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Forsidefoto:  
OPPVARMING: Varmepumpe er bra 
for miljøet. Men svarer det seg øko -
nomisk? Foto: Berit Roald, Scanpix.

I en undersøkelse TNS-Gallup gjorde for Hus &
Bolig kom det frem at det er noe mer akseptabelt
med eiendomsskatt på hytter og fritidseiendom-
mer enn på egen bolig. Selv om eiendomsskatten

generelt er upopulær, mener nok
mange at de som har råd til å
ha hytte, også har råd til å
betale eiendomsskatt. Slik
tenker i alle fall svært mange
lokalpolitikere. Etter at det
fra nyttår ble anledning å inn-

kreve eiendomsskatt også fra
hytteeiere – og ikke bare skatt-

legge hus i bymessige strøk – har
en rekke kommuner utvidet eien-

domsskatten til å gjelde hele
kommunen. Av landets

431 kommuner har 142
eiendomsskatt på bolig.
55 av kommunene har
også innført hytteskatt,
blant dem fritids -
paradisene Fredrikstad,
Trysil, Øyer, Ringebu,
Risør, Arendal og
 Kristiansand. Flere

 følger i kjølvannet neste år. Inntektspotensialet for
hyttekommunene er blitt enormt på grunn av fri-
tidseiendommenes høye markedsverdi. Flere ste-
der i landet omsettes selv enkle hytter og fritids-
boliger for millioner.

I Dagens Næringsliv kan vi lese at kreative
politikere og byråkrater er godt i gang med å finne
metoder som sikrer kommunene store inntekter
og dem selv evig popularitet blant sambygdinger.
Det gjør de ved å sende regningen ut av kommu-
nen – til hytteeierne. Formelt kan ikke boligeiere
og hytteeiere forskjellsbehandles. Men ved å inn-
føre et høyt bunnfradrag, skjermes boligeierne.
Siden kvadratmeterprisen på fritidseiendommer
ofte er langt høyere enn på boliger, må eierne av
fritidseiendommer betale vesentlig mer enn fast -
boende. For å veie opp ulempene ved eiendomsskatt
ser også oppfinnsomme politikere for seg at skatte-
øret for kommunens egne innbyggere reduseres.

Som hytteeier har du ingen mulighet til å
påvirke hvem som skal styre i kommunen – med
mindre du har fast bolig innenfor samme kom-
munegrense. Du har altså ingen mulighet til å
påvirke om det skal kreves inn eiendomsskatt,
eller hvilke regler som skal gjelde for innkreving
av eiendomsskatt. Det er et demokratisk problem
sentrale politikere bør se nærmere på, særlig når vi
nå ser tendenser til at hytteeiere må betale vesent-
lig mer i eiendomsskatt enn kommunenes egne
innbyggere.

Kreativitet med bismak
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RIS fra Batta går denne gang til det
offentlig oppnevnte særavgiftsutvalget som avga
sin innstilling rett før sommerferien. Det som
overrasket mest, var at utvalget ikke foreslo noen
reduksjon av dokumentavgiften, men faktisk
gikk inn for å innføre denne avgiften også for
borettslagsleiligheter. Dette vil innbringe ytter -
ligere 700 millioner kroner til statskassen. Jeg
kan som prinsipp forstå begrunnelsen om at alle
boliger skal likestilles i avgiftssystemet, men
mange av oss regnet heller med at utvalget ville
foreslå en nedtrapping av dokumentavgiften enn
å utvide den.

Flytteskatten rammer først og fremst første-
gangsetablererne, de som skiller seg og selger
 felles bolig for å kjøpe to nye, og de som mister
arbeidet og må flytte til et nytt sted. Jeg var 
selv med i en referansegruppe til utvalget og
argumenterte så godt jeg kunne for en reduksjon
av flytteskatten. 

I den økonomiske stilling som staten nå er, er
tiden inne for å trappe ned dokumentavgiften –
og ikke øke den, slik særavgiftsutvalget anbefaler!

ROS fra Batta fortjener Kristiansand
kommune som etter forrige vinters snekaos nå
påtar seg ansvaret for måking av byens veier og
fortau. Vi setter pris på politikere som gjør raske
og positive vedtak til beste for byens  borgere og
næringsliv. Det ligger i sakens natur at det både
er kostnadseffektivt og på alle måter rasjonelt at
kommunen måker og strør alle gater. Alternativet
er at hundrevis av gårdeiere, sameier og borettslag
må sørge for en liten lapp hver.

Vi håper at andre byer vil følge Kristiansands
eksempel – slik også Oslo besluttet å gjøre fra og
med vinteren 2007. Modellen forutsetter endring
av byens politivedtekter, hvor pålegg om strøing
og måking er nedfelt.

• hus&bolig 4–2007
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Nå får vi sette vår lit til at dokumentav-
giften ikke økes, men heller reduseres
når saken skal behandles av regjering og
Storting.

Huseiernes Landsforbund har før valget
stilt seks spørsmål til de toneangivende
partiene i de fleste kommunene. Svarene
kan du finne under våre distriktssider 
på www.huseierne.no.

Før valget har HLs lokale kontorer dis-
tribuert rundt en million brosjyrer til
huseiere i hele landet. Vi ønsker ikke å
drive partipolitikk, men informere om
konsekvensene ved ulike partivalg –
blant annet for eiendomsskatt.

Godt valg!

7hus&bolig 4–2007 •

Etter den våteste sommer gjennom
tidene har vi nå vært gjennom en opphe-
tet valgkamp. Om få dager er det du
som skal avgjøre hvem som skal styre i
din bostedskommune de neste fire år.
Selv om de rød-grønne har gjort et
nummer av at de også ønsker å regjere
sammen i kommunene, vet vi at kon -
stellasjonene lokalt ofte følger helt andre
partimønstre. I syv kommuner har fak-
tisk AP og Frp regjert sammen i inne -
værende periode. Mange steder vil det
nok bli dragkamp om makten i flere
uker etter valget. Det gjelder å få maksi-
mal makt og innflytelse for egen poli-
tikk, også for partiene i lokalpolitikken.

Det går nokså klare skillelinjer i de
boligpolitiske sakene. Jeg vil derfor
 oppsummere de faktiske forhold ved -
rørende boligbeskatningen:

BOLIGSKATTEN FJERNET
Fra 1. januar 2005 ble skatten på fordel
av å bo i egen bolig avviklet av den
 borgerlige Bondevik-regjeringen med
støtte av Fremskrittspartiet. Også
bunnfra draget for arveavgiften ble økt
litt under den samme regjeringen, noe
som reduserte arveavgiften.

ØKT FORMUESSKATT 
OG EIENDOMSSKATT
Etter Stortingsvalget i 2005 har den rød-
grønne regjeringen økt ligningsverdiene
for eiendom med 25 prosent for 2006
og ytterligere 10 prosent for 2007. Dette
har ført til økt formuesskatt på hus og
hjem. Stoltenberg-regjeringen med Kris-
tin Halvorsen (SV) som finansminister
har også utvidet rammene for den

 kommunale eiendomsskatten, slik at
hytter og eiendom i grisgrendte strøk
kan pålegges eiendomsskatt. Dette til
tross for at mange slike områder verken
har ordnede forhold for vann og kloakk,
offentlige servicetilbud eller skikkelige
veier. 55 kommuner har valgt å innføre
den nye ”hytteskatten” fra 2007.

Til tross for sterk forbedring av kommu-
neøkonomien de siste par årene har 20
kommuner innført eiendomsskatt de
siste to år. Dette er i all hovedsak kom-
muner som styres av rød-grønne partier.
Jeg blir nokså indignert over denne
utviklingen. I 2006 hadde nemlig kom-
munene mer enn 10 milliarder kroner i
økt skatteinngang i forhold til budsjet-
tene. Kommunene gikk i fjor med et
overskudd på rundt 15 milliarder kro-
ner! Da virker det som en provokasjon 
å innføre eller øke eiendomsskatten!

ØKT DOKUMENTAVGIFT?
Forunderlig nok har det offentlig opp-
nevnte særavgiftsutvalget foreslått å øke
dokumentavgiften ved å innføre såkalt
flytteskatt også på borettslagsleiligheter.
Dette til tross for at alle undersøkelser
viser at flytteskatten er den mest for-
hatte skatten i Norge. Jeg har selv
vært med i en referansegruppe til
særavgiftsutvalget og argumen-
tert så godt som mulig for å
redusere dokumentavgiften.

DITT VALG
aktuelt i HL

Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix
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Bruker satanrock og trekantsex
for å selge laminatgulv

Fjordal Gulv tar i bruk sjokkmetoder for å selge sin siste kolleksjon med 
laminatgulv, men ifølge administrerende direktør Frode Overå, har han til 

tross for bruk av dristige bilder fått lite ris på baken fra puritanske kunder.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Tedrikkende satanrockere, en engel
som leser Dagens Næringsliv, og tre
lettkledde personer i en og samme

seng, er bare noen av ingrediensene i den
dristige reklamekampanjen som skal
gjøre varemerket Fjordal Gulv til alle-
mannseie. 

