aftenposten. Hun har, som den første i Norge,

doktorgrad i hagehistorie. 

Utlendinger betraktet gjerne Norge som et

 usivilisert land, og de forventet ikke å finne hager

her på grunn av det vanskelige klimaet. Men vel -

situerte nordmenn hentet gartnere fra blant annet

Tyskland og Nederland, og importerte siste nytt i

blomster og eksotiske vekster, blant annet pelar -

gonium, kamelia, fuksia og georginer.
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FARLIGE 
FASADER

– Det er et paradoks at hvis du eier en

bil, må den sjekkes annethvert år. Men

eier du en gård, er det helt opp til deg

selv å vurdere hvordan det står til, sier

malermester og fasadeentreprenør Jens

Petter Lunde til Aften. Han etterlyser 

EU-kontroll på gamle bygårder.

– Fagfolk burde skrive ut mangel -

lapper eieren må følge opp. Jeg føler 

det som en plikt å slå alarm. Vi kan 

ikke bare vente på nye ulykker.

Lunde reagerer på at det er skapt et

inntrykk av at det bare er noen få bygår-

der som er farlige. Bare på strekningen

Karl Johan – Storo har han fotografert 50

bygninger med så store skader at løse

deler kan gå i bakken når som helst.

– Da kan vi bare håpe at det ikke går

en barnehage på fortauet, sier han.

sett&hørt

“Et laftet bygg er i dag et uttrykk for at man 
har penger. Laft blir slik sett et statussymbol.

Lengselen etter en synlig norskhet kommer til
syne gjennom jakten på de tykkeste tømmer-

stokkene. Blant laftetilhengerne henger det 
høyt å ha en hytte i virkelig grovt tømmer.”

Erling Dokk Holm, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til Dagens Næringsliv

Maling på hendene?
Gammel vane er vond å vende. Har vi fått maling

på hendene, er det lett å ty til white spirit-flaska

for å få flekkene bort. Langt mer miljøvennlig, helt

ufarlig for kroppen – og like effektivt – er det å

bruke en skvett matolje. Fettet vaskes deretter

bort med vann og såpe.

Kraftledninger gir lavere pris
Klimaendringer med varmere og villere vær kan føre til at mer

av strømnettet vårt blir gravd ned i fremtiden. Det tror sek-

sjonssjef for Distribusjon Nett i Skagerak, Torkil Jacobsen.

Som de fleste andre nettselskaper graver Vestfold- og Tele-

markselskapet ned alle nye kabler selv om det koster mer.

– Kabler i bakken er ikke utsatt for vind, snø og trær som

faller over dem eller biler som kjører ned stolper. Dermed blir

det mindre feil og lavere kostnader til feilretting og vedlike-

hold, sier Jacobsen til Aftenposten.

Ifølge Christian Dreyer i meglerkjeden Eie er boligstrøk

uten kabler langt finere enn en jungel av ledninger til strøm,

telefon og fjernsyn. Han mener kraftlinjer er prisdempende.

Skjerpet byggekontroll
NTB melder at mer enn 100 selskaper vil miste godkjenningen til å ha

ansvar for et byggeprosjekt i løpet av året. Det er fem ganger så mange

som i 2006. Slurv, snarveier, juks og løfter som ikke innfris skal nå straffes

med inndragelse av godkjenningen fra Statens Bygningstekniske etat.  

HAGETID
Om våren er det mange av oss som klør i

fingrene etter å stelle i hagen. Trenger du

inspirasjon og nye ideer finnes det en rekke

nye bøker på markedet, enten det er roser

du drømmer om eller en bitte liten krydder-

hage. Hobbygartner Helen Fredholm tar oss

med til sin bestemors hage ved Mjøsa i

boken ”Hagevandring i en frodig norsk

hage” fra Damm. Pris kr 329,-.
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Ved kommunevalget for fire år
siden snakket Rune Gerhardsen
varmt for en gjeninnføring av
eiendomsskatten i hovedstaden. 
I år fikk han, med flertallet i
programkomiteen mot seg, men
med et knapt flertall i partiets
representantskap, gjennomslag
for å droppe ideen. Er dette ren
strategi i valgkampen? 

– Ja, for så vidt. Sommeren
2003 opplevde vi at det ble så
mye løgner og uriktigheter
omkring eiendomsskatten at 
vi mistet evnen til å føre en
skikkelig valgkamp. Det
ønsker vi ikke igjen. I tillegg
var det et par andre ting som
gjorde beslutningen om å
droppe eiendomsskatten let-
tere: For det første er Oslo
kommunes økonomi en helt
annen nå enn da vi program-
festet eiendomsskatten sist.
Regjeringen har gitt kommu-
nene i landet  romsligere øko-
nomi, og det nyter også Oslo
godt av. Dessuten har vi store
inntekter fra kommunens
kraftaksjer, som blant annet
Arbeiderpartiet fikk sikret mot

salg. Behovet for inntekter til
kommunen er dermed ikke
lenger prekært. For det andre
ville det, ved en eventuell inn-
føring av eiendomsskatt, vært
nødvendig å omtaksere alle
boligene.  Dermed ville inntek-
tene fra skatten ikke kommet
før i  slutten av perioden, og de
ville dess uten vært spede, siden
eiendomsskatt etter loven må
starte lavt når den innføres. 
Alt i alt ville det ha 
blitt veldig mye 
spetakkel for veldig 
små inntekter. Summen av
dette var det som lå til grunn
for at Oslo Arbeiderparti ikke
ville gå inn for å skrive ut eien-
domsskatt i kommende peri-
ode. Så Peter Batta må nok
finne på noe annet å drive 
med i valgkampen enn å herje
med oss og eiendomsskatten. 

– Men mener du fortsatt, som
du sa i 2003, at eiendoms-
skatten har ”en klar sosial 
profil” at den fører til at de 
som har mest betaler mest, 
og de som har minst betaler 
lite eller ingenting?
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Et strategisk
valg

For Oslo Arbeiderparti druknet forrige valgkamp 
i spørsmålet om eiendomsskatt, mener byråds -
lederkandidat Rune Gerhardsen. I år fikk han 
partiet med på å droppe løftet om å gjeninnføre 
den omdiskuterte skatten i hovedstaden. – I denne
valgkampen må Peter Batta finne på noe annet 
å gjøre enn å herje med oss, sier Gerhardsen. 
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Rune Gerhardsen

TEKST: RIKKE ÅSERUD  
ILLUSTRASJON: HERB

➤

– Jeg mener nok det. Men vi
har jo sett visse tendenser – og

de blir sterkere – til at eien-
domsskatten også kan

få tilfeldige utslag.
Det finnes jo de som

av en eller annen grunn
har stor bolig på et

område med høye priser 
og som dermed vil få en høy

eiendomsskatt, uten at de
nødvendigvis er spesielt velstå-
ende. Og det gjør inntrykk på
meg. Så jeg har nyansert syns-
punktet på eiendomsskatten.
Jeg ser jo at det skjer en utvik-
ling. Men jeg fastholder at
gjennomgående er både eien-
doms- og formuesskatter vel
så treffsikre som inntekts -
skatter når man skal utjevne. 

– Så du ser at eiendomsskatten
i praksis kan bli en skatt på lån
for unge, eller ramme minste-
pensjonister nærmest uten inn-
tekt?

– Ja, det gjør jeg. Og det er
argumenter som har vært med
i vurderingen. 
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– Går avgjørelsen om å droppe
eiendomsskatten på partiets
prinsipper løs?

– Nei, det er ikke snakk om
noe prinsipp. Det er ikke slik
at Arbeiderpartiet starter
dagen med å si ”hva slags skat-
ter kan vi pålegge folk?” Da jeg
var byrådsleder sist, på 1990-
tallet, hadde kommunen et
oppsamlet underskudd på
bortimot fire milliarder kroner.
Før vi kunne begynne å bud-
sjettere med en eneste krone til
skoler og barnehager, måtte vi
betale ned underskuddet, og
inntektene kommunen fikk fra
eiendomsskatten var i så måte
meget velkomne. Nå er vi i en
helt annen situasjon; vi har en
mer romslig stat, økonomien
går med overskudd, og da til-
passer vi politikken vår til det.
Forholdet til skatter er ikke
slik at de i prin sippet skal være
høyest mulig. Vi har en langt
mer praktisk tilnærming. 

– Men er det ikke ofte slike
prinsipper man forholder seg 
til når man velger parti?

– Jo, men det er nok prin -
sipper igjen, for å si det sånn.
For eksempel det som handler
om å bremse privatiserings -
bølgen som hovedstaden er
inne i nå.

– Hva skjer hvis SV, som fortsatt
er for eiendomsskatt, og Arbei-
derpartiet får flertall i bystyret
sammen – kan du da garantere
at Arbeiderpartiet vil hindre en
innføring av skatten?

– Ja – så nær garanti som det
overhodet går an i politikk. 
Og den formuleringen må du
skrive akkurat slik jeg sa den. 

– Hvor avgjørende tror du spørs-
målet om eiendomsskatt var for
utfallet i forrige kommunevalg,
der noen knappe hundre stem-
mer avgjorde at Venstre fikk

sistemandatet i bystyret i stedet
for Ap?

– Jeg vet ikke hvor avgjørende
saken var for utfallet av valget.
Men jeg vet at den var meget
avgjørende for selve valgkam-
pen. Samme hva jeg snakket
om, endte det i en debatt om
eiendomsskatten – ofte med
helt syke påstander om hva
den ville medføre. Min gode
venn Peter Batta var jo på opp-
løpssida og dundret til med
trusler om hva folk risikerte å
måtte betale. Det forstyrret
valgkampen vår enormt. Vi 
var forberedt på å ta en debatt
om den eiendomsskatten vi
foreslo, men det ble veldig
tungt å ta debatten med en
konstruert eiendomsskatt som
var ute av alle proporsjoner. 

– Hva tror du blir de viktigste
sakene i valgkampen i Oslo i år,
når du har sørget for at eien-
domsskatten vil ligge død?

– Jeg tror at et veivalg i forhold
til privatisering blir viktig.
Ønsker vi å fortsette den pri-
vatiseringslinja som føres nå 
– eller vil vi ha en aktiv kom-
mune som tilrettelegger og
gjør jobben sin? Jeg tror også
at klima- og miljø politikk,
med vekt på kollektivtrafikk,
blir viktige saker. Dessuten vet
jeg at byens borgere er opptatt
av at hovedstaden skal se
ordentlig ut, og at den skal
være trygg å ferdes i.  

– Boligprisene i Oslo er skyhøye.
Hva vil Ap gjøre for å dempe
presset i boligmarkedet?

– Vi vil sørge for å ha en takt i
boligbyggingen som gjør at
den store etterspørselen etter
boliger i hovedstaden blir dek-
ket. Kommunen må sørge for
å ha tomter som er klare til
utbygging, og for å planlegge
utbyggingen bevisst. Kommu-
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nen bør ha en tyde ligere og
sterkere rolle i  boligmarkedet;
den bør være offensiv og kjøpe
tomte områder og utvikle dem
selv. Det er også kommunen,
og ikke utbyggerne, som bør
ta infrastrukturkostnadene
med vei, vann, kloakk og så
videre i nye byggeprosjekter.

– Så boligbyggingen vil fort-
sette hvis Oslo Ap kommer til
makten?

– Det vil den. Vi har nok av
uutviklede områder å ta av i
byen. På Ensjø er vi i gang,
Kværnerbyen kommer, og det
ligger fortsatt områder mellom
ringveiene med muligheter til
å bygge by messig. 

– Oslo har forholdsvis lave
kommunale avgifter i forhold til
mange andre kommuner. Hva
skjer med disse hvis Ap kommer
til makten?

– En del av avgiftene regnes 
ut etter selvkostprinsippet, 
og de vil dermed være stabile,
uansett hvordan bystyret er
sammensatt. Det ligger ikke
mye politikk der. Vi ser at for
folk flest er avgiftsnivået i
Oslo helt greit. Men for visse
grupper, spesielt de svakeste,
har mange avgifter gått opp,
og det er en utvikling vi vil
snu. Et eksempel er husleia 
i de kommunale boligene. De
kommunale boligene ble bygd
for å kunne gi et tilbud til folk
som ikke har det så greit, og
kostnadene ved å bo der skulle
være lave. Da er det et para-
doks at byrådet og det borger-
lige flertallet har gått inn og
oppjustert husleia til markeds-
pris. Beboerne må på sosial-
kontoret, de må søke bostøtte
og de blir klienter. Vi ønsker
lavere kommunale husleier, så
folk slipper å gjøre klienter ut
av seg.

– Hvilke andre planer har du
for de som er hjemløse eller  sliter
i uholdbare kommunale boliger
i Oslo?

– I tillegg til lavere kom munal
husleie, bør vi få flere kom-
munale boliger – og de bør
ligge mer spredt. Det er viktig
å få en variert bosetting i hele
byen. Jeg tror ikke noen
egentlig ønsker en delt by; det
som gjør en by sjarmerende er
jo nettopp det at det bor ulike
mennesketyper i alle bydeler.
I Oslo er det spesielt vest for
sentrum at befolkningen er
mest ensartet. Nord, sør og 
øst for sentrum er det mer
blandet 
– og mer spennende. Det
svinger langt mer på Grüner-
løkka enn på Vinderen; jeg er
i hvert fall ikke i tvil om hvor
jeg ville tatt meg en kveld på
byen. Samtidig innser jeg at
det finnes visse begrensninger. 

Jeg tror ikke det er spesielt lett
å få til en storstilt satsning på
sosiale, kom munale boliger i
Holmen kollåsen. 

– Til slutt - har Oslo Arbeider-
parti blitt litt lyseblått?

– Nei, absolutt ikke. Spørs -
målet om eiendomsskatt er
ikke avgjørende i så måte. 

– Men det er vel et frieri til
 velgerne?

– Alt et parti gjør har med
 forholdet til velgerne å gjøre. 

– Det var et rundt svar.

– Det var et godt svar. 
De som påstår noe annet 
vil slite med sannheten. 
raa@huseierne.no
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Smarte glass og 
lure løsninger

Skinnende rent, uten å vaske
Selvrensende glass er kanskje den
største revolusjonen i vindusbransjen
så langt. Vinduer er hyggelige å se
gjennom, men å vaske dem for å
gjøre det mulig, er uten tvil en gan-
ske møysommelig og svært kjedelig
jobb. Nå får du vinduer som gjør
jobben for deg. Glasset er behandlet
med et tynt lag med titanoksid som
gjør at organisk skitt brytes ned og
løsner når den blir utsatt for ultra -
fiolette stråler. Et lite regnskyll
 sørger for å få dem helt rene. Når
vannet treffer glassflaten, spres det
utover som en tynn film, det skal
derfor heller ikke bli noen skjolder
når  vannet tørker.

– For at dette skal virke er det
viktig med nok vann. Glasset bør
heller ikke være tildekket, siden det
er lys fra sola som bryter ned skitten,
forteller Sverre Tangen, direktør i
Glassbransjeforbundet. 

Selv om renseprosessen er
avhengig av sollys, eller ultrafiolette
stråler, behøver ikke vinduet stå midt
i solsteiken for at dette skal fungere.
Likevel er ikke effekten nødvendigvis
like god på skyggesiden av huset.
Uansett er denne typen vinduer lette
å holde rene, og skulle det regne lite
en periode er det bare å ta fram
 hageslangen og spyle dem.

Steng støyen ute 
Sliter du med støyende naboer, bor
du i nærheten av en bråkete vei, eller
suser flyene daglig over hustaket,
kan et støydempende glass være løs-
ningen. Glass av denne typen kan
fjerne opptil 40 desibel og bygges
vanligvis opp av ett lag vanlig glass
og ett lag laminert glass. Glassene
har gjerne ulik tykkelse. For å få til
en god lyddempende effekt, bør
avstanden mellom glassene være på
mellom 18 og 24 millimeter. Et lag
gass mellom lagene gir også god
effekt, og poenget er å sørge for at
lybølgens frekvens og glassets egen-
svinginger ikke blir sammenfallende. 

– Støydempende glass gjør at det
går an å leve i bystøy og langs
motorveier, sier Tangen i Glassbran-
sjeforbundet. 

Er du plaget av støy bør du kon-
takte Norsk Forening Mot Støy
(www.stoyforeningen.no) for opplys-
ninger om eventuelle lokale støtte-
ordninger til støyreduserende tiltak.
I mange tilfeller vil du også ha krav
på støtte fra de som forårsaker
støyen, enten det er snakk om Sta-
tens vegvesen eller et privat industri-
foretak. 

Vindusglasset får stadig nye
funksjoner, og kan nå både
vaske seg selv, beskytte deg

mot skumle inntrengere, og
holde ute både støy og

varme. Hus & Bolig har
pratet skitt, sikkerhet og
solskjerming med Glass-

bransjeforbundet.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Vindusglasset får stadig nye
funksjoner, og kan nå både
vaske seg selv, beskytte deg

mot skumle inntrengere, og
holde ute både støy og

varme. Hus & Bolig har
pratet skitt, sikkerhet og
solskjerming med Glass-

bransjeforbundet.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

➤
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Et sikrere liv
Å løpe rett på glassdøren ut til hagen
er ikke bare pinlig, det kan også være
farlig. Velger du såkalte sikkerhets-
glass, beskytter du både deg selv og
familien mot uhell. Det fleste glass
av denne typen består av laminert,
eller herdet laminert glass. Når glass
lamineres legges en tynn, seig plast-
folie mellom glasslagene. Hvis glas-
set knuses, vil glassbitene bli holdt
på plass i folien og ikke spre seg som
på et vanlig vindu. 

De nye byggeforskriftene krever
denne typen glass på dører og side-
felt, inkludert terrassedører og bal-
kongdører.  I tillegg til glass som
beskytter mot personskader, får du
også trygghetsglass som beskytter
mot ulike former for hærverk, samt
glass som er motstandsdyktig mot
brann. 