– Vi har valgt en litt annen vri enn
den som er vanlig i bransjen, der man
ofte kun ser et bilde av produktet.
Enkelte har gitt tilbakemelding om at
bildet der tre stykker deler seng kanskje
var litt overflødig, men de fleste har vært
veldig positive. Vi har ikke fått så mye ris

på baken, sier Frode Overå, administre-
rende direktør i Oscar Peschardt & Co,
som også markedsfører parkett, tregulv
og garderober. Ifølge Overå er budskapet
bak de dristige bildene klart. Fjordal
Gulv er for alle. Det finnes et laminat for
alle mennesketyper. 

– Det vi ønsket å gjøre var å sprite
opp litt, og få folk til å se produktene
våre. Samtidig ville vi markere at Fjordal
tilbyr ”En verden av muligheter”, som er
slagordet vårt. Vi har alt av design. Uan-
sett hvem du er kan du komme til oss så
får du det du vil. Vi prøver ganske enkelt

å si at vi har noe for alle, sier Overå.
Bak den originale kampanjen står

reklamebyrået Recommended, som også
har hatt jobber for store aktører som
Umbro, Stormberg, Expert og Kristian-
sand Dyrepark. 

– Annonser for laminatgulv ser stort
sett like ut over hele linja med alt pakket
inn i et fint miljø der alt er pynta og stri-
gla. Kunden ønsket seg en annen vri og
gav oss nærmest frie tøyler, så da var det
bare å slippe fantasien løs, sier Ronny
Reisvold i Recommended.
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“Etter minimalismen ved årtusenskiftet har vi igjen
fått sansen for romantikk, og til og med barokk. 

Dermed har lysekrona på kort tid blitt ultratrendy.
Lysekronen er selve borgerligheten med stor B. Den
hang i spisestua i møblerte hjem, og skulle opplyse

krystallglassene og porselenet på en flatterende måte.”
Kultursosiolog Kjetil Rolness til Magasinet

Pris til Pilestredet Park
Statens Byggeskikkpris 2007 gikk til Pilestredet

Park. Juryen har latt seg imponere av den

offensive miljøsatsingen som har tilført Oslo 

en ny grønn oase, skriver Plan. Juryleder Bente

Florelius sier til at dette er et godt boligområde

som for ettertiden vil stå som et referansepro-

sjekt for gjennomføring av viktige energi- og

miljømål innenfor bolig- og byggebransjen.

Juryen mener at den vakre utformingen av ute-

anlegg og grøntområder vil ha en pedagogisk

effekt. Foto: Nina Granlund Sæther.

11hus&bolig 4–2007 •

Hushjelpen krever sitt
Ifølge Forbruker-rapporten sluntrer dagens høyteknologiske hushjelp med

batteri i magen like mye unna som forrige århundres hushjelp – om man

ikke passer på. Ulempen med de små robotstøvsugerne som kan gjøre

rent mens du er på jobb, er at de ikke klarer å støvsuge inntil vegger og

møbler. Samtlige maskiner sliter dessuten med å gjøre tepper skikkelig

rene. Testingeniøren konkluderer med at de små robotene ikke kan

erstatte vanlige støvsugere. Det som ikke er testet er wow-faktoren 

som oppstår når man forteller naboen at man har gått til anskaffelse 

av en hushjelp som støvsuger hele dagen mens man er på jobb.

SLURVER: Samtlige roboter slurver, påstår 
Forbruker-rapporten. Foto: Nina Granlund Sæther.

Tar sagen i egne hender
Norge gror igjen, hevder Peder Aarø i Kragerø. I løpet av de siste tyve årene er landskapet markant endret.

– Folk er ikke klar over hvor fort det vokser. Det er ikke lenger noen som hogger ved, og heller ingen

beitedyr som holder buskaset nede. Det er her vi kommer inn, sier Aarø til Kragerøavisa. Sammen med

fire andre har agronomen dannet nettverket Skagerak trepleie. Målet er å drive pleie av skogen. 

Oppdragsgivere er privatpersoner, hytteeierforeninger, boligbyggelag, energiselskaper og veivesen.

sett&hørt
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Kjøpe eller leie?
Nordmenn flest vil eie sin egen bolig, så også 

studenter. – Men tenk deg godt om, det er ikke 

gitt at du kan selge med gevinst etter studiene, sier 

økonomer til Dagens Næringsliv. Å kaste seg inn i boligmarkedet 

med lånte penger mens man fortsatt er student er en risikosport. 

Usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet er et av argumentene. 

Utsiktene til høyere rente er et annet.

– Hvis en leilighet til to millioner kroner, med en tusenlapp i fellesutgifter,

kan leies for under 7 000 kroner i måneden, bør man leie fremfor å eie, sier

sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities. Hans tommelfingerregel er at

husleien bør dekke tre prosent av de samlede boomkostningene.

“Boligdelen av Aker Brygge ser ut som en 

kjemisk fabrikk. Nå er den begynt å ruste også.

Om ti år vil den se ut som Tsjernobyl.”

Arkitekt Finn Sandmæl til Dagens Næringsliv

sett&hørt

Svensk nei til gips
I Sverige mistenkes det at nybygde og renoverte våt-

rom har muggskader for milliardbeløp. Det skyldes at

membranene rett og slett ikke har holdt mål. Derfor

sier nå svenske bygningsmyndigheter nei til bruk av

gips i våtrom. Ny erfaring viser at gips er rene drivhuset

for mugg, og helt ubrukelig i våtrom. Lars Erik Fiskum

ved Sintef Byggforsk sier til Dagens Næringsliv at det

ikke er planlagt noen nye retningslinjer eller forskrifter

for bruk av gipsplater i Norge. 

– Gips er ikke det beste materialet, men det stilles

krav om tett membran utenpå, og har man det, er det

ok, sier han.

Klimaet utfordrer 
byggebransjen
Vi må forvente mer fukt, mer vind og mer sopp.

Fremtidens hus må derfor konstrueres slik at de tåler

klimaendringene. Mange av husene som settes opp i

dag er dessverre ikke rustet for ekstremværet. 

– Risiko for ekstremvær bør legges til grunn

både ved dimensjonering og geografisk plassering,

sier seksjonssjef Kim Robert Lisø ved Sintef Bygg-

forsk til Aftenposten.

Fuktskader er den største utfordringen bygge-

næringen står overfor i dag. Tre fjerdedeler av alle

byggeskader skyldes fukt, og sopp og råte er en kon-

sekvens av dette. Milde vintre og mer nedbør gir

lengre vekstsesong for sopp og råte, og levetiden for

treveggene kan bli kortere, 

– Bygninger må utføres med større sikkerhet

mot inntrengning av fukt og med gode uttørkingsmu-

ligheter. Dette har vært gjort i værutsatte kyststrøk til

alle tider og det blir nå nødvendig å bruke de gode

og sikre tekniske løsningene i større deler av landet,

hevder amanuensis Arvid Dalehaug ved NTNU.

EKSEMPELETS MAKT: I værutsatte kyststrøk har man
tradisjon for å velge gode og sikre tekniske løsninger.
Foto: Nina Granlund Sæther.

DET STORE SPØRSMÅLET
Statnett planlegger 400 kilometer med kraftgater gjennom noen av Norges

vakreste naturområder, som Hardangerfjorden og Geirangerfjorden. Prisen

på sjøkabler er fem til ti ganger så høy som for luftledninger. Er du villig til å

betale vesentlig høyere nettavgift for slippe å se høyspentledninger?

Foto: Nina Granlund Sæther.
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Familien Amdam Maldum bygget en
flott 2,2 meter høy og ca. 4,5 meter
bred klatrevegg – en buldrevegg – i

det store barnerommet i kjelleren da de
to barna var veldig små. Kjell Olav Mal-
dum forteller at hos menneskebarn, i lik-
het med hos aper, er evnen til å klatre
medfødt, og at vi opptil 3-års alder klarer

å henge fast i et klatregrep, men at denne
evnen deretter forsvinner. 

– Sett et 2,5 år gammelt barn i klatre-
veggen, og han eller hun finner intuitivt
gode klatrestillinger som for eksempel
”monkey hang”, forteller Maldum. 

– Ungene våre, og alle barn på besøk,
synes det er kjempegøy å klatre, og de

Klatre,
klatre,
helt til
topps
Drømmer barnet ditt om å bli
fjellklatrer og mangler et tre 
å øve seg i? Hva med å bygge 
en egen klatrevegg på barne-
rommet eller i kjelleren hvor
alle som vil kan trene? 

TEKST: MARI KJETUN OG HEIDI WESTERLUND
FOTO: HAAKON THUE LIE
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har aldri falt ned fra klatreveggen. Barn
forstår at de må holde seg fast, og klatrer
aldri helt opp første gangen. Når de kla-
trer i veggen flytter de grensene etter
hvert som de føler mestring. Kombina-
sjonen klatrevegg og turnringer er abso-
lutt å anbefale, sier Maldum.

Buldrevegger
En klatrevegg kan fungere både som et
lekeapparat for barn og et populært tre-
ningsapparat. Dette forutsetter at veggen
er utformet på riktig måte, slik at den gir
alle passende utfordringer. Som regel vil
det være mest aktuelt å bygge en innen-
dørs klatrevegg. Man kan da velge å

MODIG: 6 år gamle Synne Emilie elsker å klatre, og har klatret i buldreveggen i barnerommet siden hun var bitte liten.

➤
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bygge en lav og bred vegg – en såkalt buldrevegg.
En buldrevegg bør ikke være mer enn 2 - 2,5 meter høy.

Hvis du legger en skumgummimadrass under veggen er det
ikke nødvendig med tau og annet sikringsutstyr. Da vil hele
familien kunne ha utbytte av den – også de minste. Dermed
kreves det mindre oppfølging og vedlikehold. Buldrevegger er
også enkle å plassere i eksisterende aktivitetsrom, og som regel
er takhøyden i vanlige rom tilstrekkelig. Større klatrevegger
krever kunnskap og bruk av tau.

Slik ble klatreveggen bygget
Veggen er satt opp på 48 x 98 mm stenderverk med 22 mm
gulvspon som veggplater. Alternativ til spon er kryssfinér.
 Klatregrepene er festet med gjennomgående maskinskruer og
møbelmuttere på baksiden. Det gir anledning til å legge opp
flere festehull, og grepene kan om ønskelig flyttes. 

– Jeg tegnet opp hvor grepene skulle sitte før jeg satt opp
platene fordi møbelmuttere må festes fra baksiden, det vil si
før platene skrus opp på veggen, forteller Kjell Olav Maldum.
Det er noe lettere å sette opp en ny vegg som kan nås fra bak-
siden. Da kan grepene settes opp etter at veggplatene er mon-
tert opp.

Det er viktig å huske på at avstanden mellom grepene skal
passe til barn fra to år og oppover. Hvis man har en vegg og vil
sette opp klatregrepene, så kan man skru kryssfinerplater rett
på. Leverandørene selger også ferdige plater for montering på
vegg. Husk at klatregrepene må skrus skikkelig fast, det vil si
med bolter som går gjennom platen. Vanlig innvendig vegg-
høyde i bolighus er 2,4 meter, og da holder det med 10 cm
skumgummimadrasser på gulvet under veggen. 

Kostnadene for en buldrevegg med klatregrep og nye vegg-
plater er ca. 1 300 kroner.

Utstyr til klatrevegger får du blant annet kjøpt hos 
Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Det finnes pakker 
med klatregrep for barn formet som ulike dyr.

F A K T A

Hvor kan jeg klatre?
Det er etter hvert blitt en del innendørs klatrevegger i Norge. 

Aktiviteten på mange av veggene er stor, og for både profesjonelle

og amatører har klatreveggen blitt et godt alternativ til det tradisjo-

nelle helsestudioet. Den fysiske effekten av fornuftig klatretrening

er også stor. Du trener både styrke, smidighet, kondisjon og koordi -

nasjon. Da Arne Næss sr. ble spurt om når han begynte å klatre,

svarte han: ”Det er ikke jeg som har begynt å klatre, det er dere

som har sluttet.” Sjekk med lokale klatreklubber, idrettslag og

 skoler eller på klatreforbundets nettsider om det er en klatrevegg 

i din nærhet. 

Les mer: www.klatreforbundet.no
www.sommerbutikken.no 
www.wallclimb.no
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BO BEDRE
124 sider, kr 59,95

Utgiver: Bonnier Publications International as

Det begynner lovende med et spennende besøk i et nytt hus
tegnet av Jarmund Vigsnæs, men interiørreportasjene blir for

like, selv om vi beveger oss til Spania og Danmark. Alle
hjemmene er hvite og minimalistiske med kostbare og

eksklusive møbler. Dette blir rett og slett litt for snob-
bete. Vi irriterer oss også over alle produktomtalene.

Og når det i teksten står ”Huset er blitt akkurat det
familien ønsket seg, et sted som fyller sjelen med

fred og harmoni”, blir den uinteressant og klisje-
preget. Pluss for reportasje om gulvtrender,

materialvalg og vedlikehold.

ELLE INTERIØR
156 sider, kr 60,-

Utgiver: Hachette Filipacci Norge as

Lederartikkelen i dette bladet skiller seg ut ved å ha
et budskap om å velge grønt eller etisk. Men allerede
seks sider senere møter redaktøren seg selv i døra i
en løp-og-kjøp-artikkel der vi oppfordres til å kjøpe
sexy bikinitopper og dyre solbriller. Ikke særlig over-

bevisende. Neglelakk og smykker forstyrrer, men
ellers er det solide og varierte boligreportasjer – mest

fra utlandet. Nyttige stjel-stilen-oppslag til inspirasjon,
og spennende menneskemøter. Billedtekstene kunne

med fordel vært litt større. De er nesten umulige 
å lese selv for en som ikke trenger lesebriller ennå.

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER 

Lykke på glanset papir
Ingen er lykkeligere enn menneskene i interiørreportasjene. Kanskje det er derfor vi elsker 

interiørblader? Og elsker å pusse opp? Hos Narvesen kan vi velge mellom hele 115 titler. 
Vi har tatt for oss 11 blader med norsk tekst og gått dem nøye etter i sømmene.
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INTERIØRMAGASINET MAISON
212 sider, kr 59,50

Utgiver: Schibstedforlagene

Reportasjene i bladet viser et stort spenn i uttrykket, fra det enkle og stilfulle til det
mer koselige. Arkitekturen er prima, men hjemmene og interiørene er gjenkjennelige,
og ideene er enkle å kopiere. Tekstene er godt skrevet, bildene er inspirerende. Også

småstoffet holder høy kvalitet. Informativt, blant annet om fargekoder. Det kunne
vært noe mindre produktomtale, men pluss for egne sider om antikviteter. 

Stift i ryggen signaliserer at dette er et usnobbete blad. Her presenteres en slags
glad og uhøytidelig maksimalisme i sterk kontrast til den hvite minimalismen som
er så trendy i de andre bladene. Sidene preges av ting, farger og mønstre, men
det blir i overkant rotete. Målgruppen er tydeligvis unge mennesker med dårlig
råd, og det du ikke kan kjøpe kan du alltids lage selv. Dessverre preges gjør-det-
selv-stoffet av dilletanteri og lettvinte løsninger. Hvem i all verden vil henge opp
en dørskiller laget av utklipte stoffsekskanter festet til skråbånd med stifte -
maskin? Bladet kaller stilen ”rocka”, men her svinger det for mye. 

LYKKERUS: I interiørbladene er

vannlekkasjer på badet et ikkeeksiste-

rende problem. Høye strømpriser har

ingen hørt om, og ingen bekymrer seg

heller for eiendomsskattenivået. Ikke

et eneste ekteskap knaker i sammen-

føyningene, ingen har psykiske pro -

blemer eller sliter med overvekt. Alle

menneskene er veldig pene, veldig vel-

lykkede og veldig lykkelige med sine

hus og hytter – enten de har en knøtt -

liten kolonihagestue eller en diger her-

regård. Alle har brukt sparepengene

sine og uker, måneder og år på å få det

akkurat slik som vist – og sånn er det

selvfølgelig hele tiden. Hverdagstrivi -

aliteter og hybelkaniner er totalt fra -

værende i disse hjemmene. Selv opp-

vasken er det en glede å ta, siden det

alltid er fantastisk utsikt fra kjøkken-

benken.

Vi elsker de lange reportasjene

med de store, vakre bildene. Vi elsker

rett og slett interiørpornografien. Util -

slørt og tett på. Vi inviteres inn, og får

se hvordan andre har det bak fasa-

dene, hva slags møbler og ting de liker

og omgir seg med. Annonsørene bidrar

selvfølgelig til å forsterke inntrykket av

det perfekte. Og vi blir inspirert. Vi vil

gjerne bli like fornøyd og like lykkelige. 

Hvor mye lykke som er samlet på

 glanset papir gikk opp for meg da jeg

hadde lest 1 692 sider i 11 sommerlige

interiørblader. Og enda er det 104

 blader til hos Narvesen som jeg ikke

en gang har rukket å titte på. Mon tro

om jeg rekker å begynne på mitt eget

lille oppussingsprosjekt før september-

utgavene er i butikkhyllene?  

Nina Granlund Sæther

ROM 1-2-3
116 sider, kr 54,-
Utgiver: HM-media
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DESIGN INTERIØR
132 sider, kr 59,50

Utgiver: Schibstedforlagene

Navnet signaliserer at dette er et blad for dem med interesse for
stramt formspråk mer enn hjemmekos. God arkitektur og internasjo-

nal design er da også vektlag. Pluss for reportasje om badehusene langs
Nesoddlandet. Bladet fremstår likevel som eksklusivt og elitistisk, og

forutsetter at leseren kjenner internasjonale designnavn som Thomas
Lee og Verner Panton. Vi som ikke gjør det føler oss straks litt under-

legne. Det er et dårlig utgangspunkt om bladet ønsker flere lesere. 

VAKRE HJEM & INTERIØR
162 sider, kr 65,-
Utgiver: Countryliving Norway Ltd

Romantisk anlagt? Liker du det hvitt, litt slitent og rustikt
finner du shabby chic-stilen presentert i rikelig monn her.
Vi inviteres også inn på to norske storgårder og en dansk
herregård. Men den håndskrevne fonten som brukes i 
 titler, ingresser og billedtekster er vanskelig å lese. Noen
ganger rett og slett helt umulig – og det irriterer. Noen av
artiklene preges av dårlig oversettelse fra dansk. Annonser
og redaksjonelt glir dessverre noe inn i hverandre.