Mye lys og litt for mye varme
Litt sol inn i leiligheten kan være
deilig, men på en fin sommerdag
kan varmen lett bli plagsom. Et godt
alternativ til en kald dusj, persien-
ner, markiser eller tette gardiner, er
solavskjermende glass. Selv om disse
ikke er like effektive som nedtrukne
markiser, markedsfører flere vindus-
produsenter glass som skal kunne
stoppe opptil 75 prosent av solvar-
men. Soldempende glass kan enten
være svakt farget slik at de demper
solvarmen, eller solreflekterende,
noe som vil gi en form for speileffekt
utvendig. Det finnes også spesielle
sol- og varmeregulerende ruter med
nøytral refleksjon. Vil du i tillegg
beskytte både deg selv og de dyre-
bare møblene og maleriene dine mot
skadelige UV stråler, får du glass
med filter som fjerner inntil 98 pro-
sent av strålene.

– Det ideelle er selvsagt å kombi-
nere soldempende glass med uteav-
skjerming. Du får glass med 30-35
prosent avskjerming uten at det er
synlig. Selv om denne typen glass
kan ta noe av lyset, slipper det
gjennom 70 prosent, og det er det
ingen som ser, sier Tangen. 

Ikke fyr for kråkene
Bor du i en bolig med store vinduer,
har du sikkert merket trekken ved
vindusflaten. Faktisk skjer halvpar-
ten av boligens varmetap gjennom
vinduet, og derfor har det nylig
kommet krav om energispareglass
med lavemisjonsbelegg, gassfylling
og isolert karm i alle nybygg. Beleg-
get på innsiden av disse rutene sør-
ger for at sollys og varme fra utsiden
slipper gjennom, men sørger samti-
dig for at strålingen ut fra rommet
reduseres. Sammenlignet med van-
lige tolags isolerglass skal denne
typen løsninger redusere varmetapet
til det halve. Det er også mulig å få
tak i superisolerte vinduer som har
trelags glass. Disse reduserer varme-
tapet ytterligere.  

– På energispareglass kan det
komme noen problemer med kon-
dens på utsiden fordi så lite av var-
men fra boligen slipper ut, men nor-
malt vil dette kun være et problem
noen timer på formiddagen, sier
Tangen. brs@huseierne.no
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Det nye regelverket, som trådte i kraft i
februar i år, skal redusere det gjennomsnitt-
lige energibehovet i bygninger med 25 pro-

sent, men for å unngå at den tette og superiso-
lerte byningsstrukturen får behov for ekstra
kjøling på sommeren, kommer det i tillegg
krav til solkjerming. 

Tor Helge Dokka, seniorforsker i Sintef
Byggforsk, har vært sentral i utviklingen av lav-
energihus her i landet, og mener det er spesielt
viktig å ta hensyn til solskjerming ved utvikling
av større leilighetsprosjekter. Beboere i flere
bygg av denne typen har allerede fått merke at
sparte fyringsutgifter vinterstid har ført med
seg ulempen med ekstreme innendørstempera-
turer om sommeren. 

–Mange leiligheter av denne typen har fått
et overopphetingsproblem som tidligere bare
var normalt på forretningsbygg, sier Dokka. 

Når det gjelder tradisjonelle bolighus
mener han problemet vil være mindre, men
man bør være spesielt oppmerksom dersom
man bygger moderne funkishus med store
glassflater.

Forventer økt etterspørsel
Ifølge forskriftene skal alle nybygg ha automa-
tisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre
tiltak for å sikre god innetemperatur sommers -
tid uten bruk av lokalkjøling. 

Arve Iversen, generalsekretær i Norges sol-
skjermingsforbund, forventer en kraftig
økning i salget av solskjermingsprodukter når
byggingen av denne typen boliger for alvor tar
av. Han tror også at leverandører av solskjer-
mingsprodukter vil komme tidligere inn i
planleggingsfasen av nye byggeprosjekter. 

– Leverandørene av solskjermingsutstyr vil
komme inn allerede på nybyggstadiet sammen
med de rådigvende ingeniørene, og ikke i etter-
tid, som nå, sier Iversen. 

Ulike løsninger
Ifølge Iversen er utvendig solskjerming, særlig i
form av markiser, den mest effektive løsningen
når det gjelder å stenge varmen ute. Persienner
kan også ha god effekt. Andre løsninger, som
for eksempel gardiner, er mest effektive mot
lys, mens spesialfilmer kan beskytte både mot
varme, lys og innsyn. brs@huseierne.no

Nye byggeforskrifter øker 
kravene til solskjerming

Nye byggeforskrifter
krever tettere og mer
energieffektive bygg.

Samtidig øker behovet
for solskjerming for å
unngå overoppheting

sommerstid. 

TEKST: 
BJØRN RUNAR SODELAND

FOTO: 
WILLIAM KEMPTON
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67,5 prosent av de stemmeberetti-
gede som er med i Hus & Boligs

undersøkelse er negative til eiendoms-
skatt på egen bolig. Sterkest motstand
mot eiendomsskatten finner man blant
de velgerne som har lavest inntekt. Bare
11,2 prosent av velgerne som tjener
mindre enn 150 000 kroner sier ja til
eiendomsskatt. Viljen til å beskatte boli-
gen øker med økt inntekt. Av de som
tjener mer enn 400 000 kroner sier 30,1
prosent ja til eiendomsskatt. 

Motstanden mot eiendomsskatt øker
også med økende alder. Aldersgruppen
20 til 29 år er langt mer åpen for eien-
domsskatt enn eldre velgere. 

Ikke uventet er Fremskrittspartiets
velgere negative til eiendomsskatt. De
får følge av Høyre- og Kristelig folkepar-
titilhengere. Nær to tredjedeler av Arbei-
derpartiets og Senterpartiets velgere er
også i mot eiendomsskatt. Tilhengerne
finnes først og fremst blant de som stem-

40 • hus&bolig 3–2007

Upopulær skatt 
kan påvirke valgresultatet

I en undersøkelse TNS-Gallup har gjort for Hus & Bolig sier 67,5 prosent 
at de er i mot eiendomsskatt. Bare en knapp tredje-

del av norske kommuner har eiendomsskatt på 
boliger i dag eller vurderer å innføre det. Likevel 

sier 47,3 prosent av de mannlige velgerne at 
holdningen til eiendomsskatt vil kunne påvirke

stemmegivningen ved høstens kommunevalg.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

NEI
Vil din holdning til eiendomsskatt kunne påvirke din 
stemmegivning ved høstens kommunevalg?

TOTAL Mann Kvinne
JA 42.0% 47.3% 36.9%
NEI 50.0% 47.2% 52.7%
Ikke stemmeberettiget 0.6% - 1.1%
Ubesvart/Vet ikke 7.4% 5.5% 9.3%

Er du for eller mot eiendomsskatt på egen bolig? 

FOR 0.9% 17.0% 18.9% 38.4% 28.8% 30.6% 32.3%
MOT 85.0% 81.2% 78.4% 57.4% 61.2% 61.2% 41.8%
UBESVART/VET IKKE 14.2% 1.8% 2.7% 4.3% 10.% 8.3% 25.9%
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JA

mer Sosialistisk Venstreparti eller Ven-
stre.

Valgkampsak?
Vil din holdning til eiendomsskatt
kunne påvirke din stemmegivning ved
høstens kommunevalg, spurte Hus &
Bolig. 42 prosent av velgerne svarte ja,
enda eiendomsskatt ikke er valgkampsak
i de fleste norske kommuner. Nær halv-
parten av mennene som var med i under-
søkelsen bekreftet at eiendomsskatt er
viktig når de skal gjøre sin samfunnsplikt
10. september. For kvinnene er eien-
domsskatt mindre viktig. Bare 36,9 pro-
sent sier eiendomsskatten har betydning
for valg av parti. For Kristelig folkepartis
velgere har eiendomsskatten minst
betydning.

Fritidsbolig litt mer akseptabelt
Noen flere synes å være villig til å betale
eiendomsskatt på fritidsbolig: 58,0 pro-

sent sier nei, mens 33,8 prosent sier ja.
Blant Senterpartiets velgere er det et
markant skille mellom de som sier nei til
beskatning av egen bolig og de som sier
nei til beskatning av fritidsbolig. Hele
61,2 prosent av Senterpartivelgerne er
mot beskatning av eiendommen de bor
på, men bare 39,7 prosent er mot beskat-
ning av fritidsboliger. Også blant Frem-
skrittspartiets velgere er det større for-
skjeller enn blant andre velgere. Mens 85
prosent sier nei til eiendomsskatt på egen
bolig, er det 14 prosent færre som sier
nei til eiendomsskatt på hytta. 
ngs@huseiern.no
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Er du for eller mot 
eiendomsskatt på egen bolig?

FOR 21.5%
MOT 67.5%
UBESVART/VET IKKE 11.0%

Er du for eller mot eiendomsskatt på fritidsbolig?

FOR 15.3% 21.8% 22.4% 42.3% 54.4% 41.8% 45.8%
MOT 71.4% 76.6% 71.5% 56.5% 39.7% 53.8% 35.5%
UBESVART/VET IKKE 13.3% 1.6% 6.1% 1.2% 6.0% 4.4% 18.7%

Er du for eller mot eiendomsskatt på egen bolig?  
(Peronlig inntekt i 1000 kroner)

Under 150 150-299 300-399 400 + Ubesvart
FOR 11.2% 16.7% 26.5% 30.1% 10.6%
MOT 61.6% 73.1% 68.3% 59.9% 76.6%
VET IKKE 27.1% 10.2% 5.2% 9.9% 12.8%

Er du for eller mot 
eiendomsskatt på fritidsbolig?

FOR 33.8%
MOT 58.0%
UBESVART/VET IKKE 8.2%

F A K T A

Om eiendomsskatt
• Kommunestyret kan hvert år bestemme

hva slags satser og hva slags regler

som skal gjelde ved utskriving av 

eiendomsskatt.

• Eiendomsskatten kan være minimum 2

og maksimum 7 promille av eiendoms-

skattetaksten.

• Første året det utskrives eiendomsskatt

kan den ikke være større enn 2 promille.

Senere kan den ikke økes med mer enn

2 promille pr. år.

• I 2005 var det 122 kommuner av i alt

433 som hadde eiendomsskatt på bolig.

• Ved innkreving av eiendomsskatt tas 

det ikke hensyn til om eiendommen er

belånt eller hva slags betalingsevne 

eieren av boligen har.
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Hver kommune bestemmer selv hvor
høy eiendomsskatten skal være
innenfor en ramme på to til syv pro-

mille. Men det er også den enkelte kom-
mune som bestemmer hvordan skatte-
grunnlaget beregnes. Legges boligens
markedsverdi til grunn samtidig som
kommunen velger høy promillesats, blir
beløpene høye.

Enda er det ingen kommuner som
har valgt å kombinere høy promillesats
med markedsverdi. Men Kristiansand,
som ifølge Hus & Boligs undersøkelse er
den byen som pr. i dag krever høyest
eiendomsskatt for en enebolig på 200
kvadratmeter, vurderer å omtaksere
samtlige hus og hytter for å kunne øke

Høy skatt kan bli 
langt høyere

Eier du en 200 kvadratmeter stor bolig sentralt i 
Kristiansand koster det deg 6 982 kroner i eiendoms-
skatt årlig. Men med dagens markedsverdi på boligen 

vil du kunne måtte betale hele 26 600 kroner i 
eiendomsskatt pr. år. Det gir loven adgang til å kreve.

Stiger verdien kan summen bli enda høyere. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD OG NINA GRANLUND SÆTHER

2467,-
KRAGERØ

0,-
OSLO

2480,-
STAVANGER

4818,-
BERGEN

2700,-
TROMSØ

5830,-
HAMAR

6475,-
TRONDHEIM4058,-

MOLDE

4650,-
FREDRIKSTAD

6982,-
KRISTIANSAND
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Eiendoms- Markeds- Maks Skatte- Takserings- Fradrag
skatt verdi e-skatt sats år

Kristiansand* 6 982 3 800 000 26 600 7,00 promille 1984

Trondheim 6 475 4 200 000 29 400 3,70 promille 2003 Bunnfradrag

Hamar 5 830 3 220 000 22 540 5,07 promille 2002 Bunnfradrag

Bergen** 4 818 4 840 000 33 880 6,00 promille 1984/1985

Fredrikstad*** 4 650 2 980 000 20 860 3,00 promille 2004/2005 Bunnfradrag

Molde**** 4 058 2 440 000 17 080 2,00 promille 2002/2003

Tromsø 2 700 4 580 000 32 060 2,00 promille 2005 Bunnfradrag

Stavanger 2 480 4 800 000 33 600 2,00 promille 2005 Bunnfradrag

Kragerø***** 2 467 2 440 000 17 080 7,00 promille 1999/2000

Oslo 0 6 460 000 45 220

*Taksten økt med 10% ni ganger  ** Ny taksering pågår  *** Fritak for enslige med bruttoinntekt lavere enn 127 700 kroner  
****Vil gjelde hele kommunen fra 2008  *****Vil gjelde hele kommunen fra 2008

inntektene sine ytterligere. Det kan gi
skattesjokk for dem med verdifulle boli-
ger og hytteeiendommer.

Villa 200
For å kunne sammenligne eiendomsskat-
ten i ti norske byer, har Hus & Bolig tatt
utgangspunkt i en enebolig med under-
etasje bygget i 1985. For enkelthetsskyld
sier vi at hver etasje har et boareal på 100
kvadratmeter. Tomten er på ett mål, og
huset ligger sentralt. For å komme frem
til markedsverdien på denne type bolig,
har vi brukt Norges Eiendomsmeglerfor-
bunds boligprisstatistikk fra mars i år.
Det betyr at vi får et spenn i verdien fra
2 440 000 kroner i Kragerø og Molde til

4 840 000 kroner i Bergen. I verste fall
kan du komme til å måtte betale 33 880
kroner i eiendomsskatt for boligen i Ber-
gen. I Oslo ville eiendomsskatten kunne
blitt hele 45 220 kroner.

I Hus & Boligs sammenlignende
undersøkelse kommer Kristiansand høy-
est ut med en eiendomsskatt på 6 982,50
kroner. I sørlandshovedstaden er skatte-
promillen syv. Den beregnes av en skat-
tetakst fra 1984. Taksten er justert ti pro-
sent opp hele ni ganger. Årlig krever
Kristiansand inn ca. 140 millioner kro-
ner fra eiendomsskatt. Vil kommunen ha
inn enda mer penger, må hus og hytter
omtakseres. Kommunen planlegger en
omtaksering i løpet av de nærmeste

årene. For en bolig med markedsverdi på
3,8 millioner kroner har Kristiansand
kommune mulighet til å øke beskat-
ningen til nærmere 30 000 kroner pr. år.

Beregningsbingo
Hvordan verdien på den enkelte boligen
beregnes, varierer fra by til by. Ingen gjør
det på samme måte. Noen tilstreber full
markedsverdi, andre velger lavere satser. I
Kragerø ganges arealet på boligen med
en fast kvadratmeterpris. Så er det opp til
en takstmann å vurdere om huset er over
eller under gjennomsnittet. I Stavanger
tar man utgangspunkt i sjablonverdier og
bruksareal. Det gjør man for så vidt i
Hamar også, men i Stavanger teller ➤
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Høyres finanspolitiske talsmann, Jan
Tore Sanner, mener vi nå har sett flere
eksempler på at eiendomsskatten får

svært uheldige konsekvenser. Høyre, som i
utgangspunktet er i mot eiendomsskatt,
tar derfor til orde for at eiendomsskatte-
taksten ikke skal overstige 30 prosent av
markedsverdien på boligen.

– Vi trenger en sikkerhetsventil, sier
Sanner. – Eiendomsskatten rammer
mange urimelig hardt, særlig der hvor man
tar utgangspunkt i dagens markedsverdi. 
Sanner er blant annet opptatt av at men-
nesker med ordinær inntekt som har arvet
skal få mulighet til å beholde bolig eller
hytte som har vært i familien, og ikke bli
tvunget til å selge på grunn av stort og uri-
melig skattetrykk. 

– Dagens skattesystem kan føre til at
store områder bare blir forbeholdt de
rikeste, advarer han. 

Med en grense på 30 prosent av mar-
kedsverdi mener Sanner at man kan unngå
de verste utslagene av dagens urimelige
taksering. 30 prosent er valgt fordi man
har en tilsvarende grense når det gjelder
formuesbeskatningen. Med et rødgrønt
stortingsflertall vil forslaget neppe vinne
frem, men Høyre vil fokusere på skattetak
i valgkampen.

underetasjen 50 prosent, i Hamar 40.
Stavanger opererer også med beliggen-
hetsfaktorer i forhold til grenser mot
sjøen. Trafikk, støy, utsikt, lys og lig-
nende tas det ikke hensyn til. Hvor i
sentrum boligen ligger har imidlertid
betydning. Et velholdt hus får normal-
faktor 1. Er huset medtatt og slitt, syn-
ker faktoren. I Hamar vurderes verdien
også i forhold til støy og trafikk. 

De fleste kommuner bestemmer

verdien på bakgrunn av utvendig
besiktigelse. I Bergen ble det også gjort
en innvendig besiktigelse da eiendom-
mene ble taksert. Noen kommuner
opererer med bunnfradrag, andre ikke.
Fredrikstad har vedtatt at enslige med
bruttoinntekt på 127 700 kroner eller
lavere og par med inntekt inntil
212 104 kroner kan få fritak etter søk-
nad. ngs@huseierne.no

Høyre vil ha maksimumsgrense
– Det har vært en eksplosiv utvikling i eiendomsprisene de siste årene.