BONYTT
140 sider, kr 63,-

Utgiver: Hjemmet
Mortensen

På rekke og rad følger reportasjene; fra gammelt tre-
husmiljø i Flekkefjord, nybygd modernisme på Nesod-

den, skjærgårdshygge i Østfold, gårdsidyll i Akershus,
nyoppusset leilighet i hovedstaden… før vi til slutt
reiser utenlands til Danmark. Nytt og gammelt om

hverandre, fra det moderne og stilige til det roman-
tiske og koselige. Innimellom møter vi en ung formgi-

ver og en håndverker som tar vare på gamle bøker.
Praktiske råd og nyttig småstoff. Gode bilder og vel-

skrevet tekst. Små tekster som utdyper litt om histo-
rien eller om for eksempel linoljemaling. Ekstra poeng

for å være eneste interiørblad uten matoppskrifter!
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BO BYGG OG BOLIG
156 sider, kr 64,-
Utgiver: HM-media

Bladet er mer nytteorientert enn mange av de andre interi-
ørbladene, likevel ikke særlig nyttig. Dette er et sammensu-
rium av redaksjonelle reportasjer og tekst og foto levert av
annonsørene, for eksempel Glava. Det er ikke tillitsska-
pende. Når reportasjene heller ikke er gode, og artikkelen
”Trenger jeg byggetillatelse?” både er unøyaktig og mer
villedende enn veiledende, blir vi skuffet. På forsiden
annonseres Glad bademote som en hovedartikkel. Hvor-
for bademote på forsiden av et boligblad? På innholds -
siden finner vi igjen det samme bildet – men artikkelen
viser seg å være et ganske intetsigende oppslag om
sommertilbehør. Dette holder ikke!

INTERIØRMAGASINET
204 + 68 sider, kr 69,-
Utgiver: Hegnar Media as

Ingen tvil om at du får mange sider for pengene når det med sommerutgaven
følger et eget hage- og matbilag. Men mange av reportasjene kunne med fordel
vært strammet inn i lengden. 14 sider om et spa-hotell i Kragerø blir rett og
slett for mye av det gode. Og hva gjør bikinier, halskjeder og toalettmapper i et
interiørmagasin? Bladet bærer preg av at alle de bærende reportasjene er kjøpt
inn fra utlandet. Hjemmene som presenteres har store, lyse rom med få og eks-
klusive møbler. Veggene er stort sett uten bilder. Fem av boligene har svømme-
basseng. Klisjeen ”Utsikten er fantastisk, og dermed blir det en glede å ta opp-
vasken” overbeviser ikke. Kornblomster vokser heller ikke vilt i Norge.

LEV LANDLIG
84 sider, kr 69,-

Utgiver: Tun Media as

Dette er bladet for deg som liker
store hus på landet, deilige gammel-

dagse hager, romantikk og nostalgi. 
Reportasjene har lange tekster, men de

er dessverre noe ujevne i kvaliteten.
Tidvis blir bildene litt knuslete, andre

ganger blir de litt for like. Bladets mest
fascinerende artikkel fra et kolinihage-
hus med original fargebruk skjemmes

dessverre av en noe rotete presentasjon
og layout. Det kan være vanskelig å skille

mellom småstoff og annonser. 

BOLIG PLUSS
140 sider, intropris kr 30,- (59,50)
Utgiver: Bonnier Media

Det nyeste interiørbladet i markedet prøver også å
snobbe ned.  Menneskene bor i ferdighus og kjøper

møbler i de vanligste kjedebutikkene. Hovedreporta-
sjene legger opp til at leseren skal kunne kopiere
stilen, gjerne ved å lage ting selv. Gode bilder og
velskrevet tekst. Men hvem har skrevet brevene
til redaksjonen når det var en stor hemmelighet

at det skulle komme en nytt interiørblad på
markedet? Brevene som for eksempel er
undertegnet med GJ, Oslo eller Sigrund,
Akershus virker konstruerte.  Mye gjør-

det-selv-stoff, men malte hermetikk -
bokser med påklistret pynt og dramme-
glass kledd i gips blir dilletantisk. Hvem

vil vedkjenne seg pynten om et år?
Veldig mange ting. Derfor blir bladet

tidvis overlesset.
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I sommer hørte vi som vanlig
mye om vær, og ble blant annet
advart mot at husene vi bor i
kanskje ikke tåler ekstremværet
vi har i vente. Har du begynt å
jobbe med forsterkninger på din
egen bolig?

Nei, vårt eget hus er veldig
solid. Det kan nok være at
enkelte hus som er spinkelt
bygd ikke tåler mer ekstrem-
vær og såpass økte nedbørs-

mengder som vi kan ha i
vente. Det gjelder spesielt i
områder som er litt vind -
utsatte, og der man har kom-
binasjonen av dårlig drenering
og mye vann.

Er det galskap å bygge i sjø -
kanten og på toppene slik 
mange gjør i dag?

Ja, det er nok ikke helt forenlig
med været, i den grad det blir

mer ekstremvær. Men det som
kanskje er mye verre er alle
boligfeltene som blir snauhogd
for vegetasjon. Man må være
oppmerksom på at i den grad
vi får økte nedbørsmengder så
kan det bli mer ras, særlig der
det mangler vegetasjon til å
suge opp nedbøren. Jeg tror at
kommunene og de som til-
rettelegger boligområder
må se litt nøyere på hva
de gjør og hvor de legger

Tar ikke hensyn til       
klimaet

Utbyggere tar for lite hensyn til klimaet 
når de setter opp nye boligfelt, mener 

meterolog Kristen Gislefoss. Han frykter 
ukritisk nedhogging av vegetasjon i 

kombinasjon med mer nedbør vil føre 
til en kraftig økning i ras og over-

svømmelser i årene fremover. 
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Hus & Bolig spør: 
meterologen svarer 
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  

ILLUSTRASJON: HERB

boligene med hensyn til ras,
vindutsatthet, flom og den
type ting. Det er ikke sikkert
det er gunstig å hogge vekk
all vegetasjon. Det er ikke
sikkert det er gunstig å få
den beste utsiktstomta. Man
kan se på mange av de bolig-
områdene som blir lagt ut i
dag og stille spørsmålstegn
ved om dette kan gå godt på
sikt. Kontrollmyndighetene
og utviklere må være langt
mer bevisst på framtida. Det
kan være spesielt viktig å
hente inn nedbørsdata for de
områdene de legger til nye
boligområder og ta høyde for
denne problematikken.

I en spådom for 2007 skrev
Oslopuls  at Oslo står under
vann om få år. Er det noe vi
har grunn til å frykte?

Det vil nok i tilfelle bli langt
fram i tid. Nedbørsmeng-
dene kan nok bli noe større,
men kanskje aller helst 
vinterstid på Østlandet. ➤
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Sommeren kan bli noe var-
mere og tørrere, faktisk.

Det slo ikke helt til i år.

Nei, men dette varierer. Det
finnes ikke noen fasitsvar på
det. Været svinger fra år til år.
Går du 20 år tilbake, til
1988, var det en veldig våt
sommer, så det er variasjoner
i systemet kontinuerlig. Det
er trendene man må se på.

Så den regnfulle sommeren
indikerer ikke at vi har å gjøre
med menneskeskapte klima -
endringer?

Nei, du kan ikke gå ut og si
at regnet i år er menneske-
skapt direkte, men hvis vi får
flere av disse årene, at de
oppstår hyppigere og hyppi-
gere, så kan det indikere at
det er menneskesskapt. Hvis
vi ser på middeltemperaturen
har den i de siste årene vist
en tendens oppad, noe som
er forenlig med en klimaen-
dring.

Vi er altså i ferd med å endre
klimaet vårt?

Alt tyder på det, men det vil
forekomme variasjoner fra år
til år fortsatt. Vi kan godt få
et år med en kald vinter. Det
er ikke noe som tilsier at vi
ikke får det.

Men dere kan ikke spå så langt
fram i tid?

Nå driver ikke vi med spå-
dommer, men prøver å bruke
vitenskaplige metoder. Vars-
lene er ganske gode for en tre
døgns tid, men deretter faller
presisjonen. 

Har du selv gjort noen tiltak
for å spare energi?

I øyeblikket er det ikke så
mye, men nå skal jeg pusse
opp huset, og da planlegger
jeg å installere luft-til-vann
varmepumpe som også
 varmer opp varmtvannet.  

Har du vannbåren varme fra
før?

Nei, huset er ikke bygd for
det, men i forbindelse med
oppussingen skal jeg legge
vannbåren varme i gulvene. 

Er ikke det en stor investering?

Jo, men uansett er jeg nødt
til å ta fatt i gulvene. De er så
slitt nå. Så slår jeg to fluer i
en smekk. For det første får
jeg langt jevnere temperatur i
boligen, og dessuten gir det
en stor besparelse.

Vil det si at du er veldig bevisst
og tenker mye på valg av
 energikilde, strømsparing og
miljø?

Tenker og tenker. Jeg kan i
hvert fall gjøre tiltak så jeg
ikke får økte el-regninger.
Jeg leste at til høsten skal
strømprisene opp 14 øre på
grunn av CO2 kvoter. Den
forklaringen kjøper jeg ikke.
I Norge har de ikke CO2

kvoter på strøm, for alt her er
ren energi. Dette er bare en
skjult prisøkning. De må
ikke lure folk på den måten.
Jeg er ikke interessert i gi
penger til strømselskapene. 
brs@huseierne.no
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Advarer mot 
tv uten avknapp

Hold deg unna tv-apparater uten avknapp,
råder Brannvernforeningen og Direktoratet

for samfunnssikkerhet og beredskap. Slår du
ikke av fjernsynet, bruker du ikke bare mer

strøm, du øker også risikoen for brann. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

– Vi vet at det er tv-apparater som står koblet til strømmen
som starter branner, og dette er særlig et problem hvis det
ikke er folk tilstede. Standbyfunksjonen blir ofte brukt når
man er ute av huset eller ligger og sover, og da kan en tv-
brann raskt utvikle seg til en stor brann, sier Håvard Kleppe i
Norsk Brannvernforening. 

Selv om de fleste fjernsynsapparater som selges uten
avknapp er flatskjermer, som på grunn av mindre overflate
samler mindre støv og er mindre utsatt for branner, mener
han det uansett er en risiko. 

– Vi anbefaler alle å kjøpe tv med avknapp. Det gjelder i
grunn alle elektriske apparater. Man skal ha mulighet til å
kunne bryte strømmen helt, sier Kleppe.

Ørjan Steen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap er også skeptisk, selv om han også er klar på at
brannfaren er noe mindre på flatskjermer enn gamle fjernsyn.

– Jeg mener uansett at når du reiser bort eller ikke er i
nærheten, bør et fjernsynsapparat slås helt av. Det gjelder i
prinsippet alt av elektrisk utstyr. 

Anne Guri Selnæs i Enova mener også en løsning av
denne typen er en uting. 

– Det bør absolutt være mulig å slå av et apparat uten å
måtte gå bak tv-skapet og trekke ut kontakten. En løsning
som dette er ikke noe særlig enten det gjelder brannsikkerhet
eller sparing av strøm. brs@huseierne.no



Varmepumpe
gir variabel gevinst

Uansett hvor mye du regner på besparelsen en varme-
pumpe kan gi deg i kroner og øre, er det ikke sikkert du
sitter igjen med det resultatet du forventer. Den økono-

miske gevinsten kan bli påvirket av en rekke faktorer.    

– Da jeg installerte varmepumpe ble jeg
forespeilet en årlig besparelse på 4 000 –
5 000 kWh, og det stemmer kanskje i
teorien, men ikke i praksis. Siden jeg
fyrer mye i peisen varmer det i seg selv
godt opp i stua, og derfor har jeg kun
spart rundt 200 kWh i måneden. Mitt
råd til alle som vurderer å kjøpe varme-
pumpe er å finne ut eksakt hvor mye
strøm de bruker til oppvarming. Hadde
jeg gjort det hadde jeg aldri kjøpt denne
maskinen til 22 000 kroner, sier Gunnar
Andersen fra Asker. Varmepumpen som
henger på veggen hjemme hos den pen -
sjonerte frisøren er ikke et dårlig pro-
dukt. Den er heller ikke feilinstallert.
Problemet er ganske enkelt at behovet
for varmepumpe i hans tilfelle ikke var
tilstede.

FORBRUK: Den største feilen du kan
gjøre når du skal beregne økonomisk
gevinst ved installasjon av varmepumpe
er å overvurdere varmebehovet ditt og
investere i et dyrere anlegg enn du har
behov for. Det vil automatisk føre til at
inntjeningen ikke blir så bra som fore-
speilet, og at nedbetalingstiden på inves-
teringen din blir lenger enn beregnet.
Skal du kjøpe pumpe bør du derfor være
bevisst på ditt eget forbruk. Som en tom-
melfingerregel kan du regne med at
mellom 50 og 60 prosent av det totale
strømforbruket ditt går til oppvarming.
Varmtvann utgjør mellom 15 og 20 pro-
sent av forbruket ditt.  Sjekk historikken
på strømregningen din. Jo høyere total-
forbruk du har, desto mer lønnsom vil
en varmepumpe trolig være. Har du et
strømforbruk på 15 000 til 20 000 kWh
i året er det lite å hente rent økonomisk
på å installere en avansert vann-til-vann
pumpe. Da vil det trolig lønne seg mer
med et system basert på luft. Grunnen er
den store forskjellen i investeringskost-
nad mellom pumpene. Mens en luft-til-
luft pumpe koster rundt 20 000 kroner,
og derfor tar kortere tid å nedbetale, må
du trolig opp i over 100 000 kroner for
en vann-til-vann varmepumpe. En luft-
til-vann pumpe ligger på mellom 50 000
og 80 000 kroner. Låner du pengene, vil
også renten du betaler spille inn. Du må
også vurdere pumpens levetid, som lig-
ger på mellom 10 og 15 år, i forhold til
investeringen. Husk i tillegg at en tek-
nisk installasjon som en varmepumpe
krever vedlikehold.
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tema: enøk
VARMENDE: At en varmepumpe er

positivt for miljøet, er det ingen tvil
om. Strømforbruket reduseres. Men
investeringskostnaden er betydelig. 

I tillegg er det en rekke faktorer som
påvirker den økonomiske lønnsom -

heten. Foto: Berit Roald, Scanpix.
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KLIMA: Alle varmepumper krever en
viss mengde strøm. Hvor mye det er
snakk om vil du vanligvis finne i varme-
pumpeprodusentens markedsføringsma-
teriell. Den såkalte effektfaktoren, som
angir hvor mange ganger den tilførte
effekten varmepumpen gir tilbake i form
av varme, ligger vanligvis mellom 2 og 5.
Husk at tallet som er oppgitt her vanlig-
vis indikerer hvordan pumpen virker
under optimale forhold, og kan variere
mye avhengig av klimaet i området der
den skal brukes. Ofte vil årsvarmefakto-
ren, som er et gjennomsnitt på hvordan
varmepumpen virker gjennom hele fyr-
ingssesongen, være et bedre tall å ta
utgangspunkt i (se egen artikkel “Ikke
stol på tallene” side 32). Dette er spesielt
viktig for luftbaserte varmepumper, som
fungerer best i områder der det sjelden er
langvarige kuldeperioder. Vann-til-vann
pumper vil ha en jevnere virkningsgrad
fordi de henter varme fra grunnen der
temperaturen er relativt stabil. Husk at
varmepumper vanligvis ikke er dimen-
sjonert for å dekke hele boligens oppvar-
mingsbehov. På luft-til-luft pumper kan
du regne med en dekningsgrad på
mellom 60 og 70 prosent, mens en luft-
til-vann og vann-til-vann pumpe kan
ligge på en dekningsgrad på henholdsvis
75 og 85 prosent. 

DISTRIBUSJON: Har du ikke et vann-
bårent anlegg i huset, er en luft-til-luft
pumpe sannsynligvis det beste alternati-
vet for deg, Både luft-til-vann- og vann-
til-vann pumper er avhengige av vannbå-
ren varme. Å installere et vannbårent
anlegg, enten det er snakk om radiatorer
eller gulvvarme, er dyrt (se egen artik-
kel). Økonomisk vil du vanskelig kunne
forsvare en slik løsning. Er systemet alle -
rede på plass, og du fyrer med strøm eller
har en oljefyr som kanskje er moden for
utskiftning, blir saken en annen. Da kan
en vann-til-vann pumpe være en løsning.

Bor du i et forholdsvis mildt klima og
har et vannbårent system som kan drives
på lave temperaturer, kan også en luft-til-
vann pumpe være et godt alternativ.
Dette er en langt billigere investering.
Men husk, installerer du en luft-til-vann
løsning og det viser seg at anlegget ditt
ikke kan drives på lave temperaturer, kan
du risikere å sitte igjen med en investe-
ring som ikke gir noen verdi tilbake. 

PLASSERING: Skal du installere en
luft-til-luft pumpe er det spesielt viktig å
se på boligens planløsning. Det mest ide-
elle for denne typen pumpe er et hus
med åpen løsning, slik at luften får sirku-
lert fritt rundt i boligen. Det er også
avgjørende hvor i huset pumpen plasse-
res. Varm luft stiger, og derfor må en
pumpe plasseres nede dersom huset har
flere etasjer. Likevel er det ikke gitt at
luftstrømmen går dit du ønsker. Det er
uansett smart å sette pumpen i det rom-
met du ønsker det skal være varmt, for
eksempel i stua eller på kjøkkenet. Et
alternativ, dersom boligen ikke har en
åpen løsning, kan være å installere flere
innedeler. Det vil imidlertid fordyre
anlegget.

ENERGIPRISER: Enten du fyrer med
olje eller strøm fra før, vil prisene være
svært variable. Erfaringsmessig stiger
kostnadene i fyringssesongen. Hvilken
retning energikostnadene tar, vil uansett
være avgjørende for besparelsen du kan
gjøre.

GJØR ET OVERSLAG: De viktigste
variablene du trenger når du skal se på
lønnsomheten ved å investere i en var-
mepumpe er boligens forbruk til oppvar-
ming, investeringskostnaden til varme-
pumpen, hvor stor del av varmebehovet
pumpen dekker, levetiden, og strømpri-
sen. 