Det gir også en voldsom økning i eiendomsbeskatningen. Jeg er ikke
bekymret for de rikeste. De har råd til å betale eiendomsskatten. 
Men vi ser også at en del familier med lav inntekt må bidra med 

store summer i eiendomsskatt. Derfor trenger vi et skattetak, 
sier Jan Tore Sanner. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Bra for fellesskapet
– Det er de med de største boligene som
betaler mest eiendomsskatt. Det er også
de som har råd til det, sier Kristiansands
ordfører Jan Oddvar Skisland. 

Kristelig folkeparti-veteran Skisland er ikke

veldig fornøyd med at byen han regjerer har

den høyeste eiendomsskatten i landet på en

ordinær enebolig, men tror ikke forskjellene er

så veldig store. Han mener bestemt at eien-

domsskatt er bra for fellesskapet.

– Vi har lang tradisjon her i byen for å

betale eiendomsskatt, og det er et bredt poli-

tisk flertall for ordningen. For Kristiansand

kommune betyr eiendomsskatten mellom 130

og 140 millioner kroner som kan brukes på

skole og helse. 

Andre byer, som for eksempel Fredrikstad,

har redusert eiendomsskatten etter at kom-

munene fikk overført ekstra midler fra staten.

Det er ikke aktuelt på Sørlandet.

– Her i byen er det ikke noe økonomisk

overskudd, påpeker Jan Oddvar Skisland. –

Byen trenger disse pengene, og de kommer

innbyggerne til gode.

– Ser du noen ulemper ved høy eien-

domsskatt?

– Den eneste ulempen jeg ser er at det

blir noe skjevt med de nye takstene sammen-

lignet med de som fikk taksert boligen for

mange år siden. Derfor er jeg tilhenger av å

omtaksere alle boligene her i byen.

– I Kristiansand har dere ikke bunnfra-

drag. Ser du ikke at eiendomsskatten for

eksempel rammer unge i etableringsfasen

som må betale eiendomsskatt på lånet sitt? 

– Bunnfradrag? Har vi ikke bunnfradrag.

Jeg trodde vi hadde det, sier Jan Oddvar 

Skisland før han haster videre.

ENGSTELIG: Jan Tore Sanner og Høyre
er redd eiendomsskatten skal ramme

mange urimelig hardt.

RETTFERDIG: De som har mest har
også råd til å betale, mener Kristian-
sands ordfører Jan Oddvar Skisland.
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DRAMMEN: Dørene er som små kunstverk,
mener kultursjefen i Drammen. 
Hun vil at byens befolkning 
skal bli bedre kjent med 
noen av kulturskattene. 
Her en gedigen dør 
fra 1778.
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– Det er døren som tar i mot og ønsker
velkommen. Døren er husets ansikt
utad, sier kultursjef Tone Ulltveit-Moe i
Drammen entusiastisk. Hun har selv en
forkjærlighet for dører. Denne våren har
kommunen engasjert Ole Tolstad til å
forevige Drammens mange perler.

– Dørene er som små kunstverk, og
disse kulturskattene ønsker jeg at byens
befolkning skal bli bedre kjent med. De
er en viktig del av bybildet, enten det er
dører på private hus eller offentlige insti-
tusjoner. 

16. juni åpner utstillingen. Men
fotografiene skal også brukes aktivt i
markedsføring av Drammen. Tone Ullt-
veit-Moe har også planer som inkluderer
barn og ungdom, og vil gjerne putte
dørene oppi den kulturelle skolesekken.
Et kart som viser vei til noen av dørene
står blant annet på agendaen.

– Vi ønsker å profilere Drammen
som en åpen by. Derfor ønsker vi også
åpne dører, påpeker kultursjefen. – Slik
får dørene dobbel betydning.

Bevaringsmisjonær
For Ole Tolstad er det
viktig å synliggjøre
hvor fascinerende net-
topp inngangspartiet
på et hus er. Både
gamle dører og nye
dører, pene dører og

mindre pene dører. Noen trenger litt mer
hjelp enn andre for å se hvilke smykker
dette er, mener han. 

– Døren står ofte i en merkelig kon-
trast til huset for øvrig, understreker
fotografen. – Det gjelder utforming,
ornamentikk, materialbruk og dybde-
virkninger, bare for å nevne noe. Vindu-
ene sitter høyere opp på bygningen, og vi
får derfor ikke samme forhold til dem.
Døren må vi også forholde oss til fysisk
når vi går gjennom den, derfor blir den
nærværende på en helt spesiell måte, sier
Tolstad.

På slutten av 70-tallet flyttet Ole Tol-
stad til et rivningstruet område i Trond-
heim. Sammen med kamerat Anders
Askelund begynte han å fotografere
dørene i området for å øke oppmerk-
somheten om verdier som risikerte å bli
jevnet med jorden. 

– Etter hvert hadde vi et ønske om å
gi ut noen av disse dørene på en eller
annen måte. I 1998 eller der omkring
trykket vi 36 dører på en plakat. Alle
dørene på plakaten hadde brevsprekk
som var produsert ved Øren mekaniske
verksted. Poenget med plakaten var også
å få inn penger til velforeningen, men
det ble dessverre ingen stor salgssuksess,
ler Tolstad. – Plakaten hadde likevel noe
for seg. Den kunne klippes opp til post-
kort, og mange lærere brukte bildene i
undervisningen. Klassene dro på tur, og

Fra dør til dør 
med fotoapparat

Ole Tolstad har fotografert dører i en årrekke. 
Det begynte som et boligpolitisk innspill i hjembyen 

Trondheim. Etter hvert er hobbyen blitt jobb. Denne våren 
har han foreviget Drammens mange arkitektoniske perler, 

og i juni åpner han utstilling i byen.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER 
FOTO: OLE TOLSTAD

SANDEN: Enkel blå dør innrammet av glassbyggerstein.

OSCARSHALL, OSLO: Kongelig og majestetisk.

STAVANGER: Enkel, stramt buet form på kirkedør. ➤
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elevene fikk i oppdrag å finne igjen
dørene. Slik ble de også godt kjent
med byen, understreker fotogra-
fen. 

På tross av dårlig økonomi har
det siden blitt flere plakater fra
ulike områder i landet.

Pissoar blant favorittene
I Drammen har fotograf Tolstad
funnet mange spennende dører.
En av dem hører til et nybygd
hypermoderne offentlig toalett på
Bragernes torg.

– Toalettet er moderne og ele-
gant i turkis-blått mattet glass.
Døren er i blankt metall. Er det en
person på pissoaret kan man se
skyggen av ham gjennom glasset.
Det er besnærende at man tør
gjøre noe sånt, det hadde neppe
gått for noen år siden, sier han.

Tolstad fremhever også bieder -
meierkvartalet langs Drammens-
elva, samt enkelte jugendstilsbygg
lenger opp i åsen.

– Drammen har mange flotte
gamle dører, understreker han.

Ifølge fotografen skal en god
dør være i harmoni og balanse med
fasaden for øvrig. Den må ha en
god funksjon, samtidig må den ha
en teknisk standard som gjør at
den holder mål. Dører er dessverre
utsatt for fuktighet og råte. For
funksjonshemmede kan dører være
et stort problem.

Han har sans for det enkle og
minimalistiske, men også det over-
dådige. Men om Kjell Inge Røkkes
hyttepalassdør i Oppdal sier foto-
graf Tolstad:

– Den er fint laget. Men det blir
alt for mye. ngs@huseierne.no

Utstillingen "Dører i Oslo" vises i Stabburet på Vøienvolden gård, Oslo,
hver søndag fram til 24. juni.

Utstillingen som viser dører i Drammen, åpner i Drammen 16.juni.

DRAMMEN: Bragernes torg har fått
nytt offentlig toalett. Blankt stål 
møter turkis-blått glass.

ODDENTUNET: Herskapelig og dekorativt, 
med sirlig monogram over inngangspartiet.

FINNMARK: Nøysomt, likevel dekorativt og forseggjort 
på prestegården i Grense Jakobselv.
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OSLO: Døren i
Hausmanns-
gate 40 er blitt
en fargeglad
og uortodoks
mosaikk.

Hausmannsgate 40, Oslo
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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

BoligAdvokaten as
v/adv. Hjalmar Solbjør
Kjøp av - og klage på håndverkertjenester. 
Klagesaker etter kjøp/salg av eiendom. 
Byggesaker – mangler ved ny bolig. Utleie. 

Kontor: Akersgt. 35, Pb. 239 Sentrum, 0103 OSLO.
T: 22 42 64 40.  F: 22 41 24 00.  M: 907 72 162
www.boligadvokaten.no   post@boligadvokaten.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

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. Barfod, Bugge,
Ryengen; Strenge Næss og Varmann  

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 RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak  

Fast eiendoms rettsforhold, bolig – og husleierett
Entrepriserett, forskringsrett, arv/skifte
Alm.pratsis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim
Tlf.: 69 88 05 11. Fax: 69 88 58 90
Epost: tombratb@frisurf.no ØS

TF
OL

D
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, LILLE -
GRAVEN & SKJØNBERG v/adv. Sjur Lillegraven

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

Kontor Fredrikstad: Bryggeriveien 6, 
1607 Fredikstad. T: 69 95 50 42. F: 69 95 50 45. 
E-mail: lillegraven@sentrumsadvokatene.no ØS

TF
OL

D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus-
leie, erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

Tlf: 69 36 60 00. Fax: 69 36 60 01.
E-post: Fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Storgaten 5, 1767 Halden.
Tlf: 69 19 69 50. Fax 69 19 69 51.
E-post: Halden@ytterbol.com

Moss: Postboks 373, 1502 Moss.
Tlf: 69 20 69 50. Fax: 69 20 69 51.
E-post: Moss@ytterbol.com

Sarpsborg: Postboks 404, 1703 Sarpsborg.
Tlf: 69 16 18 00. Fax: 69 16 18 01.
E-post: Sarpsborg@ytterbol.com 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. Som medlem får du en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på advokatenes vanlige timesats, likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige salærsatsen som for tiden er på kr 825,- + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen

Sameier og borettslag. Næringseiendom. Husleie. Kjøp 
og salg av eiendom. Tomtefeste. Entreprise. Seksjonering.
Forsikrings- og erstatningsrett. Arbeidsrett. Skatt.

Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
E-post: alf-erik.vollen@nordialaw.com 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. 

Grensen 12, Pb. 6636 St.Olavs Plass, 0129 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. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Avdl. Torvet 5, 2001 Lillestrøm.
Tlf.: 64 84 55 46. Fax: 64 84 55 47. 
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   

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, 

RING UNNI T.  JOHANSEN:

TLF.  64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

ADVOKATFIRMAET REKVE, MITSEM & CO DA
v/adv. Eyolf Lund

Fast eiendom, husleierett, odel, arv, skifte, erstatning. 
Allmennpraksis. Firmaet har stått på barrikadene 
for den vanlige mann siden 1936

Bergelandsgt. 14/16. Boks 30, 4001 Stavanger.
T: 51 53 00 00,  F: 51 53 00 01. 
E: eyolflun@rekve-mitsem.no.  www.mitsem.no RO

GA
LA

ND

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

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS  

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

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

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

VE
ST

-A
GD

ER

ADVOKATRÅDHUSET DA
Fast eiendom, herunder tingsrett, 
mangler ved bolig og husleierett, arv, 
samt forretningsjuridisk rådgivning.
Kirkegata 22, femte etasje. Postboks 620, 
4665 Kristiansand. Tlf.: 38 12 08 88. 
Fax: 38 12 08 89. www.advokatraadhuset.no
E-post: post@advokatraadhuset.no VE
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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
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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
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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
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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
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ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN M.N.A.

Fast eiendoms rettsforhold. Økonomisk oppgjør
etter samlivsbrudd. Arv og skifte m.m.

Postboks 278, 8901 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 16 00. Fax: 75 02 16 01.
hakriste@online.no
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ADVOKATENE MYRVOLD, OVLIEN &
NØKLEBY v/advokat Jan Erik Myrvold

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

Fjellgt. 5, 3 etasje, 2212 Kongsvinger, Pb. 207,
2202 Kongsvinger T: 62 88 89 70 F: 62 81 18 15
myrvold@advokateneikongsvinger.no HE
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ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA             
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75
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ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

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

Bådegt. 1, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger
Tlf.: 51 89 27 30 / 92 04 32 92. Fax: 51 89 27 31.
E-post: magnus.grosfjeld@torstrup.no RO
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Dronningens gt. 49, Pb. 153, 4662 Kristiansand 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE
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”Gjeldsbomber”, ”prisbomber” og
”bolig feller”. Stadig omtales såkalte lav-
innskuddsboliger i negative ordelag i
mediene, og både banker og økonomer
advarer uerfarne boligkjøpere mot det
som ser ut som gode tilbud. Lavinn-
skuddsleiligheter er gjerne nyoppussede,
moderne boliger som markedsføres mot
ungdom. Leilighetene selges til svært lave
priser – men med en skyhøy fellesgjeld
som kan gi uante kostnader på sikt. Det
er grunn til å ta advarslene mot denne
finansieringsmodellen på alvor, mener
advokat i Huseiernes Landsforbund
Anders Leisner.

– Det er i prinsippet ikke spesielt risi-
kabelt å kjøpe bolig i et borettslag der fel-
lesgjelden er høy. Problemet er likevel at i
en del av disse prosjektene kan det være
vanskelig å få ordentlig oversikt over hva
det egentlig er man kjøper. Når innskud-
det er lavt, ser det så billig ut. Men som
kjent er ingenting gratis, – og i hvert fall
ikke slike boliger. Man må vite hva man
gjør, dersom man går inn i et slikt bolig-
prosjekt, sier Leisner. 

Overraskelsen
Den grunnleggende forskjellen på et
borettslag og et sameie er at borettslaget
kan pantsette hele eiendommen og ta
opp et samlet lån, som igjen blir fordelt
som andel av fellesgjeld hos den enkelte
andelshaver – mens i et seksjonssameie
må hver enkelt leilighetseier ta opp sitt
eget boliglån med pant i sin leilighet.
Som medlem av et borettslag plikter hver
enkelt å nedbetale sin andel av det store
felleslånet. 

Problemet med lavinnskuddsboliger
er ikke først og fremst at man på grunn
av borettslagsmodellen også må betale
naboens avdrag på lånet, hvis ikke han
klarer det selv. Dette finnes det sikrings-
mekanismer mot, forklarer Leisner. 

– Borettslag har legalpant ifølge

boretts lagsloven. Det betyr at hvis
naboen din slutter å betale for seg, og
borettslagsstyret reagerer nokså raskt
med å få ham ut og få solgt leiligheten
hans, har borettslaget førsteretten til å få
dekket sine utestående utgifter med
pengene fra salget, opp til rundt 130 000
kroner. Dermed skal det nokså mye til
før du blir sittende med regningen for
dem som ikke kan betale for seg, sier
Leisner.

Problemet er derimot at enkelte boli-
ger selges under uklare forutsetninger
om fremtidige økninger i renter og
avdrag på fellesgjelden. Mange nye
borettslag med høy fellesgjeld har en
avdragsfri periode på fra fem år til flere
tiår.

– Lenge betaler beboerne bare ren-
tene på lånet, og da klarer de som oftest
utgiftene helt fint. Men en dag skal de
begynne å betale avdrag, og de måned-
lige utbetalingene kan dobles. En del lav-
innskuddsleiligheter markedsføres mot
unge mennesker, som kanskje ikke tar
dette helt inn over seg i kjøpsøyeblikket,
sier Leisner. 

Konkurs
I tillegg til at utgiftene til lånet øker når
avdragene slår inn, kan det bli et pro-
blem at fellesutgiftene også øker på sikt.
Det er ikke usannsynlig at denne
økningen skjer omtrent samtidig som
den avdragsfrie perioden av lånet er over,
fordi det først er etter noen år en ny eller
rehabilitert gård trenger vedlikehold
igjen.

Dersom mange i borettslaget blir
overrasket og får betalingsproblemer den
dagen kostnadene gjør et hopp, blir det
et overskudd av folk som vil selge. Mar-
kedet vil dale, leilighetene blir ikke solgt
og gjelden blir ikke betalt. I verste fall. 

– Som beboer i et konkurs borettslag
mister du da ikke bare innskuddet du

betalte innledningsvis, men også alt du
har betalt i kanskje ti år eller mer av ren-
ter på lånet, sier Leisner.  

Du kan likevel fortsette å bo i leilig-
heten, men da som leier til full markeds-
leie. Tidligere andelshavere i borettslag
som går konkurs får nemlig leierett når
banken selger borettslaget.

Pakke og dra
Dersom du ikke klarer å betale din del av
fellesgjelden i et borettslag, kan du i
prinsippet pakke sammen tingene dine
og dra. Var innskuddet i utgangspunktet
lavt, og har du ikke betalt mye renter og
avdrag på fellesgjelden, kan du komme
fra det uten å tape de helt store sum-
mene. 

– Du har begrenset med ansvar for
gjelden i et borettslag. Dersom du tar
opp et lån til en enebolig på tre millio-
ner, er du personlig ansvarlig for dette
lånet. Selv om du eventuelt i en ned-
gangsperiode skulle bli nødt til å selge
boligen med store tap, må du dra milli-
ongjelda med deg videre. Kjøper du en
borettslagsleilighet med et innskudd på
300 000 kroner derimot, risikerer du
ikke å miste mer enn det, hvis du ikke
klarer dine forpliktelser, sier Leisner.
Han legger til at dersom du har lånt til
innskuddet, har du selvsagt samme pro-
blem som huskjøperen med personlig
gjeld. I tillegg er det naturlig nok ingen
ideell situasjon å bli stående igjen uten
bolig. 

Det er imidlertid grunn til å under-
streke at i et velfungerende marked, og
med et våkent styre, er ikke høy felles-
gjeld i et borettslag i seg selv noe pro-
blem.