Har du et elforbruk på 35 000 kWh i
året, kan du regne med at rundt 21 000
kWh (60%) går til oppvarming, mens
7 000 kWh (20%) går med til å varme
opp vann. Med en strømpris på 80 øre
(inkludert avgifter og nettleie), betaler
du da 16 800 kroner for oppvarming og
5 600 kroner for varmtvann i året.

Installerer du en luft-til-luft varme-
pumpe med en dekningsgrad på 60 pro-
sent vil varmepumpen årlig kunne dekke
12 600 kWh av oppvarmingsbehovet på
21 000 kWh. I motsetning til luft-til-
vann pumper og grunnvarmepumper
kan ikke luft-til-luft pumper varme opp
tappevannet. Legger vi en årsvarmefaktor
på 2,4 til grunn, altså at pumpen leverer
2,4 ganger den strømmen den får tilført,
får vi 5 250 kWh (12 600 : 2,4). Altså
bruker pumpen 5 250 kWh på å produ-
sere 12 600 kWh. Det vil gi en innspa-
ring på 7 350 kWh i året. I kroner og øre
blir det, med en strømpris på 80 øre,
5 880 kroner i gratis tilført energi. 

Dersom pumpen kostet deg 20 000 i
innkjøp, og den har en levetid på 15 år,
kan vi si at du betaler ned 1 333 kroner i
året på investeringen, og trekke det fra
den summen du har tjent. Da står du
igjen med en årlig spart sum på 4 547
kroner. Her har vi ikke tatt hensyn til
eventuelle renter dersom du har lånt
pengene, eller vedlikeholdskostnader på
pumpen. Det samme utgangspunktet
kan du bruke for luft-til-vann og for
vann-til-vann pumper, men gå da ut fra
en dekningsgrad på henholdsvis 75 pro-
sent og 85 prosent. Husk også at pum-
pene vil kunne varme opp tappevannet
ditt som står for rundt 20 prosent av
boligens strømforbruk.
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HUS MED ÅRLIG HUS MED ÅRLIG HUS MED ÅRLIG
STRØMFORBRUK STRØMFORBRUK STRØMFORBRUK
15 000 kWh 25 000 kWh 35 000 kWh

LUFT-TIL-LUFT VARMEPUMPE
Forbruk til oppvarming (60%) 9 000 kWh 15 000 kWh 21 000 kWh

Dekning varmepumpe 60% 5 400 kWh 9 000 kWh 12 600 kWh
Strømforbruk varmepumpe (årsvarmefaktor 2,4) 2 250 kWh 3 750 kWh 5 250 kWh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kWh spart 3 150 kWh 5 250 kWh 7 350 kWh

Innsparing i kroner (strømpris 80 øre pr. kWh) 2 520 kr 4 200 kr 5 880 kr
Investering 20 000 kr : 15år 1 333 kr 1 333 kr 1 333 kr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spart totalt pr. år 1 187 kr 2 867 kr             4 547 kr

LUFT-TIL-VANN  VARMEPUMPE
Forbruk til oppvarming + varmtvann (80%) 12 000 kWh 20 000 kWh 28 000 kWh

Dekning varmepumpe 75% 9 000 kWh 15 000 kWh 21 000 kWh
Strømforbruk varmepumpe (årsvarmefaktor 2,7)        3 333 kWh 5 556 kWh 7 778 kWh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kWh spart 5 667 kWh 9 444 kWh 13 222 kWh

Innsparing kroner (strømpris 80 øre pr. kWh)        4 534 kr 7 555 kr 10 578 kr
Investering 60 000 kr : 15 år 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spart totalt pr. år 534 kr 3 555 kr 6 578 kr

VANN-TIL-VANN VARMEPUMPE
Forbruk til oppvarming + varmvann (80%)     12 000 kWh 20 000 kWh 28 000 kWh

Dekning varmepumpe 85% 10 200 kWh 17 000 kWh 23 800 kWh
Strømforbruk varmepumpe (årsvarmefaktor 3,3)    3 091 kWh 5 152 kWh 7 212 kWh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kWh spart 7 109 kWh 11 848 kWh 16 588 kWh

Innsparing i kroner (strømpris 80 øre pr. kWh)      5 687 kr 9 478 kr 13 270 kr
Investering 100 000 kr : 15 år 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spart totalt pr. år – 980 kr 2 811 kr 6 603 kr

tema: enøk

OBS
!

VARIASJON: Har du i utgangspunktet et lavt strømforbruk, er det mest lønnsomt med 
en luft-til-luft varmepumpe. En vann-til-vann varmepumpe kan bli en dyr fornøyelse. 

Hvis du derimot har et høyt strømforbruk, svarer vann-til-vann varmepumpe seg best.



De fleste leverandører av varmepum-
per vil oppgi en effektfaktor (COP),
når de skal selge deg en pumpe. Den

ligger vanligvis et sted mellom to og
fem, og skal fortelle hvor mye energi du
får tilbake i forhold til tilført energi.
Med en effektfaktor på tre, skal du i
utgangspunktet få igjen tre ganger den
effekten du tilfører. Fører du 1 000 watt
inn, får du 3 000 watt tilbake.  

Problemet er at dette tallet sjelden
stemmer med det du faktisk får igjen.
Det blir som å sykle i nedoverbakke. Det
går fort, men på sletta og i oppoverbakke
vil du slite med å nå samme hastighet.
Mange leverandører oppgir nemlig
effektfaktoren ved +7 grader, noe som
sier lite om hvilken varme du får tilbake
når kulda setter inn. 

– Effektfaktoren er ofte målt ved
svært gunstige forhold, og da vil du
kunne få en effekt helt opp mot fem,
men i fyringssesongen er det sjelden du
vil få dager med effekt over tre, sier Bård
Bårdsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Rådgiver i Enova, Reno Elvestad,
anbefaler privatpersoner som vurderer å
investere i en varmepumpe å finne den
typiske middeltemperaturen i fyrings -
sesongen i området der de bor, og få
oppgitt hvilken virkningsgrad varme-
pumpen har da. 

– En pumpe kan ha en bra varmefak-
tor ved pluss syv, men den kan gå bratt
nedover når temperaturen synker. En
annen pumpe som har et dårligere resul-
tat ved +7, faller kanskje ikke så bratt.
Det du som kunde må finne ut er hvor-
dan pumpen virker når du trenger den
mest, forklarer han. 

Sjekk årsvarmefaktoren
Et annet tall som kan gi deg en god
pekepinn på hvordan varmepumpen du
vurderer å kjøpe vil virke, men som du
vanligvis ikke finner i markedsførings-
materiell, er årsvarmefaktoren. Den skal
oppgi hva pumpen gir tilbake i
gjennomsnittlig strømsparing over fyr-
ingssesongen. Årsvarmefaktoren vil vari-
ere fra landsdel til landsdel og fra år til
år, avhengig av hvordan temperaturen i
området er. De fleste leverandører har
egne programmer for å simulere dette.
En test utført av Sveriges Provningsinsti-
tut i samarbeid med Forbrukerrådet gir
en god illustrasjon på hvordan årsvarme-
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Ikke stol på tallene
Tallene som oppgir effekten til varmepumpen er ofte totalt

uinteressante for deg som kunde.  Krev å få se hvordan pumpen
fungerer ved ulike temperaturer. Bare da kan du avgjøre om en

installasjon vil være lønnsom for deg.  

TEKST: BJØRN 
RUNAR SODELAND

GEVINST: Behagelig inne-
temperatur og redusert
strømregning forutsetter at
varmepumpen også virker
godt når det er kaldt ute.
Foto: Berit Roald, Scanpix.
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faktoren kan variere kraftig fra landsdel
til landsdel. En luft-til-luft varmepumpe
i et hus på sørvestkysten med en årsmid-
deltemperatur på 8 grader og et varme-
behov på 17 000 kWh i året, gav en års-
varmefaktor på 2,4. På indre Østlandet
og i Nord-Norge, der årsmiddeltempera-
turen ble satt til 1,3 grader og varme -
behovet 28 000 kWh, var årsvarmefak -
toren 1,6. I Oslo, langs kysten av Øst-
landet og i Midt-Norge, med en årsmid-
deltemperatur på 5,9 og et varmebehov
på 20 000 kWh, hadde den samme
pumpen en årsvarmefaktor på 2,0. 

Få fullstendig oversikt
For å få fullstendig oversikt, bør du be
om å få se varmepumpens virkningsgrad
ved ulike temperaturforhold. Er det
kaldt, vil for eksempel en luft-til-luft og
en luft-til-vann pumpe bruke en del
energi til avriming av utedelen, og
mange pumper vil ha liten effekt i tem-
peraturer under -10 grader.

– Det er alltid en fordel å få oppgitt
effektfaktoren ved flere temperaturer.
Aller helst bør du få en kurve som viser
hvilken effekt pumpen har ved ulike
temperaturer. Først da vil du kunne
avsløre om den leverer godt for ditt
behov. Det er veldig stor forskjell på hva
varmepumper gir tilbake når temperatu-
ren faller under -5 grader. Enkelte leve-
rer helt ned mot -15, andre er helt ubru-
kelige ved så lave temperaturer, sier
Harald Jarnes Lillebø, daglig leder i
Enøk-senteret AS.

Energirådgiver Trond Berg i firmaet
Enøk Service mener det er naivt å stole
på tallene fra produsentene, og pleier all-
tid å teste pumpene på egenhånd.