– Det er som regel først når markedet
stuper og når styrene ikke følger med, at
man virkelig har et problem, kommente-
rer Leisner. raa@huseierne.no

juss

Advarer mot kjøpsfeller
Boliger med lavt innskudd og høy fellesgjeld ser ofte ut som røverkjøp, men kan i verste

fall bli rene gjeldsbomber. Det er grunn til å ta advarslene mot slike boligprosjekter 
på alvor, mener advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.
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UTGIFTSBOMBE: 
Svært mange boliger med lavt innskudd og høy 
fellesgjeld har avdragsfrihet på lånet de første
årene. Selv med en moderat renteøkning vil du
kunne få et økonomisk sjokk den dagen du skal
betale ned det du skylder. I vårt regneeksempel
stiger utgiftene fra 7 500 kroner til 18 533 kroner
pr. måned.

Fellesgjeld 1 300 000 kroner. Serielån med 20 års
nedbetalingstid. Fem års avdragsfrihet.

Eget lån 700 000 kroner. Serielån med 20 års
 nedbetalingstid. Fem års avdragsfrihet.

Rente 2007: 5,0 % 
Rente 2012: 7,0 %

Felleskostnader (forsikring, trappevask etc.) 2007:
1 500 kr pr. mnd.
Felleskostnader (forsikring, trappevask etc.) 2012:
1 800 kr pr. mnd.

Avdrag eget lån

Avdrag fellesgjeld

Renter eget lån

Renter fellesgjeld

Felleskostnader

(trappevask,

forsikringer etc.)

90 000,-

7 500,- kr/mnd.

222 400,-

18 533,- kr/mnd.

35 000,-

65 000,-

35 280,-

65 520,-

21 600,-

25 200,-

46 800,-

18 000,-

Opplyser ikke om fellesgjeld
Hus & Bolig erfarer at man
sjelden finner opplysninger
i boligannonser om felles-
utgiftene gjelder både ren-
ter og avdrag, eller uteluk-
kende renter. 

– Er lånet avdragsfritt
en kortere eller lengre peri-
ode kan man få en stor
overraskelse den dagen
lånet også skal nedbetales. Mange tar kanskje ikke
dette helt inn over seg i kjøpsøyeblikket, advarer advo-
kat Anders Leisner.

Eiendomsmeklere unnlater også å opplyse om hvor
stor fellesgjelden er i nye og dyre boligprosjekter, skri-
ver Forbrukerrapporten som har gått 63 boligannonser
etter i sømmene. I 60 prosent av de undersøkte annon-
sene var det ikke opplyst hvor stor fellesgjelden var. 

– Dersom det kun er størrelsen på innskuddet som
opplyses, er det  villedende og et brudd på markeds -
føringsloven, sier seksjonssjef Jo  Gjedrem hos For -
brukerombudet til bladet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Advokat Anders Leisner
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– Alt virket greit. Firmaet feiret 15 års jubileum da
jeg bestilte i desember, og en av naboene hadde
allerede fått levert en peis fra samme sted. Han var
veldig fornøyd og hadde fått den på dagen, fortel-
ler Torjus Hegland som sammen med samboer og
to små barn bor i en leilighet på  St.Hanshaugen i
Oslo. Etter å ha plukket ut en moderne peis fra
produsenten Granit-Kleber på Otta, og fått løfte
fra forhandleren Bo Bedre om at peisen kunne
leveres i løpet av januar, gikk Hegland i gang med
å rive den som alt sto i leiligheten. Nå skulle jo
den nye snart være på plass. Heldigvis ble vinteren
forholdsvis mild, for peisen dukket dessverre ikke
opp som forventet. 

– Vi så jo for oss å få peisen i løpet av januar
mens det ennå var vinter, men da vi ikke fikk den
og purra, fikk vi beskjed om at vi ikke kunne få
den før i mars, forteller Hegland. At ventetiden
ble noe lenger kunne de jo alltids leve med, bare
peisen kom. Da mars nærmet seg, så alt ut til å gå
i orden. 

– En representant for Bo Bedre ringte meg
27. februar, og gav beskjed om at nå var det bare
å betale regningen, så skulle peisen være klar for
levering. Jeg forstod det da som at den var ferdig
produsert og var på vei. Vi avtalte til og med
monteringsdato, sier Hegland, som også fikk
opplyst at forskuddsbetaling var vanlig praksis
ved kjøp av denne typen produkter, og at det var
forutsetningen for i det hele tatt å få peisen. 

– Jeg visste at dersom jeg forskuddsbetalte tok

jeg en risiko, og sjekket for sikkerhetsskyld fir-
maet opp i Brønnøysundsregisteret. Selv om jeg
så at de tidligere hadde gått med noe under-
skudd, tenkte jeg at dette skulle gå bra. Jeg leste
også i Aftenposten at det for øyeblikket ble solgt
peiser som hakka møkk. Det var gode tider, og
jeg kunne ikke forestille meg at de skulle gå
konk. 

Men det var nettopp det som skjedde. Bare få
dager etter at Hegland hadde satt 38 000 kroner
inn på firmaets konto, begjærte Bo Bedre seg
konkurs den 13. mars. Ingen signaler ble gitt til
kundene på forhånd.

– Da leveringsdatoen nærmet seg, syntes jeg
det var rart ingen tok kontakt for å avtale når på
dagen de skulle komme. Jeg prøvde å ringe flere
ganger, men ingen tok telefonen. Til slutt reiste
jeg opp til butikken, og der stod det lapp på døra
om at den var midlertidig stengt. Naboene for-
talte at det hendte de var ute og hang opp lapp på
døra, og for så vidt hørtes det fornuftig ut, sier
han. 

Nå når konkursen er blitt gjort offentlig, har
Hegland flere ganger vært i kontakt med firmaet,
bobestyrer og hovedpanthaver Sparebanken Øst
for å finne ut om peisen kan leveres. Hegland har
også diskutert saken med advokat, og til tross for
at han mener at Bo Bedre måtte ha vært klar over
konkursen da han ble kontaktet for å betale reg-
ningen, er det lite han kan gjøre for å bevise
dette. Dessverre står det heller ingen peis med

juss

Brant seg på peiskjøp
Da peisforhandleren Bo Bedre gikk konkurs tidligere i år, ble flere privatkunder 

sittende igjen med svarteper. Torjus Hegland på St.Hanshaugen i Oslo betalte hele
38 000 kroner på forskudd, og har liten forhåpning om å få peis eller penger tilbake.
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Heglands navn på lager, og han kommer derfor
langt ned på kreditorlista. Likevel har han ennå
ikke helt gitt opp håpet om at det skal ordne
seg.

– Banken sier over telefon at hvis Bo Bedre
har lovet meg peis, får jeg peis, men det går i til-
felle kun på bankens velvilje, og jeg tviler på jeg
får noe, sier Hegland.  

Ifølge advokat Andreas Strime Christensen i
advokatfirmaet Knutsen & Co, som er bobesty-
rer i saken, er det flere kunder som er rammet. 

– Jeg anslår at i underkant av 100 privatper-
soner på en eller annen måte har blitt rammet
av konkursen, men det er et stort spenn mellom

dem som får varene sine og folk som går
på et ergerlig personlig tap, sier

Christensen. brs@huseierne.no

juss
TEKST OG FOTO: 

BJØRN RUNAR SODELAND

KALD KROK:  Da Torjus Hegland
fikk beskjed om at peisen han
hadde bestilt og betalt for var klar
for levering, gikk han straks i gang
med å klargjøre et hjørne av stua
for peiskos. Nå ser det ut til at
både pengene og peisen er tapt.
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Etter norsk lov betaler du for en vare
når du mottar den, ikke før. Likevel
krever de fleste møbelkjeder, hvite -

vareselgere og andre forretninger deposi-
tum eller forskuddsbetaling når de selger
bestillingsvarer. Dette er fullt lovlig der-
som det avtales med kunden på forhånd,
men Forbrukerrådet har flere ganger gått
ut og advart kjøpere mot å gi fra seg store
summer før varen er levert. Dessverre er
det slik at det i praksis er vanskelig å
nekte.

– Det forventes at du betaler, ellers

får du ikke kjøpt varen, og må ganske
enkelt gå og handle et annet sted. Mulig-
heten til å nekte er ren utopi, sier Flom. 

Problemet med å betale på forskudd
er klart – kjøper yter ganske enkelt selger
en kreditt, og tar en stor del av risikoen
dersom noe skulle gå galt med leveran-
sen. Forbrukeren mister også en del av
tilbakeholdelsesretten og pressmiddelet
dersom varen er forsinket eller mangel-
full. Det blir ganske enkelt mer kompli-
sert å kreve et prisavslag. 

– Avhengig av hvor stort forskuddet

er, reduseres selgers motivasjon til en løs-
ning dersom mangelen ikke er åpenbar.
Forbrukeren har ikke lenger noe oppfyl-
lelsespress på ham når mesteparten av
kjøpesummen er betalt. Faren for at noe
skal gå galt øker med hvor mye du beta-
ler, sier Flom. 

Selv om Forbrukerrådet for øyeblik-
ket ikke har planer om å forby denne
typen praksis, mener Flom det er klart
for å sette et tak på hvor mye penger
butikkene kan kreve. 

– Det er kanskje ikke så farlig dersom
man må betale mellom 10 og 20 prosent
av varen på forskudd, men jeg synes ikke
man bør betale noe mer. Muligens er det
litt drastisk å forby dette, men en maksi-
mumsgrense på hva man kan kreve kan
være en forsiktig start, sier Flom.

Andreas Strime Christensen i advo-
katfirmaet Knutsen & Co, mener et
depositum i utgangspunktet er greit. Det
er når forretningen krever store summer
dette blir problematisk.

– Det er viktig å huske på at forret-
ningen også tar en risiko når de bestiller
en spesiell vare og ikke vet om du som
kunde vil stå ved avtalen. Jeg synes i
utgangspunktet ikke det er grunnlag for
å advare mot et depositum, men velger

juss

Vanskelig å nekte forskuddsbetaling
Forbrukerrådet ser med bekymring på den økende bruken av forskuddsbetaling 

ved kjøp og salg av varer til hjemmet. –Vit at du løper en risiko og pass på at 
beløpet ikke blir for høyt, advarer jurist Maj Aimée Flom. Hun mener det 

er på tide med en maksimumsgrense på hva butikken kan kreve.

FRIVILLIG TVANG: Selv om
ingen forretninger kan 
kreve forskuddsbetaling, 
har kunder liten eller 
ingen mulighet til 
å nekte.
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jussman å forskuddsbetale hele beløpet
løper man en betydelig risiko, sier
Christensen. 

Alt tapt ved konkurs
Går selskapet du har
handlet med konkurs, er
sjansen for å få igjen peng-
ene minimal. Som forbru-
ker kommer du nemlig
langt ned på prioriterings -
listen over kreditorer. 

– Det er jo slik i en kon-
kurs at man kan oppleve at
varen ikke finnes i det hele tatt. Da
vil man statistisk sett få lite igjen for
det man har betalt, sier Christen-
sen. 

Det som i utgangspunktet kan
redde deg som kunde er dersom
varen står på lager og er merket med
ditt navn. Da vil du stort sett ha
krav på å få den levert.  

– Er varen identifisert med en
lapp til deg på lageret, kan du anta-
keligvis gjøre krav på tingen, men
her snakker vi om finjuss, sier Flom

Finnes det ingenting som identi-
fiserer deg som rettmessig eier av en
vare, eller er varen ikke produsert i
det hele tatt, kan du heller ikke
regne med å få noen finansiell
erstatning.

– Det er ikke slik at man som
forbruker kommer bedre ut enn
andre kreditorer i slike saker. Van-
lige personkunder vil være alminne-
lige uprioriterte kreditorer, og kom-
mer etter lønnskrav til ansatte, etter
skatter og avgifter og etter masse
annet. Forbrukerne kommer altså et
langt stykke bak i køen, sier Flom.

– Betaler du en vare med kredittkort vil du normalt

få pengene dine igjen dersom noe går galt, men

folk flest kjenner ikke til dette regelverket, sier

advokat Andreas Strime Christensen i  advokat -

firmaet Knutsen & Co.

Som vanlig forbruker kommer du langt ned på

prioriteringslisten når erstatning skal utbetales i

forbindelse med en konkurs. Likevel er sjansen

stor for at du kan få igjen pengene dine dersom du

i stedet for å betale med vanlig bankkort eller kon-

tanter har brukt et kredittkort. Ifølge Kredittkjøps-

lovens paragraf 8, kan nemlig en kjøper ”overfor

annen kredittyter enn selger gjøre gjeldende de

samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av

kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot sel-

ger…” I konkurssammenheng betyr det ganske

enkelt at du kan kreve penger tilbake fra Master-

card, Visa eller en annen kreditor dersom firmaet

du har handlet sofa, vaskemaskin eller peis hos

går konkurs før varen har blitt levert. Det samme

gjelder dersom forretningen du har handlet i har

formidlet finansiering gjennom et kredittselskap.

Da kan du kreve regningen betalt av dem. 

Du kan også kreve penger tilbake dersom du

kjøper en mangelfull vare eller tjeneste. Likevel er

det ikke bare å gå direkte til kredittkortselskapet

og kreve pengene sine. Første klagepunkt er

 selger. Forbrukerrådet anbefaler å reklamere så

snart som mulig etter at du oppdager en feil eller

mangel. Du bør også gjøre oppmerksom på at du

vil vurdere sak mot kredittyter dersom selger

 nekter å gjøre opp.  Det er først når saken ikke

løses der, og selger ikke tar på seg ansvaret, du

kan gjøre krav gjeldende mot kredittyter. Klagen

mot kredittyter må gjøres så snart som mulig etter

at du finner ut at det ikke ordner seg med selger.

Klagen bør også være skriftlig, og du bør legge ved

dokumentasjon som kopier av kvitteringer og for

eksempel korrespondanse med selger. Likevel er

det ikke fritt frem for å handle med alle mulige

 useriøse bedrifter.

– Man må ikke spekulere i dette. Hvis man i

utgangpunktet ikke tror at man får tjenesten er jeg

ikke overbevist om at kortselskapet vil gå med på

at de er forpliktet til å betale, sier Christ ensen. 

Kjøp på kreditt
Bruker du kredittkort når du betaler en vare på forskudd kan du

sikre deg mot tap. Går selger konkurs eller nekter å erstatte en vare
med feil eller mangler, tar kortselskapet regningen for deg. 

TEKST: 
BJØRN RUNAR SODELAND

h&b nr. 3-2007 s. 50-61:h&b nr. 1-2007 s. 46-57  5/11/07  6:34 PM  Page 57



58 • hus&bolig 3–2007

IHus & Bolig nummer 1 i 2007 skrev vi om Nore
og Uvdal kommune, som etter et vedtak i kommu-
nestyret avviser alle krav om innløsning av feste-

tomter i henhold til tomtefestelovens bestemmelser.
Kommunen mener tomtefestelovens innløsningsbe-
stemmelser går på tvers av en av Grunnlovens
bestemmelser som verner om den private eiendoms-
retten. Nå skal prinsippsaken om tomtefesteloven er
grunnlovsstridig behandles av høyesterett i tre lig-
nende saker. 

Stilte spørsmål
Da justiskomiteens innstilling til endring av tomte-
festeloven i 2004 ble lagt fram, var det bare Frem-
skrittspartiets medlemmer i komiteen som var imot.
Fremskrittspartiet stemte også mot de nyeste juste-
ringene i loven som ble vedtatt i 2006. Begge gang-
ene stilte partiet spørsmål ved lovens grunnlovsmes-
sighet.

– Fremskrittspartiet tviler sterkt på at en omde-
ling av eiendom uten videre er forenlig med de prin-
sippene og de bestemmelsene som Grunnloven er
bygd på. Derfor er det synd at ikke flertallet ser at
det hadde vært klokt å innhente betenkning fra Høy-
esterett, innvendte FrPs stortingsrepresentant Solveig
Horne på Stortinget under debatten om endringene
i tomtefesteloven 13. juni 2006. Hun er ikke over-
rasket over at partiet nå langt på vei har fått rett. 

– Ingen hørte på oss da vi påpekte at tomtefeste-
loven kunne komme i et konfliktforhold til Grunn-
loven, da vi etterlyste en betenkning fra Høyesterett.

Nå ser vi at akkurat den konflikten er kommet opp.
Det bør flertallet ta innover seg til en annen gang,
sier Horne, og sikter til stortingsrepresentantene.  

Uvanlig
Informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen ved Nor-
ges Høyesterett forteller at det kun er i spesielle tilfel-
ler at saker går direkte fra tingretten til Høyesterett. 

– Hovedgrunnene til at disse tre sakene går rett
til Høyesterett, er at de er av prinsipiell betydning og
at det er mange som berøres av utfallet. Det er lite
poeng i at de skal gå flere runder i det vanlige syste-
met. Ved å få dem direkte avgjort av Høyesterett,
sparer man både tid og penger, sier Andersen. 

Lovrådgiver Tore Fjørtoft i Justis departementet
påpeker at Høyesterett ikke ble spurt om betenkning
ved tomtefesteloven fordi den normalt ikke deltar
ved utarbeidingen av nye lover.

– Grunnlovsvurderingen ble foretatt av regje-
ringen og Stortinget da tomte festeloven ble behand-
let der, sier Fjørtoft. Han legger til at høringsbrev
som vanlig ble sendt til blant annet Den norske
Dommerforening. 

Dersom Høyesterett kommer til konklusjonen
om at tomtefesteloven er grunnlovsstridig, må loven
ganske enkelt endres, forklarer Fjørtoft.  

– Loven kan fortsatt ha regler om innløsning og
rett til forlengelse av festeforholdet, men i så fall må
man gjøre enkelte justeringer, sier Fjørtoft.
raa@huseierne.no

Tomtefesteloven til Høyesterett
Gjentatte ganger har Fremskrittspartiet påpekt at den nye tomtefesteloven kunne 

komme i konflikt med Grunnloven. – Når Høyesterett nå skal behandle spørsmålet, 
viser det bare at vi hadde rett i våre innsigelser da loven ble banket igjennom, 

sier stortingsrepresentant Solveig Horne i justiskomiteen. 