– Vi tar ingen data for gitt, og tester
pumpene selv for nordiske forhold. Det
er viktig å huske på at de offisielle test -
ene gjøes på laboratorier, og da er det
vanskelig å ta hensyn til hva som vil skje
dersom for eksempel pumpen blir instal-
lert i et gammelt trekkfullt hus. Det er
heller ikke enkelt å simulere en norsk
vinter der temperaturen går mye opp og
ned, sier han. 

Det er særlig luft-til-luft og luft-til-
vann pumper som vil være påvirket av
endringene i temperaturene. En vann-
til-vann pumpe vil ha en mer konstant
virkningsgrad fordi temperaturen under
jorda vil være relativt stabil. 

tema: enøk

LITT KALDT ELLER ISKALDT? Temperaturen ute påvirker
effekten. Det du som kunde bør finne ut, er hvordan den
varme pumpen du har i kikkerten virker når du trenger
den mest. Foto: Hans L Bonnevier, Scanpix.
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TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

Nå er det ingen avansert vitenskapelig test som er utført i
den to etasjer høye boligen fra 1965, men tallenes tale fra
den lille strømmåleren i stikkontakten på veggen er klar.

Der det tidligere var tre panelovner på 3 500 watt i kontin-
uerlig bruk vinteren gjennom, og en 2 000 watts vifteovn til
bruk på kalde vintermorgener når innetemperaturen krøp ned
mot 16 grader, står det nå kun en enslig luft-til-luft
varmepumpe og surrer. Vinteren da pumpen ble installert,
brukte den i snitt 660 watt på å varme opp samme område
som panelovnene. Det var en kald vinter. Siden har forbruket
bare gått nedover.

– For å si sånn, de får tro det de som vil. Jeg vet resultatet,
jeg har målt, sier Per Limmesand, selvutnevnt testsjef. Det var
nemlig han som tok initiativet til å kjøpe inn måleren, i hov-
edsak for å ta Berg på fersken for løgn. 

– Når noen lover at jeg skal spare uvanlig mye, liker jeg å
sjekke at det faktisk stemmer, derfor kjøpte jeg meg en måler.
Jeg tenkte det kunne være moro å se, men hadde nok aldri
gjort det hadde jeg ikke blitt tuta ørene fulle av hvor mye
penger jeg kunne spare. Det er alltid greit å kunne arrestere
noen som sier sånt, sier Limmesand.

I tillegg til mindre strømforbruk er han også veldig godt
fornøyd med komforten pumpen gir, for ikke å glemme dens
enestående funksjon som skotørker. 

– Setter du skoene under varmepumpen tørker de raskt på
grunn av den varme luftstrømmen. Det finnes sikkert
smartere måter å varme opp nye hus på, men du får ikke bedre
i et gammelt. brs@huseierne.no

For godt til å være sant?
– Dette er huset Enova ikke tror finnes, skryter
Trond Berg i Enøk Service, og hevder varme pumpen
han har installert hos Per Limmesand på Høybråten
sparer mer energi og penger enn både produsentene
og Enova tror er mulig. 

ENTUSIASTISKE:
Trond Berg i Enøk
Service og Per
Limmesand er
svært godt for-
nøyd med luft-
til-luft varme-
pumpen.
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Tidligere fantes det Enøk-sentre i hvert
fylke med en stab rådgivere som til-
bød hjemmebesøk og uavhengig

energirådgivning til husholdninger som
vurderte alternative energiløsninger. I
dag må du stort sett stole på selgeren av
produktet, enten du vurderer varme-
pumpe, pellets eller andre energiløs-
ninger. At varmepumpeleverandøren til-
byr gratis befaring med kartlegging av
dine behov er selvsagt en bonus, men
kan du stole på rådene du får?

Harald Jarnes Lillebø, dag-
lig leder i Enøk-senteret AS, et
privat rådgivningsfirma eid av
en rekke mindre energi- og
nettselskaper, mener det er et
problem. 

– Snakker man med en
mindre leverandør som ikke
har et fullsortiment får man
gjerne anbefalt det selgeren
har, uavhengig av hva som er

best. Det er heller ikke sikkert man får
den beste pumpen fra en leverandør som
har alle produkter. Kanskje har enkelte
produkter en bedre avanse enn andre, og
da kan det hende selger velger det frem-
for et bedre produkt. Det betyr ikke
nødvendigvis at du ender med tap, men
kanskje får du bare den nest beste løs-
ningen, sier Lillebø. Han anbefaler folk
som vurderer å investere i en varme-
pumpe å sette seg godt inn i de ulike
alternativene, og være nøye med å vur-
dere ulike tilbud opp mot hverandre. Å
bruke en ekstern konsulent er kun for de

som har råd til å betale for seg.
– For private er dessverre

ikke uavhengig rådgivning et
alternativ. Det koster rett og
slett for mye. Man kan eventu-
elt kontakte Enova. De har
også en bra kjøpsveileder som
gjør at man kan sette seg litt
inn i det selv. Ellers må man
rett og slett bruke leverandøren
som konsulent, men da bør

man sørge for å få minst to skriftlige til-
bud, sier Bård Bårdsen, daglig leder i
Norsk Varmepumpeforening.

Det statlige foretaket Enova, som ble
opprettet i 2001, har et gratis landsdek-
kende rådgivningstilbud, men tilbyr
dessverre ikke hjemmebesøk.

– Vi sitter med mye kompetanse,
men det er svært begrenset hva slags
hjelp vi kan gi over telefon, innrømmer
Reno Elvestad, rådgiver i Enova. 

Han mener det kan være et godt
alternativ for mange å henvende seg til
foretaket på e-post. Da blir det enklere å
se grundig på enkeltsaker. Har den som
spør om hjelp allerede fått ett tilbud, gjør
det også saken enklere.

– Vi ser gjerne på de som har fått ett
konkret tilbud eller ønsker hjelp til å
vurdere ulike løsninger. Får vi vite detal-
jer om når huset er bygd og årlig forbruk
kan vi gi konkrete råd. Jo flere detaljer,
desto bedre. Likevel er det ikke alt som
er enkelt å si dersom vi ikke har vært på
stedet, sier Elvestad. brs@huseierne.no
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Vanskelig å få uavhengig rådgivning
Å velge riktig varmepumpe er vanskelig, men å få uavhengig rådgivning 
på området er nærmest umulig. Gode råd koster, og for privatpersoner 

skal det mye til før det lønner seg å betale for en konsulent.  

tema: enøk

Harald Jarnes Lillebø
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Rundt 40 prosent av boligene som
bygges i dag har vannbåren varme, de
aller fleste i gulvet. En av de store for-

delene med et varmesystem basert på
vann er fleksibiliteten. Vannbåren varme
gir deg mulighet til å velge mellom de
fleste ulike energikildene vi har til opp-
varming av bolighus; elektrisitet, pellets -
ovn, oljefyr, solvarme og ulike typer
 varmepumper. Denne fleksibiliteten har
gjort at mange etter hvert også er blitt
interessert i å etterinstallere vannbåren
varme i eksisterende boliger. Det finnes i
dag hovedsakelig tre muligheter, nemlig
varmelist, radiatorsystem og gulvvarme.
Og bare så det er sagt med én gang:
Ingen av dem er spesielt snille mot lom-
meboka. Hus&Bolig har sett nærmere på
de tre alternativene. 

Varmelist
Det kanskje minst omfattende systemet,
som også er det nyeste på markedet, er
en varmelist for varmtvann. Helge Folke-
stad, ingeniør og daglig leder i Ener-Pro-
dukt AS, som markedsfører varmelisten
“Best Board”, har jobbet med varme og
ventilasjon i bolighus siden tidlig på
1980-tallet. Han mener varmelisten gir
nye muligheter for å legge inn vannbåren
varme i eksisterende boliger.

– Denne listen varmer ikke opp luf-
ten, slik panelovner, radiatorer og ovner
gjør. Den utgir strålevarme langs gulvet.
Det betyr at den varmer opp det som
varmestrålene treffer, og ikke luften
rundt. Dermed unngår man at varmluft
stiger dit man ikke trenger den, nemlig
opp under taket, og man unngår stadig å

måtte varme den kalde luften som synker
nedover i rommet, dit vi oppholder oss.
Listen virker omtrent som sola når den
varmer opp det strålene treffer, for
eksempel jorda, reklamerer Folkestad.

Listen legges rundt rommet som en
vanlig gulvlist. Til eldre boliger som ikke
er så godt isolert anbefaler Folkestad at
man legger den i alle rom. I nyere, veliso-
lerte boliger holder det at man legger den
inntil ytterveggene. Under vinduer og
glassfasader skal listen også stoppe kulde-
ras fordi den er konstruert til å avgi litt
varme også rett oppover.

Systemet koster i underkant av 2 000
kroner per meter inkludert moms, ifølge
Folkestad. Det betyr at en minimums -
løsning med bare varmelisten fort vil
komme opp i 100 000 - 120 000 kroner.