F A K T A

De tre sakene som skal behandles under ett av Høyesterett i

august, kommer direkte fra henholdsvis Oslo, Hallingdal og Ryfylke

tingrett. I Oslo og Hallingdal handlet sakene om forlengelse av fes-

tekontrakter, i Ryfylke om verdifastsettelse ved innløsning av feste-

tomter. Oslo og Ryfylke tingrett kom til at tomtefesteloven måtte

settes til side fordi den er grunnlovsstridig. Hallingdal kom til 

motsatt konklusjon. Høyesteretts behandling av sakene starter 

15. august.

juss

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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– Vårt mål er å selge leiligheter. Vi er
ikke forvaltere, og har ingen erfaring
med hvordan driften fungerer i praksis. 

Det sier Peter Linderud, partner i
Nordic gate Eiendom. Nordicgate har
stått for flere prosjekter i Oslo der kjø-
perne av leiligheter i én og samme gård
kan bestemme om de vil kjøpe sin
utvalgte leilighet som selveierleilighet
eller som borettslagsleilighet. Det vanlige
i dag er at boliger legges ut for salg som
enten selveierbolig eller som andel i et
borettslag. Normalt kan man ikke gjøre

om en borettslagsleilighet til selveierlei-
lighet eller omvendt etter at man har
kjøpt den. 

Målet med den nye og uvanlige orga-
niseringen er først og fremst å trekke kjø-
pere. Ved å la folk velge mellom selveier
og borettslag, tiltrekker boligprosjektet
seg både de som ser etter selveierleilighe-
ter og de som ønsker borettslagsleilighe-
ter med lavere innskudd.

– Folk ønsker valgfrihet – og vi til-
passer oss markedet. Vi ser ingen proble-
mer med å organisere boligene på denne

måten, sier Linderud. Han innrømmer
likevel at kombinasjonsformen er kom-
plisert og stiller store krav til forretnings-
fører. 

Høye honorarer
I det nye boligprosjektet Rosenhoff
Fabrikker like ved Carl Berners plass i
Oslo kan interesserte kjøpere ikke bare
velge hvilken form for eierskap som pas-
ser dem best. De som velger borettslags-
modellen framfor selveiermodellen, kan
også velge hvor høyt innskudd de vil

59hus&bolig 3–2007 •

ATTRAKTIVT: Nordicgate satser tungt på design i det nye boligprosjektet Rosenhoff Fabrikker i Oslo. 
I tillegg gir de kjøperne full valgfrihet når det gjelder eieform av hver enkelt leilighet. 

juss

Dyr salgsstrategi
Borettslag eller selveier? I flere boligprosjekter kan du nå først velge ut drømmeleiligheten, 

for så å bestemme om du vil kjøpe den som selveierleilighet eller som borettslagsleilighet. 
Organiseringen gir andelshaverne i borettslaget doble utgifter. Peter Linderud, partner i 

Nordicgate Eiendom, innrømmer at dette er ren salgsstrategi fra utbyggers side. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

➤
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Skeptisk til blandingsformen
Advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund vil ikke uten videre

anbefale folk å kjøpe leilighet i et borettslag som er en del av et seksjonssa-

meie på måten som er beskrevet her.

– Det høres rotete ut ikke bare juridisk, men også rent praktisk, og jeg

ser for meg at det for eksempel kan gå ut over samholdet til beboerne i byg-

ningen. Det kan også være knyttet juridiske problemstillinger til en slik ord-

ning som det er vanskelig å ha oversikt over i dag, rett og slett fordi formen

er så ny. Blir vanskelighetene store, kan dette gå ut over prisen ved videre-

salg, påpeker Helland. Han mener

også at sannsynligheten for økte kost-

nader vil tale mot å kjøpe en slik

andelsleilighet, men understreker at

siden fenomenet er forholdsvis lite

utprøvd, er det vanskelig å si noe sik-

kert.

– Vi har ikke vært borti denne for-

men for organisering før, derfor er det

vanskelig å si hvordan det vil fungere i

praksis og over tid, sier Helland. 

Forbrukerrådet overrasket
Rådgiver Øyvind Næss i Forbrukerrådet har ikke tidligere hørt

om boligprosjekter der kjøperne kan velge om leiligheten skal

være borettslagsleilighet eller selveierleilighet, men er over-

rasket over at det i det hele tatt er mulig. Næss mener beho-

vet for god informasjon til kjøperne er større enn ellers når

sameieformen og borettslagsformen kombineres på denne

måten.

– Mange skjønner ikke engang forskjellen på seksjons-

sameier og borettslag, selv om forskjellen juridisk sett er

vesentlig. Det blir dermed ekstra viktig at folk får skikkelig

informasjon om hva det egentlig er de kjøper, sier Næss. 

Når det gjelder Rosenhoff Fabrikker etterlyser han blant

annet vedtektene for seksjonssameiet og borettslaget, for å

kunne forstå hvordan organiseringen skal fungere. De er

imidlertid ikke laget ennå, opplyser megler Håvard Tverdal i

Ring Eiendomsmegling, som formidler boligene i prosjektet.

– Foreløpig er vi i en tidlig salgsfase. Sameiet er ikke stif-

tet ennå. Derfor finnes naturlig nok heller ingen vedtekter, sier

Tverdal. 

VALGFRIHET: Et slikt kjøkken kan bli ditt, enten du ønsker borettslagsleilighet eller selveierleilighet, reklamerer Nordicgate Eiendom.
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betale for leiligheten de kjøper, og der-
med også hvor høy fellesgjelden deres
blir. Valget står mellom 30 prosent og
70 prosent fellesgjeld. Det er også til-
latt med individuell nedbetaling av fel-
lesgjelden, slik at hver enkelt andelsha-
ver i borettslaget etter visse regler kan
betale sin del av fellesgjelden i utakt
med de andre. 

Valgfriheten er med andre ord stor,
men langt fra gratis. Jurist og forvalt-
ningskonsulent Lene Brustad ved Oslo
og Omegn Boligforvaltning (OBF)
påpeker at jo mer komplisert organise-
ringen er, jo høyere blir forretningsfø-
rergebyret, som utgjør en ikke uvesent-
lig del av felleskostnadene.

– En slik organisering kommer
mest sannsynlig til å medføre høye for-
retningsførerhonorarer, siden det i til-
legg til to juridiske enheter, også er to
forskjellige lånemodeller i ett og
samme borettslag. Med individuell
nedbetaling på toppen av det hele, har
du det gående, sier Brustad. 

Doble utgifter
De høye utgiftene til forretningsfører
vil i størst grad ramme dem som velger
borettslagsformen i den kombinerte
organiseringen. 

– De som er organisert i borettsla-
get må betale forretningsførergebyr
både til forretningsføreren som drifter
borettslaget, og til forretningsføreren
som drifter sameiet som borettslaget
blir en del av. Det samme gjelder for
revisjon. Borettslaget må ha sitt eget
regnskap, og det må sameiet også. De
som velger borettslagsleilighet må
betale for begge deler. Enkelte av utgif-
tene blir dermed doble for dem som
velger borettslagsformen. Det er ingen
billig løsning, påpeker Brustad. 

I tillegg mister borettslagsboerne i
den kombinerte modellen goder man
tradisjonelt forbinder med borettslag.
Særlig når det gjelder vedlikehold blir
dette tydelig. Vanligvis har eiere av
selveierleiligheter et høyere vedlike-
holdsansvar enn andelshavere i boretts-
lag. For eksempel er eiere av selveierlei-
ligheter gjerne ansvarlige for å vedlike-
holde sine egne baderom, mens de
fleste vanlige borettslag organiseres slik
at rehabilitering av baderom gjøres
samlet og i regi av laget. Når formene

kombineres, blir borettslagsmodellen
mer lik selveiermodellen. 

– Si at man har en oppgang med
fire leiligheter. To er selveierleiligheter
og to er borettslagsleiligheter. I de
andre etasjene er kanskje fordelingen
annerledes. I en slik konstellasjon blir
felles rehabilitering av borettslagsleilig-
hetens baderom nærmest umulig. Der-
med må man utvide vedlikeholdsan-
svaret for hver andelshaver i borettsla-
get, slik at det i praksis blir svært likt
selveierens, sier Brustad. 

Individuell nedbetaling
Den praktiske forskjellen mellom
borettslaget og selveierne vil dermed
først og fremst bli det at borettslagsbo-
erne har fellesgjeld, mens selveierleilig-
hetene har finansiert leilighetene sine
individuelt. Men selv om en andelsha-
ver i borettslaget velger å nedbetale
hele sin del av fellesgjelden, vil ved-
kommende ikke kunne ende opp som
selveier. Det er nemlig ikke mulig å
melde leiligheten sin ut av et borettslag
og få den gjort om til selveierleilighet,
selv om leilighetens andel av fellesgjel-
den skulle være nedbetalt.

– I teorien blir de som velger å ned-
betale hele sin andel av fellesgjelden i
borettslaget omtrent som selveierne.
Likevel kommer de fortsatt til å være
organisert som en del av borettslaget,
og de må dermed fortsette å betale de
doble utgiftene til forretningsfører og
revisor, som selveierne slipper unna,
sier Brustad. 

Utbygger Peter Linderud ser imid-
lertid ikke bort ifra at det kan bli en
løsning på dette problemet i framti-
den.

– Vi ser for oss muligheten for å
konvertere individuelle borettslagslei-
ligheter til selveierleiligheter – og
omvendt. Det er en god idé med mer
fleksibilitet på dette området, sier Lin-
derud. 

Men foreløpig er ideen en juridisk
nøtt som Nordicgate ennå ikke har
klart å knekke.  raa@huseierne.no

Rosenhoff fabrikker: 
3-roms leilighet, 63 m2 BRA, 

10 m2 balkong.

Selveier: 
Pris: 3 850 000,-

Dokumentavgift: 96 250,-

Gebyr for tinglysning av skjøte: 1 548,-

Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pant -

obligasjoner i forbindelse med etablering av

 eventuelle lån: 2 142,- per obligasjon.

Månedlige fellesutgifter: ca. kr 22 per m2, 1 368,- 

Forbruk av fjernvarme til oppvarming og varmt

 tappevann kommer i tillegg.

Borettslag 30 prosent fellesgjeld: 
Pris: 3 850 000,-

Dokumentavgift: 96 250,-

Omkostninger ved kjøp: ca. kr 8 000,-

Innen overtagelse betales ca. 3 måneders drifts -

tilskudd for å sikre likviditet i oppstartsfasen.

Innskudd: 2 695 000,-

Fellesgjeld: 1 155 000,-

Felleskostnader: 1 368,- (Prislisten gjør oppmerksom

på at de årlige fellesutgiftene kan komme til å avvike

fra de anslåtte 22 kroner per m2.)

Renter: 4 668,-

BTO fellesutgifter: 6 054,-

Avdragsfri periode: 5 år

Forbruk av fjernvarme til oppvarming og varmt

 tappevann kommer i tillegg.

Renter og avdrag på innskuddet kommer i tillegg. 

Borettslag 70 prosent fellesgjeld: 
Pris: 3 850 000,-

Dokumentavgift: 96 250,-

Omkostninger ved kjøp: ca. kr 8 000,-

Innen overtagelse betales ca. 3 måneders drifts -

tilskudd for å sikre likviditet i oppstartsfasen.

Innskudd: 1 155 000,-

Fellesgjeld: 2 695 000,-

Felleskostnader: 1 368,- (Prislisten gjør oppmerksom

på at de årlige fellesutgiftene kan komme til å avvike

fra de anslåtte 22 kroner per m2.)

Renter: 10 892,-

BTO fellesutgifter: 12 278,-

Avdragsfri periode: 5 år

Forbruk av fjernvarme til oppvarming og varmt

 tappevann kommer i tillegg. 

Renter og avdrag på innskuddet kommer i tillegg.
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Kjærlighet ved første blikk
Det smeller i oppgangsdøra, og inn velter en euforisk dame med halv -

hjelmen på snei. Digre Dolche Gabbana designerbriller står i sterk kon-

trast til den nærmest selvlysende grønne snowboardjakka, boblebuksa og

støvlene i størrelse 45. Selv om hun er et kvarter for sen tilgir jeg henne,

og da hun river av seg hjelmen, rufser seg lett i det kortklipte viltre håret

og inviterer meg over terskelen til boligen sin, er det ikke nei i min munn.

Det er kjærlighet ved første blikk. Ingen tvil. Kort tid etter får jeg bekreftet

at følelsen er gjensidig. 

– Jeg bare elsker denne leiligheten utbryter hun, og nærmest drar

meg og min samboer med seg inn på soverommet. 

Ja, for det er jo ikke akkurat lett å dra på visning alene. Det er jo så

mye å passe på. Fukt, råte, våtromsnormer og reguleringsbestemmelser.

Her gjelder det å unngå at følelsene tar overhånd. Dørene på klesskapene

henger nærmest og slenger, men det er likevel noe tiltalende ved det

hele. I rommet vegg i vegg, står en sofa, et lite bord og en bokhylle. 

Tente telys skaper en rolig og behagelig stemning.

– Her sto det, eller rettere sagt hang det en diger dobbeltseng, fortel-

ler vår vert, og viser stolt hvordan hun ved hjelp av rå muskelkraft, slegge

og en god porsjon viljestyrke klarte å presse den mellom veggene i det

lille smale rommet. Meglerens forsøk på å kamuflere udåden ved hjelp av

boligstyling blir umiddelbart knust. I mitt stille sinn tenker jeg at han må

ha gått helt fra konseptene som har latt denne kvinnen holde visning helt

på egenhånd. Hennes ærlighet kjenner ingen grenser, men det er tydelig

at hun elsker leiligheten med alle dens små skavanker. Badet der sprek-

ker og skår sirlig har blitt tettet med silikon, kjøkkenet der mosaikkflisene

ser ut til å ha blitt slengt på veggen, og den urgamle innredningen der

ikke et dørhåndtak er intakt. 

– Er det ikke kult, utbryter hun nærmest jublende.

Jeg kjenner at jeg til tross for bedre viten er ganske enig. Hennes

kjærlighet til huset er på uforklarlig vis smittsom. I fortrolighet får vi

beskjed om at hun kun er interessert i å selge til folk hun liker, og både

jeg og min samboer er solgt. Vi setter på sjarmen, og forteller at vi mer

enn gjerne både måker oppkjørselen og vanner blomstene til de gamle

damene i oppgangen. Dagen etter kaster vi oss ut i en budrunde som

mangler sidestykke, men må etter hvert gi tapt da budsjettet for lengst

har sprukket. Sjarmoffensiven vår

ser dessverre heller ikke ut til å ha

båret frukter. Leiligheten går til

høystbydende. Trist, men verden er

urettferdig. Megleren som lot dette

fyrverkeriet av en kvinne stå for egen

visning burde for øvrig vært genierklært.

Jeg for min del stolte i hvert fall

langt mer på kvinnen i selv -

lysende snow boardjakke

enn jeg noen gang har gjort

på en tjueåring i dress. 

brs@huseierne.no
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Støvet i inneluften er stort sett det samme
som det som finnes i uteluften. Det er
bare tilsatt en del ekstra elementer, som

for eksempel fibrer fra klær og partikler fra
hud og hår. I vår- og sommersesongen består
støvet av blant annet pollen fra trær og gress,
og det er ikke sikkert at du får det bort selv
om du er nøye med støvsugingen.Filtre-

ringen av luften som blåses ut av støv -
sugeren er ofte langt fra god nok. 

– Pollen er mikroskopiske partikler
med en diameter på en hundredels
millimeter. Det er så smått at det
går ut gjennom de aller fleste støv-
sugerfiltre, sier forsker og botani-
ker Hallvard Ramfjord i Norges
Astma og Allergiforbund.

Sjekk tester
Tidligere førsteamanuensis
ved institutt for industriell
økonomi og teknologi -
ledelse ved Norges tekniske
og naturvitenskapelige
universitet (NTNU),
Olav Bjørset, påpeker at
det er stor forskjell på
hvor ren luft de ulike
støvsugerne på marke-
det slipper ut. 

– Det er ikke slik
at de dyreste appa -
ratene slipper ut

den reneste luften, understreker han. Bjørset
har blant annet stått for flere støvsugertester i
samarbeid med Forbrukerrådet. I testene
fant han at støvsugere til opptil 20 000 kro-
ner ikke nødvendigvis slapp ut renere luft
enn dem til 2 000.

– Hvordan kan man vite hva slags støv -
suger man bør kjøpe seg, hvis prisen ikke til-
sier hvor ren luft apparatet slipper ut? 

– Sjekk tester. Forbrukerrådet har minst
én liggende ute på nettsidene sine, og jeg vet
at også svenske Konsumentguiden har testet
støvsugere, sier Bjørset. Spesielt er dette vik-
tig dersom man har allergikere i familien,
understreker han. Men han legger til at der-
som man røyker inne, kan man godt kjøpe
den dårligste støvsugeren. Røyking legger
uansett igjen så store mengder partikler at
finmasket støvfiltrering blir helt bortkastet.

Hepa-filter og sentralstøvsuger
En del støvsugere er utstyrt med Hepa-filter,
som effektivt skal rense luften som blåses ut
av apparatet. Hepa er en forkortelse for
”high efficiency particulate air”, og beteg-
nelsen brukes på filtre som i følge reklamen
holder tilbake 99,9 prosent av støvpartiklene
over en viss størrelse. Pollen er blant parti-
klene som ikke skal slippe gjennom et slikt.
Men skal du være på den helt sikre siden, er
en sentralstøvsuger gjerne det beste. 

– Vi anbefaler sentralstøvsuger, som ikke
bare kan settes inn i nybygg, men også instal-
leres i eksisterende boliger. Sentralstøvsugere
får støvet helt ut av rommet du støvsuger. En
støvsuger med Hepafilter kan være et alter-

Støvsugere 
resirkulerer pollen
Støv er mer enn hybelkaniner. I vår- og sommerhalvåret kan støvet i inneluften 
inneholde betydelige mengder pollen, men det er slett ikke sikkert at du blir kvitt 
det om du støvsuger. Mange vanlige støvsugere suger nemlig inn pollenstøvet 
– for så å blåse det rett ut i rommet igjen. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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VAKKER VÅRPLAGE: Pollen og blomster-
støv er mikroskopiske partikler som blan-

der seg med  støvet i inneluften. Mange
støvsugere lar pollen få en omgang i

maskinen før de blåser det rett ut igjen.
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nativ for dem som ikke vil eller kan instal-
lere sentralstøvsuger, sier fagsjef i Norges
Astma og Allergiforbunds inneklimakon-
tor, Ellen Strand.

Også ved Folkehelseinstituttet trekker
man fram sentralstøvsuger som det mest
effektive. 

– Vi selger ikke støvsugere, og jeg vil
ikke reklamere for en spesiell type. Men
hvis jeg hadde en allergiker i familien,
ville jeg tenkt som så at det å støvsuge stø-
vet opp fra teppet, gjennom støvsugeren
og så la en del av det fineste støvet gå fritt
ut i rommet, slik mange vanlige støvsu-
gere gjør, det ville kanskje ikke være så
lurt. Det er ren logikk, sier Jan Hongslo
ved Folkehelseinstituttet. 

– Så sentralstøvsuger er det beste?
– Åpenbart, sier Hongslo.

Støv og helseplager
Også dem som ikke er plaget av støval-
lergi, pollenallergi, astma eller andre luft-
veisplager kan påvirkes av for mye støv i
luften. Steinar K. Nilsen, forsker i Sintef
Byggforsk og styremedlem i Norsk Ren-
holdsteknisk forening, påpeker at irriterte
slimhinner, tett nese og hyppige forkjø-
lelser gjerne er plager som kommer med
dårlig inneklima, og at bedre renhold,
med blant annet støvsuging, kan motvirke
dette. 

– Min erfaring er at på arbeidsplasser
der arbeiderne har klaget over dårlig inne-
klima og tørr og støvete luft, har bedre
renhold ført til nedgang i kortidssykefra-
været, forteller han. 

Nilsen minner om at vi som oftest til-
bringer like lang tid på soverommet som
på jobben. Derfor er det minst like viktig
å ha det rent og ordentlig der.

– Soverommet er et av de viktigste
rommene å holde rent i huset, og man
anbefales ikke å ha for mye støv der man
sover, sier Nilsen. 

I tillegg til å støvsuge jevnlig er det lurt
å ha ting i skap og skuffer og ikke stående
framme på soverommet. Nilsen trekker
også fram bokhyller som store støvsamlere
som vi gjerne glemmer å støvsuge. Gar-
dinbrett og andre innretninger høyt i
rommet er lett å glemme. Stuen, som
mange av oss gjerne prioriterer for gjes-
tenes skyld, er egentlig det minst viktige
stedet å ha det plettfritt. Soverom, kjøk-
ken, bad og barnerom bør prioriteres,
anbefaler fagfolk. raa@huseierne.no

STILLEGÅENDE: UltraSilencer
er blant markedets mest stillegå-
ende støvsugere. I tillegg til at
motoren er lydisolert, er maski-
nen bygd opp med flere skall
utenpå hverandre, noe som 
skal sørge for et meget 
akseptabelt lydnivå. 
Støvsugeren har en rekke-
vidde på 12 meter, som 
gjør at du slipper å skifte 
stikkontakt så ofte, samt 
en indikator på når 
du bør skifte pose. 
www.electrolux.no 

MINI: En håndstøvsuger er svært hendig
til smuler og småsøl. Med en vekt på

godt under en kilo, er denne lille saken
fra Bosch lett å håndtere og enkel å

bruke på for eksempel bord, stoler og
hyller. Støvsugeren kommer med et 
ekstra munnstykke for fuktig smuss, 

samt holder for veggmontering. 
www.bosch-hvitevarer.com 

F A K T A

Watt og vakuum
Wattangivelsen på en støvsuger sier

ikke alt om hvor effektivt apparatet

suger. Det er ofte vel så viktig at maski-

nen kan ta store mengder luft og at den

har godt vakuum. Luftmengden en støv-

suger kan ta oppgis i liter per sekund,

og en god støvsuger tar over 35 liter i

sekundet, i følge Steinar K. Nilsen i

Norsk Renholdsteknisk Forening. En

støvsuger på 6-700 watt kan suge like

godt som en på 1200 watt. 
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Utfordrer samlivet
En av tre kvinner foretrekker å støvsuge framfor å ha sex med kjæresten – i hvert fall om vi skal 
tro en studie som ble utført for engelske aviser i fjor, der 2000 britiske kvinner deltok. Med de 

nye støvsugermodellene som stadig dukker opp, ser det ut til at gutta virkelig må legge seg i 
selen om de vil ta opp konkurransen. Her er noen av maskinene som utfordrer samlivet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

POSELØS: I tillegg til at du slipper å huske på å kjøpe nye poser,
skal den store fordelen med poseløse støvsugere være at suge -
effekten ikke reduseres etter hvert som støvbeholderen fylles. 

På denne støvsugeren fra Philips kan du rense filteret etter hver
støvsuging ved å trykke på en knapp. Maskinen har også et 
ut blåsningsfilter som fanger opptil 99,5 prosent av støv og 

allergener som blåses ut av maskinen. www.philips.no 

TRADISJONSRIK: Den første Nilfisk-støvsuge-
ren så dagens lys i 1909, tre år etter at danskene 

P. A. Fisker og H. M. Nielsen gikk sammen om å
danne elektromotorfirmaet Fisker & Nielsen.

Nilfisk-Advance er i dag verdens største
produsent av rengjøringsmaskiner og -

utstyr. Denne Nilfisk-støvsugeren er lett
og kraftig, og med støvsugerposer av

microfleece kan den suge både vått 
og tørt. Den skal i følge produ-

senten være velegnet både 
i huset og garasjen. 

www.nilfisk-alto.no

ELEKTRISK KOST: Når det er litt for
mye drass å trekke fram støvsugeren,
kan en elektrisk kost være saken. Denne
elektriske kosten fra Kärcher er egnet
både for tepper og for harde flater, og
leveres med veggoppheng og lader.
www.karcher.no

ROBOT: En robotstøvsuger kan være en god investering
både for den travle og for den late. Still støvsugeren 

inn på ønsket rengjøringstid, og la maskinen gjøre resten.
Denne oppladbare modellen fra Wilfa har ulike 

mønstre den kan kjøre gjennom rommet i, og den 
er utstyrt med en sensor som sørger for at den 

for eksempel ikke faller ned trappen. www.wilfa.no 
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SENTRAL: En sentralstøvsuger er
en noe mer omfattende investering

enn en vanlig støvsuger, men den
har også mange fordeler. Den kan-
skje viktigste er at det fine støvet

som en vanlig støvsuger gjerne blå-
ser ut i rommet igjen ved støvsu-
ging, fraktes til en sentral støvbe-

holder eller ut av huset. Det kom-
mer dermed garantert ikke tilbake

til rommet igjen. En annen fordel er
brukervennligheten – du slipper å
dra maskinen med deg fra rom til
rom. Sugemotoren monteres for

eksempel i kjellerboden, og kobles
til et rørsystem som legges skjult i

huset. Så er det bare å plugge
slangen inn i rørsystemets kontak-

ter etter hvert som du beveger deg
rundt i huset. En sentralstøvsuger

kan installeres i de aller fleste boli-
ger, og vil kunne øke verdien på

boligen din. www.foma.no 

LITEN OG LETT: Denne enkle, lette
støvsugeren fra Volta er kanskje best
egnet til hybelen eller på hytta, men kan
også være kjekk å ha når en vanlig støv-
suger blir for tung og vanskelig å hånd-
tere. Den kan reguleres elektronisk ved
hjelp av et rullehjul på håndtaket, og har
en mekanisk indikator som sier ifra når
posen er full. www.electrolux.no 
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FOR DYREEIEREN: Mieles
modell ”Cat & Dog 5000” er ifølge
produsenten kjæledyreierens ”nest
beste venn.” Støvsugeren er spesielt
tilpasset rengjøringsbehovene man
får når man har dyr i huset. En kraf-
tig motor på 2200 watt og en bør-
stevals som drives av luftstrømmen
skal fjerne støv og dyrehår effektivt.
I tillegg har maskinen et filter som
ikke bare holder utblåsningsluften
støvfri, men også hindrer lukt fra
dyrehårene i å spre seg i rommet.
www.miele.no

VANNFILTER: En posefri støvsuger er
ofte løsningen for astmatikere og allergi-
kere. Med denne modellen fra Kärcher
blir støvpartikler fanget opp i vann i
maskinen, noe som skal sikre at støvet
ikke kommer på avveie. I tillegg til tørt
smuss kan maskinen også suge opp små
mengder væske. www.karcher.no 

DESIGN: Samsung satser på design og bruker-
vennlighet med denne nye modellen i svart
metallic. Støvsugeren er poseløs, lydnivået er
avdempet, og vidunderet kommer med en 
fjernkontroll på håndtaket som i følge presse-
meldingen ”lar deg administrere funksjonene 
på en ergonomisk måte.” www.samsung.no
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MEDLEMSTUR TIL ISTANBUL
12. til 16. oktober 2007
Opplev Istanbul – storbyen der Europa og
Asia møtes i en eventyrlig atmosfære. 

Bli med på Huseiernes Landsforbunds

medlems tur til Istanbul. Byen, som i oldtiden

het Bysants, og som senere fikk navnet Kon-

stantinopel, ligger på grensen mellom Europa

og Asia, og kombinerer det beste fra to ver-

densdeler. Her finner du basarer med kunst-

håndverk av ypperste kvalitet, sultan -

palasser så store at de opptar hele

bydeler, moskeer som overgår

hverandre i skjønnhet, og 

et helt unikt folkeliv. 

En norsk guide, som har

bodd i byen i over 20 år,

vil vise vei. 

Istanbul -
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Turen går fra Gardermoen med direktefly til Istanbul. Vi bor på et

femstjerners hotell ved Bosphorusstredet, ca. 15 minutter fra gamle-

byen, og i gangavstand til den kjente shoppinggaten i Ortaköy. Sam-

men med en skandinavisktalende guide besøker vi alle de kjente

severdighetene i byen, blant annet Hagia Sophia, Den Blå Moské, og

Topkapipalasset, bygninger som er kjent for sin vakre arkitektur og

utsmykning og sin helt spesielle historie. Det blir også et besøk på

Hippodromen, som var senter for byens politiske liv i oldtiden, og

på Grand Bazaar, Istanbuls berømte marked. Der vil hver enkelt få

mulighet til å prøve ut sine pruteferdigheter. De som får smaken på

shopping får også muligheter senere til å gå på markedet i området

ved hotellet. Ønsker du å se Istanbul fra luften, kan det arrangeres

helikoptertur dersom været tillater det, mot et tillegg i prisen. Er du

av den mer jordnære typen, frister det kanskje mer med tyrkisk bad

og massasje? Badet Cagaloglu Hamami tilbyr ”Luxury ottoman ser-

vice”, hard behandling for stive muskler, som kan forhåndsbestilles

for kr 495,- per person. Det er også mulig å gå på spa på hotellet.

Hver dag blir det god mat og god drikke på utvalgte restauranter og

kafeer, i tillegg til frokost på hotellet.

Det fullstendige programmet for turen
finner du på www.huseierne.no. 

Prisen for reisen med fly, femstjerners

hotell, diverse utflukter og aktiviteter

samt alle måltider med ubegrenset 

drikke av øl og vin, er kr 9 900,- per person. 

Tillegg for enkeltrom. For et litt billigere alternativ 

er det mulig å melde seg av noen av måltidene.

Visum må kjøpes ved ankomst og koster 20 euro. 

Reis trygt med 

Huseiernes 

Landsforbund i 

samarbeid med

Temareiser AS. 

Medlemsturer for

kvalitetsbevisste 

deltagere.

1001 natt- /

K U P O N G
Ja! Jeg/vi vil gjerne være 

med på Huseiernes 
Landsforbunds 
medlemstur til 

Istanbul.

Navn................................................................................................

.........................................................................................................

Adresse .........................................................................................

Postnr./sted ..................................................................................

■■ Ønsker enkeltrom

■■ Ønsker dobbeltrom

Tlf. ...................................................................................................

Underskrift ...................................................................................

Vi har begrenset med plasser, så meld deg på tidlig. 

Forbehold om små justeringer av programmet.

■■ Ønsker reiseforsikring for denne turen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere ved for få på -
meldinger i forhold til minimumsantall. Temareiser AS er
behjel pelig med reiseforsikring. Påmeldingen er først bindende
ved innbetaling av depositum. For ytterligere informasjon, 
kontakt Temareiser AS tlf. 23 38 33 00.
Arrangør: Huseiernes Landsforbund og Temareiser AS.
Kupongen sendes:  Temareiser AS, Nordstrandveien 5, 
Nordstrand stasjon, 1170 OSLO.

71hus&bolig 3–2007 •

h&b nr. 3-2007 s. 62-75:h&b nr. 3-2007 s. 62-73  5/11/07  6:42 PM  Page 71



Trenger du hjelp til taksering?

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
/A

KE
RS

HU
S

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.

BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

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

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

LO

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

Verditaksering av bolig for salg/eierskifte, 
refinansiering mm. 

Storengveien 48 A, 1368 STABEKK
Tlf. mob.: 92 04 21 66. Fax: 67 58 29 99.
E-post: mbande@online.no OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

A.L. HØYER A.S 

Taksering, tilstands-/mangel-/skadevurderinger.
Rådgivere i bygge- og brannteknikk. 

v/Odd Grøthe. Tlf.: 23 27 80 07. Mob.: 90 83 57 88. 
E-mail: odd.grothe@alhoyer.no (bor i Oslo)
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

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, 

RING UNNI T.  JOHANSEN:

TLF.  64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net

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

TØMRERMESTER/TAKSTMANN 
RUNE KIRKERUD

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

Grønnegata 141, 2317 HAMAR
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com HE

DM
AR

K

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

Rådgiver for huseierne. Taksering.
Reklamasjons rapporter i forbindelse med eierskifte.
Sertifisert etter Byggebransjens Våtromsnorm. 

Postboks 347, 2303 HAMAR
Tlf.: 450 44 820. E-post: vimos@online.no HE

DM
AR

K

INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

Teknisk rådgiving, byggeledelse, verdi og lånetakst,
tilstandsrapport, boligsalgsrapport og skadetaksering.
Oslo, Akershus, Valdres, Beitostølen. 

Broveien 62, 1397 NESØYA. Tlf. 66 84 76 24.
Mob. 90 53 46 56. E-post: knutint@online.no OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

Sluppenveien 5, 7037 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 59 69. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
www.eivndfrost.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

INGENIØR GEIR HUSEBØ MNTF

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

Vestre Rosten 73, 7072 HEIMDAL
Tlf.: 72 89 24 40. Mob.: 91 68 64 02.
E-post: geir@takstteam.com

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

EPRO EIENDOMSUTVIKLING AS

Prosjektutvikling 
Eiendomsforvaltning 
Prosjektledelse 
Taksering 

Tlf: 71 11 50 63. Mob: 97 19 95 09
E-post: gram@epro.as  www.epro.as M

ØR
E 

OG
 R

OM
SD

AL

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M

AR
K

EIENDOMSRÅDGIVNING AS
v/Øystein Andersen, Bygn.ing./takstm. MNTF

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

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

RD
AL

AN
D

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Hestehagen 39, 1394 NESBRU
Tlf.: 97 79 20 50.  Faks: 66 78 13 35. 
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK

ER
SH

US
/O

PP
LA

ND
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brs@huseierne.no

Dusj terrassegulvet
Nå er det slutt på såre knær,

stive armer og vond rygg etter å

ha behandlet terrassegulvet,

skryter Auto Care International,

og viser stolt fram sin Dulux

Sprayable spesialolje for terras-

segulv. Pensler og annet påfø-

ringsutstyr kan du bare glemme.

www.autocare.no

TA TAK I MAISEN
Grillet mais smaker godt på lune sommer-

kvelder, og er en herlig utfordring å spise

uten å brenne seg godt på fingertuppene

og samtidig søle smør nedover skjorta. Er

du skeptisk til utfordringer, får du nå en

spesiallaget maisholder fra Zyliss som

løser de fleste problemer. 

www.myklestad.no

BRUK BORRELÅS
Joggesko med borrelås var en stor slager

på åttitallet, og er fortsatt populære blant

små barn. Men borrelåsen er langt mer

enn dette. Bare fantasien setter grenser

for hva den kan brukes til. Tesa Velcro bor-

relåser finnes både som bånd for led-

ninger og kabler, for husholdningsartikler

og for stoff. Du får også ekstra sterke bånd

for opphenging, og et eget utvalg for hage

og jordbruk. www.tesa-velcro.com

nytt påmarkedet
“Om jeg visste at det ble verdens

undergang i morgen, ville jeg likevel
gå ut i min hage og plante et epletre.”

Martin Luther, tysk teolog

➤
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Liten fargeklatt
Hvis du ikke har planer om å sitte i parken eller på

stranda å grille i sommer, har Whirlpool lansert en

fargeglad Fjordlandvennlig mikrobølgeovn. Om du

foretrekker blå, rød, gul eller grønn spiller for så vidt

ingen rolle. Ovnen har Jet Defrost som skal kunne

tine mat sju ganger raskere enn vanlige mikrobølge-

ovner, og en egen dampkoker som lover at heller

ikke råvarene mister farge eller spenst. 

www.whirlpool.no

Lettvint løsning
Travle hage-entusiaster kan unne seg litt ekstra feire i sommer

uten å bekymre seg for mye for blomstene. Et nytt konsept for

selvvanning av krukker og potter har nemlig blitt lansert av

 firmaet Hozelock. Systemet kobles til en utendørs vannkran 

og kan vanne hele fem planter av gangen. 

www.gronnindustri.no

“Penger er ikke alt, men de 
er nøkkelen til resten.”

Cora Sandel, norsk forfatter

brs@huseierne.no

nytt påmarkedet

HELT PUMPA
Ønsker du en rimelig måte å vanne hagen på

har Krächers hagepumper nok trykk til å kjøre

flere vanningsanlegg samtidig. Vannet kan f.eks

hentes fra en dam eller en brønn, foreslår Krä-

cher, som i tillegg til overrislingspumper, produ-

serer lensepumper og vannforsyningspumper.

www.kracher.no

Hagebibelen
Boka Trivsel i hagen ble første gang

utgitt for 20 år siden, men er nå til-

gjengelig i en ny og modernisert

utgave. Den er utarbeidet av Det

Norske Hageselskap og tar for seg

både tilrettelegging av nye hager og

fornyelse av eksisterende hager. 

www.cappelen.no

Legg lokk på grillen
Skal du grille, hjelper det ofte å sette på

lokket for å gjøre maten god og saftig.

Nå får du eget lokk til designgrillene til

Eva Solo. Trenger du ekstrautstyr som

grillpinner og grillspader, får du det i

samme merke.  www.myklestad.no
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Kjemper mot 
vindmølle

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD
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Svosj, svosj. Det blåser i Heidal i Sel
kommune i Oppland. Vinden tar tak
i de flere hundre år gamle, krokete

furuene og snor seg susende mellom
dem, før den haster videre innover mot
Jotunheimen. Bak lyden av vindkastene
ligger skogens ro. Eller gjør den det?
Svosj, svosj, svosj og iiiiiiii, sier det, fra et
sted bak de to tømmerhyttene på tunet
til Bjørn Emil Vinnan. Det er lyden av
en 45 meter høy, pent brukt vindmølle
fra Danmark, ragende opp mot den
hvite himmelen i fjellheimen. 

Harmonisk hyttegrend
I 1973 kjøpte Bjørn Emil Vinnan en av
vel 130 tomter som ble lagt ut for salg til
det som skulle bli en hyttegrend i Luse-
terområdet i Heidal. Kommunen ønsket
hyttefolket velkommen til bygda, men
var opptatt av at hyttene ikke skulle bli
for dominerende i terrenget, og det ble
derfor laget retningslinjer for hvordan
hyttene skulle se ut. Hyttene skulle helst
være av tre, males brune og ha et tradi-
sjonelt arkitektonisk uttrykk. Resultatet
er en hyttegrend der de ca. 400 hyttene
ligger usjenert til som en del av et helhet-
lig naturområde. 

Da han kjøpte tomten sin, syntes
Vinnan han var heldig med utsikten han
fikk til Glittertind og de andre toppene i
Jotunheimen. De fleste av dem har han
besteget.

– Vi elsker fjellet, det er blitt en del
av livet vårt. Den vakre naturen, dyre -
livet og de lange turene er noe vi setter
umåtelig pris på. Før vindmøllen kom på
nabogården brukte vi hytta rundt 70
døgn i året, sier Bjørn Emil Vinnan. 

Nå vil han, i verste fall, ha hytta inn-
løst av Statens Forurensningstilsyn. For
det er ett element som de siste årene bok-
stavelig talt har kastet skygger over fjell-
området. Over takene på de to hyttene
på tunet til Vinnan rager en 45 meter
høy hvit vindmølle. Når det blåser, kan
lyden fra rotorbladene minne om lyden
som kommer fra store segl når vinden tar
tak i dem, i en ujevn rytme etter vindens
kast, akkompagnert av en jevn, svak dur
fra maskineriet. Visuelt ruver den i hyt-
tegrenda. 

Mølla står 130 meter fra soveroms-
vinduet på hytta til Vinnan og 60 meter
fra tomtegrensen. 

– Etter at vindmøllen kom opp, har
vi brukt hytta mindre og mindre, og nå
bruker vi den nesten ikke. Om natten får
vi ikke sove i den ujevne støyen, som
endrer seg hele tiden med vindstyrken.
Om dagen blinker refleksene fra mølle-
bladene gjennom vinduene. Det høres
kanskje ikke så ille ut, men i lengden blir
det fryktelig slitsomt, forklarer Vinnans
kone Sigrun Borchgrevink. Både hun og
mannen mener de er kommet i en fortvi-
let situasjon. 

Da Bjørn Emil Vinnan bygde hytte i utkanten av Jotunheimen for godt over
tretti år siden, var det først og fremst roen og utsikten han var tiltrukket av. 
De siste tiårene har hytta vært et viktig samlingspunkt for familien. 
I 2004 satte en vindmølle på nabogården en stopper for hytteidyllen. 
– Eiendommen er blitt verdiløs, og hytteeventyret vårt er over, sier Vinnan.

Vindmølleutbygging i Norge
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) gir konsesjon til vindkraftanlegg her til lands.

Enkeltmøller som kun skal produsere kraft til eget bruk, trenger ikke å konsesjonsbehandles,

men de som skal produsere for salg må ha konsesjon. I skrivende stund har NVE gitt kon -

sesjon til 15 vindkraftanlegg som er i drift i dag. 18 har fått konsesjon, men er foreløpig ikke 

i drift, 33 har søkt konsesjon og 71 har sendt melding. 6 konsesjonssøknader er avslått. 

h&b nr. 3-2007 s. 76-91:h&b nr. 3-2007 s. 72-87  5/11/07  6:50 PM  Page 77



78 • hus&bolig 3–2007

– Vi orker ikke å være på hytta lenger,
og vi kan ikke selge den, for eiendom-
men er blitt så å si verdiløs. Det har vi
fått bekreftet av en megler som var her
oppe og så på den, sier Vinnan. 

Sønnens planer om å bygge en egen
hytte på eiendommen er skrinlagt etter
at vindmøllen kom opp. Drømmen om å
tilbringe store deler av den forestående
pensjonisttilværelsen der, likeså. 

– Jeg har vært i kontakt med Gud vet
hvor mange instanser i kommunen og
hos fylkesmannen, sivilombudsmannen
og Statens Forurensningstilsyn for å få
begrenset bruken av mølla. Jeg er usikker
på hvor lenge vi orker å kjempe. Men det
er bittert å måtte gi opp en hytte og en
tomt som vi er så glad i, og som var verdt
mellom en og en halv og to millioner
kroner, sånn uten videre, sier Vinnan.

Næringseiendom
På tunet på gården Luseter har Erling
Luseter god utsikt mot gårdens energi-
kilde. Også han hører møllas noe ujevne
svusjelyd, men han har liten forståelse
for klagene fra hyttefolket. 

– Dette er en næringseiendom. Om
man bygger huset sitt inntil en flyplass,
må man regne med flystøy. Bygger man
hytta si inntil en aktivt drevet, moderne
gård, må man også tåle de lydene det
fører med seg, sier han. Det er snart tre
år siden han satte opp den danske, pent

brukte vindmølla utenfor tunet sitt for å
få dekket det store energibehovet på går-
den med selvprodusert, miljøvennlig
kraft. Kommunen ga ham dispensasjon
fra kommunedelplanen for området til å
sette opp mølla, blant annet fordi den
mente det var viktig å tilrettelegge for
nyskapning og bærekraft på gården. 

– Jeg la fram all nødvendig doku-
mentasjon på forhånd, utarbeidet støy -
kart og gjorde alt etter reglene. På bak-
grunn av den grundige søknaden fikk jeg
dispensasjon av kommunen. Alt har gått
rett og riktig for seg. Da kan ikke folk
komme og kreve at jeg stopper mølla,
sier Luseter. 

Beregninger som ble utført på for-
hånd viste at støyen fra vindmøllen ved
Vinnans hytte ville ligge noe over det
som den gang var Statens Forurensnings-
tilsyns (SFTs) retningsgivende grense.
Men kommunen mente ikke det var
grunn god nok til å stoppe prosjektet.
Heller ikke de over hundre protestene fra
hytteeiere i området ble ansett som vik-
tige nok til å stoppe prosjektet.

– For oss var det avgjørende at søke-
ren la fram dokumentasjon på at støyen
etter beregningene ikke ville overskride
grensene fra SFT betraktelig. Mølla ville
forsyne gårdsdriften med kraft og føre til
videreutvikling av den. Det var tungt-
veiende argumenter for kommunestyret
da det sa ja til mølla, forklarer ordføreren

i Sel kommune, Dag Erik Pryhn. 
Kommunen har nå bedt Luseter

dokumentere at mølla ikke lager mer
støy enn det som var beregnet på for-
hånd. Vinnans beregninger viser at mølla
i praksis bråker langt mer enn det som lå
til grunn for søknaden, og vesentlig over
SFTs retningsgivende grenser. En uav-
hengig måling av støyen er foreløpig ikke
foretatt. 

Subjektivt 
Støy er et av de miljøproblemene som
rammer flest mennesker i Norge i dag.

FORTVILET: – Jeg elsker fjellet, men orker ikke å være på familiehytta 
lenger på grunn av vindmøllestøyen, sier Bjørn Emil Vinnan.
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Om lag 1,7 millioner mennesker utsettes
for støy over de anbefalte grensene i boli-
gen. Veitrafikk, jernbane, flytrafikk og
industri er de viktigste støykildene. Pro-
blemet med støy er imidlertid at den
ikke er helt enkel å måle. Lydstyrke har
vi målestokk for, men hvem avgjør når
sterk lyd blir til plagsom støy? 

– Hva vi oppfatter som støy er svært
subjektivt, og varierer fra person til per-
son. Derfor er støy vanskelig å måle, selv
om man kan måle lydstyrke i decibel,
forklarer seniorrådgiver ved seksjon for
mineralsk og petrokjemisk industri ved

SFT, Inge Austrheim.
I Norge er retningslinjene tilpasset

EUs grenser for støy. De settes på bak-
grunn av spørreundersøkelser av store
grupper mennesker. Det ti prosent av et
utvalg mennesker oppfatter som plag-
somt støyende, registreres som støy.
(støygrensevurderingen)

– I en slik gruppe vil man aldri
komme ned i null, kommenterer Austr-
heim. 

Støyen fra vindmøller er definert som
forurensning i følge forurensningsloven.
I følge Miljøverndepartementets ret-

ningslinjer for behandling av støy i areal-
planlegging, er grensen for støy fra vind-
møller ved boliger omtrent 43,8 decibel i
døgngjennomsnitt. Tidligere var grensen
på 40 decibel. Til tross for at det er et
uttalt mål at den nasjonale støyplagen
skal reduseres, er støygrensen altså hevet.
Grunnen er ifølge Austrheim at begge
grensene er forholdsvis lave, sammenlig-
net med for eksempel støy fra biltrafikk
og annen industri. 

Vil satse på vindkraft
I Soria Moria-erklæringen gir regjeringen

Naboloven og 
forurensningsloven
Plages du av at naboen støyer, er det

naboloven som regulerer forholdet. Den

sentrale bestemmelsen er § 2, som sier

at ”Ingen må ha, gjera, eller setja i verk

noko som urimeleg eller uturvande er til

skade eller ulempe på granneeigedom.” 

I følge denne bestemmelsen holder det

altså ikke at naboens aktiviteter er til

skade eller ulempe, men de må være 

urimelig eller unødvendig til skade. 

Plages du av støy som forurensning, for

eksempel fra en nærliggende nærings-

eiendom, skal myndighetene, gripe inn i

følge forurensningsloven. I forskrift om

begrensning av forurensning gis grense-

verdiene for tiltak mot støy i bolig. 

Tiltaksgrense for innendørs støy er i 

følge §5-4 i forurensningsforskriften 

satt til 42 dB LpAeq24h.

SOM SEGL: Lyden fra møllebladene høres omtrent ut som store segl som blafrer i vindkastene. Fra maskineriet kommer en jevn dur.
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klart uttrykk for at den ønsker å satse på
vindkraft. Hva det vil ha å si for bolig- og
hytteeiere i nærheten av aktuelle områder,
som risikerer å få både visuell og auditiv
forurensning i nærheten, er foreløpig
usikkert. Rådgiver Jørgen Brun i Miljø-
verndepartementet tror det blir vanskelig
å unngå noen konflikter, men håper ret-
ningslinjer som nylig er utarbeidet fra
departementet kan virke forebyggende.

– Departementet mener generelt at
man bør satse på store, samlede vindkraft-
anlegg fremfor små og spredte vindmøl-
ler, sier Brun. Det er imidlertid opp til
kommunene å avgjøre hvorvidt de vil til-
late oppsetting av enkeltmøller, dersom
de kun skal produsere kraft til eierens eget
bruk, – og hvor disse skal være. 

– I departementet ønsker vi at kom-
munene skal få en bevisst politikk på
dette området, og at de skal lage retnings-
linjer for enkeltmøller i kommuneplanen,
sier Brun. Han legger til at han mener de
fleste kommuner har forbedringspotensial
når det gjelder kunnskap om og plan -
legging av vindkraftanlegg. 

Daglig leder i Norsk Støyforening,
Thorleif Johnsen, mener støyproblemene
fra vindmøller må tas på alvor – før det
blir et omfattende problem i landet. 

– I Portugal har man i løpet av de siste
årene fått vindmøller nærmest på hver
eneste topp. Jeg har snakket med folk som
hele livet hadde bodd på den stille lands-
bygda, og som nå ikke får sove på grunn
av den døgnkontinuerlige lyden. En slik
utvikling vil vi ikke ha i Norge, sier John-
sen. Han mener en minsteavstand fra
bolighus og hytter til nye vindturbin -

anlegg kan forebygge konflikter.
– Jeg tror en minsteavstand mellom

vindkraftanlegg og boliger vil være hen-
siktsmessig, rett og slett fordi avstand, i
motsetning til støy, er nokså udiskutabelt.
For ballbinger har man 100-metersbeltet,
og en slik retningslinje burde være mulig
å innføre for vindmøller også, sier John-
sen. Han mener ti ganger møllehøyden vil
kunne være en fornuftig avstand mellom
en enkeltvindmølle og nærmeste bebyg-
gelse. raa@huseierne.no

Natur og Ungdom: Mener støyproblemet er overdrevet
Miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom jobber for flere vindmøller i Norge. Leder Bård Lahn

mener generelt at den påståtte støyen fra vindmøller ofte er overdrevet. 

– Støy fra vindmøller er ikke noe stort problem. I mange tilfeller overdøver lyden fra vinden

støyen som kommer fra vindmøllene når man kommer på avstand. Men selvsagt bør man ta

hensyn, og ikke plassere vindkraftanlegg kloss inntil bebyggelsen, sier Lahn. Når det gjelder den

visuelle forurensningen fra vindmøller, mener han den ikke kan være et tungtveiende argument

mot vindkraftutbygging.

– Vi står overfor et så enormt klimaproblem at vi ikke kan ta mye hensyn den visuelle

 forurensningen fra vindmøller. Dessuten står ofte veiutbygging og hyttefelt for større visuelle inn-

grep i naturen, uten at vi reagerer spesielt på det, sier Lahn. Han mener det er et spørsmål om

tilvenning.  

MILJØVENNLIG: – Mølla gir viktig og miljø-
vennlig kraft til  gården. Jeg bor nærmest, og
jeg plages ikke av støyen, sier gårdbruker
Erling Luseter.
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Når man ettermonterer downlights er
det ifølge Roy Malmo Nilsen mange
som nøyer seg med å bore hull i

taket, perforere plasten og grafse ut litt
av isolasjonen. Konsekvensene kan bli
både brann og kondensskader. 
Fordi innebygde spotlights produserer
sterk varme, er det viktig med god
avstand til brennbart materiale. Det skal
derfor være en beskyttelseskasse rundt
lampen som sørger for tilstrekkelig luf-
ting. Når også fukt og råte er blitt et stort
problem i tak med innebygd lys, er det
fordi fuktigheten får fri passasje til den
kalde ytterflaten på loftet eller taket over. 

Bruk tett dekkboks
Det er noe lettere å unngå skader når
man bygger nytt. Det er viktig å velge en
helstøpt utforingskassett av tett plast,
ikke papp eller kassetter som leveres flat-

pakket, påpeker Roy Malmo Nilsen. En
slik kassett reduserer faren både for
brann og fuktgjennomtrengning. Men
på grunn av et visst overtrykk får man en
skorsteinseffekt, og den varme, fuktige
luften på et bad suges opp i isolasjon og
bjelkelag.  Derfor er det også viktig å få
det tett rundt boksen. Det er ikke alltid
like lett. 

I blad 543.615 i Byggforskserien fra
SintefByggforsk – som blant annet kan
bestilles på nett (www.bks.byggforsk.no)
–  er det beskrevet hvordan dekkboksene
skal monteres i ulike konstruksjoner.
Her får man vite hva man må være opp-
merksom på i nedhengte himlinger, i
yttertak eller mot kaldt loft, ved etter-
montering, i betongkonstruksjoner, og
spesielle hensyn i himling i våtrom.
Hensikten er å forhindre fuktighet i å
trenge videre ut i isolasjon og bjelkelag.

DOWNLIGHTS:

Velg tette
dekkbokser
Hus & Bolig har tidligere skrevet
om downlights som kan skape
alvorlige råteproblemer i tak. Daglig leder 
i Anticimex, Roy Malmo Nilsen, fraråder på det sterkeste
bruk av denne type belysning, spesielt på bad. – Å montere downlights 
er en risikosport av dimensjoner, særlig når lyspunktene ettermonteres.
Men selv når man bygger nytt er stjernehimmel en utfordring.

Eksempel på montering av
dekkboks for downlight i
isolert tak med takstoler
eller taksperrer av tre. 
Løsning med nedforing og
50 mm isolasjon på under -
siden av dampsperren. 
Illustrasjon: SintefByggforsk.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Mobilt dusjhåndtak
farlig nyhet
I siste nummer (s.74) har Hus &
Bolig en presentasjon av et støtte-
håndtak som festes med vakuum.
Det er riktig at dette prinsippet bru-
kes av glassmesteren til å løfte ruter,
men da festes håndtaket og man
 løfter med det samme. Ingen glass-
mester ville løfte glass med et hånd-
tak som var festet forrige måned.
Vakuum har begrenset varighet fordi
lufttrykket gradvis utlignes, uansett
system. Dette er også erfaringen
med forskjellig baderomsutstyr som
er lansert de siste årene. Om hånd-
klekroken løsner, skjer ikke noe mer
dramatisk enn at håndkledet faller
på golvet. Noe annet er det om
bestemor får behov for å støtte seg
til et støttehåndtak som sklir ned
etter veggen. Det kan være en sikker
vei til lårhalsbrudd med tilhørende
elendighet.  Folk som steller med
sikkerhetsutstyr må ta dette med
innfesting alvorlig. Hvis det er ved-
lagt skruer, vil en ansvarlig leveran-
dør gi instruks om bruken av disse
og en oppfordring til å søke ekspert-
hjelp om underlaget er ukjent eller
usikkert. Å feste sikkerhetsutstyr
med vakuum blir rene parodien.
Det lover sikkerhet, men er ikke
bare usikkert, men direkte farlig.

Johannes Thue, Fredrikstad

taletrengt?
Benytt anledningen
til å si din mening 
i Hus & Bolig.  
Skriv kort om det 
du har på hjertet.
Redaksjonen forbe-
holder seg retten til å
forkorte debattinnlegg. 
Skriv til husogbolig@huseierne.no
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Uten innblanding
Randi Torp gikk med på å flytte til småbruket hun og ektemannen Thor Jan 

hadde arvet på Elverum mot at hun kunne utfolde seg fritt – uten inn-
blanding fra ektefellen – i en splitter ny leilighet i Hamar sentrum.

TEKST: HEIDI WESTERLUND  FOTO: INGER METTE MELING KOSTVEIT

STILLEBEN: Et par vakkert innpakkede gaver og en stråhatt er blitt til et sjarmerende stilleben i gangen. 
Bildet i bakgrunnen er et silketrykk av Anne-ma Solheim.

➤
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Randi og Thor Jan Torp hadde arvet et
småbruk ved Elverum og planla i
lang tid å flytte dit, men var samtidig

svært bundet til huset på vestkanten av
Hamar. Da barna var blitt voksne og
hadde flyttet ut var tiden kommet for å
selge huset og flytte til Elverum. Paret
inngikk da en avtale om at Randi skulle
få kjøpe en leilighet og ha som base i
Hamar. Randi reiser mye i forbindelse
med jobb og stortrives med småbrukstil-
værelsen på landet, men setter også stor
pris på bylivet. Det er på småbruket
paret tilbringer mest tid, her koser de seg
med barn og barnebarn i helger og høy-
tider. Byleiligheten er perfekt for venne-
treff og byens mange tilbud.

Ville velge selv
Leiligheten ligger i komplekset Midt-
byen Terrasse i sentrum av Hamar. De
13 leilighetene er bygget i 2004. Grunn-
flaten er på 68 kvadratmeter. I tillegg er
det en 10 kvadratmeter stor terrasse med
utgang fra stuen. 

I utgangspunktet var alle boligene
like innvendige. Ettersom leiligheten
kun eksisterte på tegnebrettet da den ble
kjøpt, var det mulig å påvirke utfor-
mingen. Alle veggene ble malt i farge-
kode 500 grå. På gulvene ble det lagt eik
antikk plank. Den opprinnelige kjøk-
keninnredningen fra Norema ble byttet
ut med en annen modell som Randi teg-
net selv. 

SILKE: Det vakre sengeteppet gir soverommet
et enkelt, men luksuriøst preg.

LUNT: Puter og pledd i varme, sterke farger gir stuen en lun atmosfære. Sofabordet
har en hylle under glassplaten som enkelt kan dekoreres med spesielle gjenstander.
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APETITTVEKKENDE: Enkelt, hvitt servise 
passer til både hverdag og fest.

GRØNT: Urter og krydder gir liv til 
kjøkkenbenken.

PRAKTISK: Randi Torp stortrives i ny leilighet
sentralt i Hamar.

➤
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Gasspeisen i stuen er uavhengig av
pipeløp, og kan dermed benyttes i
moderne leiligheter uten direkte tilknyt-
ning til pipe. 

– Peisen benyttes flittig, forteller
Randi Torp. – Den er svært enkel i bruk.
Kun et tastetrykk med fjernkontrollen
skal til, og så har vi de deiligste peisflam-
mer i stuen. Den varmer veldig godt og
gjør all annen oppvarming overflødig når
den er i bruk.

Nytt på nytt
Randi og Thor Jan Torp reiser ofte til
Stockholm hvor de har familie, og har
kjøpt flere av møblene til stuen der. Noe
har de tatt med hjem på tilhenger, andre
ting har de fått tilkjørt. Både spise- og
sofabordet og det store skapet ved spise-
stuen er i alm. Det er en tresort som er
mer brukt i Sverige enn i Norge. Alle
gardinene i hvit, foret lin er kjøpt lokalt.

Ettersom paret har et småbruk på
landet hadde de bestemt seg for at den
moderne byleiligheten kun skulle ha nytt
interiør. Det eneste unntaket fra alle
nyervervelsene er spisestuestolene som
ble kjøpt på auksjon på 60-tallet. De har
fulgt familien i tykt og tynt og er frem -
deles like funksjonelle og trivelige.

Ekteparet Torp koser seg med å gå på
kafé og overnatte i sentrumsleiligheten
den ene kvelden, og reise ut på landet og
nyte frisk luft i ro og fred dagen etter. De
har funnet sin egen livsstil, og lever det
gode liv både i byen og på landet.

LIME: Limegrønne detaljer frisker opp på badet. VELKOMMEN TIL BORDS: Spisestuebordet er dekket med løpere, levende lys og 
hjemmelaget pastasalat. Louis Poulsson-lampen over bordet er prikken over i-en.
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Enkel og stemningsfull 
varmekilde
Riva 67 er en moderne gasspeis med et

realistisk flammebilde. Alle Riva gasspei-

ser egner seg for boliger uten pipe. Peisen

er svært plasseringsvennlig. Avgassene

ledes ut gjennom ytterveggen, alternativt

gjennom et separat pipeløp. Peisen er

ikke bare et skue for øyet, men også en

effektiv oppvarmingskilde med en effekt

på 5 kW. Velger man å montere en termo-

statstyrt vifte, gir det en raskere oppvar-

ming. Separat luftkanal distribuerer varm-

luft til andre områder. En gasspeis er uav-

hengig av strøm. Modellen leveres med

fem alternative omramminger.

h&b nr. 3-2007 s. 76-91:h&b nr. 3-2007 s. 72-87  5/11/07  6:50 PM  Page 89



90 • hus&bolig 3–2007

“Moralister er mennesker som klør 

seg der det klør på andre.”

Samuel Beckett

Kurser styremedlemmer
I Kristiansand går styremedlemmer mann av huse for å lære mer

om styrearbeid. For tredje gang på rad har Arne Ommundsen

samlet nåværende og fremtidige tillitsvalgte i sameier og boretts-

lag for å snakke om farer og feller et slikt verv innebærer. 

– Behovet synes å være meget stort, sier fylkeskontakt Espen

Solum. Han måtte sette strek ved 50 deltagere nå i mai, 

men lover nytt kurs neste år.

nytt fraHL

Overveldende interesse for tomtefeste
Huseiernes Landsforbunds lokallag i Østfold sør måtte arrangere to

temamøter om tomtefeste i mars. Det var rett og slett ikke nok plass

første gang distriktskontakt Solveig Meum inviterte til foredrag om

emnet.  Foredragene omhandlet de mest aktuelle problemstillingene

rundt regulering av festeavgifter og innløsing av festetomter basert

på lovens regler og rettspraksis.

20 ÅR FOR HL
I mars hedret styret i Huseiernes Landsforbund Peter Batta med blomster og

gode ord for hans virke som administrerende direktør i 20 år. Da Batta over-

tok roret i 1987 hadde forbundet så vidt 4 000 medlemmer. I dag har organi-

sasjonen mer enn 120 000 individuelle medlemmer.

– Det har vært en rivende utvikling, og det har vært utrolig morsomt 

å bygge opp HL til en slagkraftig organisasjon, uttalte Batta under en til -

stelning der både styre og fylkeskontakter var samlet.

Blomster og heder til Batta etter 20 års virke. Fra venstre Geir Enge bråten,
styreleder Olav Vilnes, Peter Batta og Andreas Christensen. Foto: Nina
Granlund Sæther.

HEDERLIG OMTALE 
TIL HUS & BOLIG

Da kulturminister Trond Giske delte ut Fagpresseprisen 2007 den 

26. april, fikk magasinet til Huseiernes Landsforbund hederlig omtale

eller 2. plass i kategoriene beste design og beste foto. Designheder fikk

Hus & Bolig for en totalvurdering av bladets utforming gjennom 2006.

Ansvarlig for den grafiske utformingen av Hus & Bolig er Geoffrey

Kempton. Fotoheder fikk bladet for reportasjen ”Heis øverst på ønske -

listen” som var illustrert av freelancefotograf Barbro Fauske Steinde.

Nytt styre i HLOA
Tone Krange er valgt inn som nytt styremedlem i Huseiernes Landsforbund

Oslo og Akershus. Andreas S. Christensen fortsetter som styreleder de neste

to årene. Styret for øvrig består av Geir Engebraaten, Karin Syversen, 

Anne Christine Grime, Ivar Norenberg, Trygve Swartling, Jens Petter Bull, 

Jørn Narud og Anne Kristin Vie.

NY ADVOKAT
Thore Eithun Helland er ansatt som

advokat i HL. Thore er 42 år gammel

og kommer fra Nordheimsund i

 Hardanger. Han har lang erfaring fra

Kommunal- og Regionaldeparte -

mentet, der han hadde boligrett som

spesialfelt. I departementet jobbet

han blant annet med å utarbeide ny

husleielov og ny borettslov. Thore har

tidligere også jobbet som dommer-

fullmektig i Levanger, Førde og Oslo

tingrett. Han er utdannet ved Univer-

sitetet i Bergen.
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Sterk medlemsvekst i nord
Selv om antallet medlemmer ikke ligger øverst på skalaen, er
distriktskontakt Tor Farstad i Finnmark god fornøyd med hva
han har fått til i distriktet. Avstanden mellom folk er tross alt
større enn i de fleste distriktene, og det er heller ikke så
mange av dem.

– Vervet som distriktsrepresentant i Huseiernes Landsforbund er den

beste arven jeg har fått, sier Tor E. Farstad (51) i Alta og ler. Hans til nå 

15-årige historie i HL, begynte med at forgjenger Egil Grøtte overleverte

det som da var av dokumenter og papirer knyttet til lokallaget i Finnmark. 

– Han kom med en pappeske full av rot på døra mi og sa her, du får

overta. Så flytta han til Lommedalen. Jeg var medlem og han fant ingen

andre som ville overta. Da måtte jeg bare ta imot, og det har jeg ikke

 angret på en dag, sier Farstad.

Den gang hadde HL i Finnmark 75 medlemmer. Nå er medlems -

massen ifølge Farstad oppe i mellom 700 og 800 personer, og vokser seg

stadig større.

– Vi er helt øverst på skalaen når det gjelder vekst, og antall medlem-

mer stiger med 10-11 prosent i året. Det er vi fornøyd med. Her er ikke

særlig mer folk enn i en vanlig norsk by, derfor er det også veldig vanske-

lig å samle folk til ulike møter og arrangementer, kommenterer han.

Likevel er finnmarkingene svært opptatt av og engasjerte i spørsmål

knyttet til bolig, og lokalt hører Farstad ofte praten gå om Peter Battas

mange opptredener i media. Han legges helt tydelig merke til.

– Det virker som om folk har fulgt med og vet hva HL står for. Batta er

en dyktig person, og jeg hører stadig folk som bemerker at han gjør en

god jobb. 

Til hverdags jobber Farstad, som har byggteknisk utdannelse, ved den

videregående skolen i Alta der han underviser 90 elever i ulike bygg- og

anleggsfag. Der har han vært i 20 år, og har etter hvert fått mye kompe-

tanse på området som kommer medlemmene tilgode. 

– Folk kontakter oss mye når det gjelder juridiske spørsmål, og vi har

gode advokater både lokalt og sentralt som jeg henviser dem til. På den

byggtekniske siden klarer jeg meg godt selv, forteller han. 

Ellers er medlemsmassen i Finnmark stor sett opptatt av det samme

som huseiere i resten av landet. Gode medlemstilbud og politiske spørs-

mål knyttet til avgiftspolitikken på bolig. 

Tor E. Farstad trives godt i
HL, og er han ønsket, blir
han gjerne med videre i
flere år fremover.
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garasjer og porter

TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her under 
vignetten løp & kjøp.

Våre annonsører står mer 
enn gjerne til tjeneste.

løp & kjøp

låser og beslag

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

trapper

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

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» 285,- 310,-

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 198,- 298,-

Unngå fellene ved boligkjøp 150,- 199,-

NY
NY
NY

NY
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fagfolk til tjeneste
blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

Tlf. 22 50 50 36
Mob. 906 58 634

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

E-post: r-blikk@online.no

Alt I blikken-
slagerarbeid
og taktek-
king

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken -
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

advokatbistand

bygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestere

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAMILIE/ARV
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAST EIENDOM

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

Rehabilitering, tilbygg og nybygg. 
Sentral godkjenning for komplett
bygg inkl. våtrom.
Autorisert for tilstandsrapporter,
boligsalgsrapporter og verditakster
for boliger og næringseiendom.

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   

Medlem av Norges
ByggmesterforbundEnighet være

lengst
Abelson Bygg & Vedlikehold AS  Pottemakerveien 2, 0954 Oslo

Telefon: 23 33 66 55  Fax: 23 33 66 54  E-post: abelson@start.no

Vi utfører det meste 
innen byggearbeid!

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

Nybygg, tilbygg, ombygninger, rehabilitering, 

brannsikring, baderom, kjøkken, innsetting av 

dører og vinduer, taktekking etc.

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

bygg- og tømrermestere

containere
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maler- og snekkertjenester

malertjenester malertjenester

rør og rørleggerutstyr

rør og rørleggerutstyr

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

fagfolk til tjeneste

rør og rørleggerutstyr

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

glassarbeid

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

gjerder og gjerdeporter

Grorud Gjerde A/S
Kontor: Grankollvn. 6

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

Mobil: 90 11 35 83

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Lang gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
EFFEKTIV SANERING AV MUR OG BETONG

Har du vann og fuktproblemer i kjeller, garasjeanlegg,
tak/vegger, tunneler etc. ?

Vi har produkter og kunnskap til å løse dine problemer.
Vi tilbyr løsninger med Xypex kvalitetsprodukter.

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

Gårdeiere – sameie - borettslag
•  Kvalitetsløsninger til riktig pris!

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

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

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20
Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

SERVICE, NYANLEGG, 
REHABILITERING OG ENØK
Vår kompetanse – Din trygghet!

Holmengata 28, 1394 Nesbru
Tlf. 66 84 54 80
www.wienoglie.no

ALT INNEN 
RØRLEGGERARBEID:

elektroinstallatører
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teknisk rådgivning

vaktmestertjenesterstiger og stillaser

skorsteinsarbeid teknisk rådgivning

tømrermester murmester

tankarbeider

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF

Hus med feil og mangler?

Besiktigelse med rapport av skader 
og mangelfullt arbeid

20% rabatt til alle medlemmer av 
Huseiernes Landsforening

Norsk Takst og Bygningskontroll As

Tlf. 924 09 600   • www.kontroll.as

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 

sopp (skadesopp)

renovasjon

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

Vi suger både vått og tørt!
• Stubbloftleire, pukk, kalk etc.

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

• Høytrykksspyling, rensing og tining av
avløpsrør Faks: 23 17 52 71  Mob.: 901 65 619

Utleie av
avfalls-
container

Vedlikehold av grøntanlegg
i trygge hender for medlemmene i HL

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net
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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b 

3-
20

07

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 1. august 2007.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven i Hus
& Bolig nr. 2 var "Skal du på visning
kan det være lurt å ha med seg en
fagmann." Ryggsekk sendes til Sol-
veig og Jørgen Pedersen, Ås, Harald
Sperre, Paradis og  Karl Fredriksen,
Vestfossen. Riktig løsning i nr. 3 var
Wilhelm Erobreren var den første som
innførte eiendomsskatt. Hus & Boligs 
ryggsekk sendes 
også til Karin 
Hundstuen, 
Tønsberg, Jan 
Aage Hansen, 
Ålesund og Anne 
Lise Nyhus i 
Hønefoss..
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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 28 79
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
Rådhusgt. 39
Boks 167, 4662 KRISTIANSAND
Telefon 97 53 90 00
Mobil 90 74 66 77
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Telefaks 85 03 62 82
Mobil 90 12 78 33
rogaland-s@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
Postboks 257, 6401 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@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

ROGALAND NOR
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94
Boks 490, 5501 HAUGESUND
Telefon 52 70 05 30
Telefaks 52 70 05 33
rogaland-n@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Grønnegata 37-39, 3.etg.
Boks 90, 9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Telefaks 77 60 51 01
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
Mobil 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

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
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Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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