Vannbåren luksus
TEKST: RIKKE ÅSERUD

Vurderer du å legge inn vannbåren varme i huset ditt? 
I så fall bør du vite at det først og fremst er en investe-

ring i komfort og mulig energieffektivitet, ikke i et
varmesystem som vil nedbetale seg med det første. 

tema: enøk

➤

RADIATORKUNST: Denne vakre krusedullen er faktisk en radiator fra nederlandske Droog Design, signert Joris Laarman. 
Designradiatorer som dette er stort sett forbeholdt en eksklusive delen av markedet. Foto/konsept:: Robaard/Theuwkens og Marjo Kranenborg.
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En større løsning med varmepumpe og
tappevannsoppvarming i tillegg vil koste
rundt 150 000 - 200 000 kroner, anslår
han. Nedbetalingstiden kan med andre
ord bli lang, men det avhenger jo blant
annet av hvilken varmekilde man velger
og av kraftprisene framover.

– Varmelist med varmepumpe vil
kunne gi rundt femti prosent strømspa-
ring i året i forhold til om du bruker
strøm til all oppvarming i boligen. Det
vil altså gi en betydelig innsparing på for-
bruket til tross for den store investerings-
utgiften, mener Folkestad.

Radiatorer
Et annet alternativ for den som ønsker å
legge inn vannbåren varme, er å instal-
lere et radiatorsystem i boligen. Selv om
radiatorer er et fleksibelt varmetransport-
system, er det viktig å bestemme seg for
hva slags oppvarmingskilde man ønsker
å bruke på forhånd, slik at man får lagt
inn radiatorer som passer til kilden. En
varmepumpe gir normalt ikke så varmt
vann som for eksempel en oljekjel gjør,
og krever derfor radiatorer med større
varmeflate. Et godt alternativ dersom
man har varmepumpe som varmekilde er
fan coils, eller viftekonvektorer. Enkelt
forklart er en fan coil en slags radiator
med en vifte som sørger for en mer effek-
tiv luftgjennomstrømning. Viften gjør at
overflatevarmen på fan coilen ikke
trenger å være like høy som ved vanlige
radiatorer. 

Det krever mindre å legge inn et radi-
atorsystem i huset enn å legge inn gulv-
varme, men en forholdsvis omfattende
prosess er det likevel. Om du vil etter -
installere radiatorer i en eksisterende
bolig bør du være forberedt på mye rør-

leggerarbeid, om du er aldri så finger-
nem, – og på nokså store utbetalinger.
Radiatorene i seg selv er ikke nødvendig-
vis så dyre; de kan du få fra rundt et par
tusen kroner per stykk og oppover, alt
ettersom du ønsker vanlige radiatorer,
radiatorer tilpasset varmepumpe, eller
noen av de nyere designradiatorene som
har dukket opp på markedet den siste
tiden. Rørsystemet kan imidlertid fort
bli en forholdsvis stor andel av totalpri-
sen, og arbeidet med å tilpasse systemet i
eksisterende bolig kan være nokså kost-
nadskrevende. Daglig leder i rørlegger -
firmaet Vann & Varme, Jan Annar Sam-
uelsen, mener det nærmest er umulig å
anslå hvor mye man må regne med å
betale for et radiatorsystem i en enebolig.
Et røft anslag ligger i underkant av
100 000 kroner.

– Til en middels stor enebolig på
rundt 200 kvadratmeter trenger du kan-
skje en radiator i hvert rom og et par i
stua. Ti – tolv radiatorer pluss rørsyste-
met med tilbehør, samt installasjonskost-
nadene kommer fort opp i en 80 000
kroner, uten moms, anslår Samuelsen. 

tema: enøk

LISTIG: Vannbåren varme i gulvlistene 
er forholdsvis nytt her i landet og foreløpig

ikke særlig vanlig. Foto: Ener-produkt.
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Gulvvarme
Den vanligste måten å bruke vannbåren
varme på i boliger i dag er å legge den i
gulvet. En av hovedårsakene er at gulv-
varmesystemene ikke trenger like varmt
vann som radiatorsystemer, og dermed er
spesielt godt egnet i kombinasjon med
varmepumpe. Men skal du legge det inn
i en eksisterende bolig, passer nok løs-
ningen best dersom du uansett trenger
nytt gulv. 

Det er hovedsakelig to måter å legge
varme i gulvet på. Det vanligste er å
støpe rørene ned i gulvet når man bygger
det – det er også den rimeligste varian-
ten, og den som gir minst varmetap i sys-
temet. Men det er også mulig å legge rør-
systemet på eksisterende rågulv. Et av de
viktigste hensynene å ta da, er hvor høyt
gulvet kan bygges opp. Ofte kan det være
problematisk i forhold til tilstøtende
rom, dører, karmer og så videre dersom
gulvet blir for høyt. 

Avdelingsleder i Novema kulde i
Trondheim, Jon Arne Lines, jobber med
vannbårne varmesystemer til daglig og
har selv lagt varmtvannsrør i gulvet i

huset sitt. Han forteller at han hadde to
muligheter så lenge han ikke skulle støpe
ned varmerørene i gulvet.

– Den ene muligheten var å legge
sponplater med spor til 20 millimeters
vannrør på rågulvet. Det var det rimelig-
ste alternativet, men problemet var at det
bygget nokså høyt. Derfor gikk jeg for
det litt dyrere alternativet, som var iso-
porplater og tynnere vannrør. Her var
materialkostnadene noe høyere og det
gikk med flere rør. Jeg valgte likevel dette

alternativet fordi det ikke bygde mer enn
30 millimeter i høyden, inkludert klikk-
parketten jeg la oppå, forteller Lines. 

Men så var det prisen, da. Lines’ løs-
ning kostet mellom 250 og 300 kroner
per kvadratmeter, men i følge installa -
tører Hus & Bolig har pratet med, kan
prisen fort komme opp i rundt 500 kro-
ner, det vil si 100 000 for en bolig på 200
kvadratmeter. Varmepumpe eller annen
varmekilde kommer i tillegg.
raa@huseierne.no
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Den umulige prisen
De fleste installatører, forhandlere og bransjeorganisasjoner

Hus&Bolig har vært i kontakt med, har villig vekk snakket om for -

delene ved vannbåren varme når vi har spurt. Systemene er flek-

sible, gir en behagelig varme og gir friere spillerom med hensyn til

møblering. Men når spørsmålet kommer til pris, er det gjerne slutt

på moroa. ”Ikke gratis” og ”det blir penger av det” er omkvedet.

 Konkrete tall er det dårlig med, og kommer de, er det gjerne med et

slingringsmonn på flere titalls tusen opp og ned. Spesielt gulvvarme

skal det mye til å få et generelt prisoverslag på. En viktig årsak er at

det er så mange variabler, som størrelsen på huset, isolasjonen,

dimensjoneringen på rørene, bygningsmassens materialer og utfor-

ming. Vurderer du å legge inn vannbåren varme i din bolig er det

derfor viktig at du får så konkrete anbud som mulig. Husk også å

regne med installasjonskostnadene når selgerne foreviser deg

mulighetene for strømsparing. De er nemlig sjelden med i

 regnestykkene. 

Priseksempler, vannbåren varme:
(Eksemplene er innhentet av Norsk VVS Energi- og miljøteknisk

 forening og basert på gjennomsnittet av tre konkrete anbud på

 varmeanlegg til to nybygg i henholdsvis Oslo, på Sørlandet og

 Sørvestlandet.)

Gulvvarme i lite hus (151 kvadratmeter): 
Ledningsnett: 45 448,-

Utstyr: 23 283,-

Sum: 68 731,- 

Pris per kvadratmeter: 455,-

Gulvvarme i stort hus (265 kvadratmeter): 
Ledningsnett: 66 947,-

Utstyr: 26 468,- 

Sum: 93 415,-

Pris per kvadratmeter: 353,-

(Forutsetningen her er hus i to etasjer uten kjeller. Kvadratmeter-

prisforskjellen kan delvis forklares delvis med at det er forholdsvis

liten forskjell på utstyrsutgiftene til de to husene; delvis med hvor

stor andel av varmerørene i hver bolig som er støpt i gulvet.)

Radiatorvarme i lite hus med 11 radiatorer (151 kvadratmeter):
Ledningsnett: 26 316,-

Utstyr: 50 712,-

Sum: 77 028,-

Pris per radiator: 7 003,-

Pris per kvadratmeter: 510,-

Radiatorvarme i stort hus med 15 radiatorer (265 kvadratmeter):
Ledningsnett: 40 507,-

Utstyr: 65 652,-

Sum: 106 159,-

Pris per radiator: 7 077,-

Pris per kvadratmeter: 401,-
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En gjennomsnittsfamilie bruker
mellom 15 og 25 prosent av sitt totale
energiforbruk til oppvarming av tap-

pevann. En utregning Hus&Bolig fore-
tok i 2006 viser at dersom alle i en fami-
lie på fem dusjer i ti minutter hver dag,
vil det kunne koste dem over 7 600
 kroner i året. Det er med andre ord mye
å spare på å redusere energibruken til
tappevannet. Vi har sett på noen av
mulighetene. 

Solvarme
Solvarme til oppvarming av boliger og
tappevann har til nå stort sett vært forbe-
holdt nybyggere, som i byggeprosessen
har kunnet designe huset etter denne
energikilden. Å installere et fullt solvar-
mesystem i en eksisterende bolig er som
oftest så dyrt og krevende at investe-

ringen nærmest aldri vil bli nedbetalt i
form av innsparte energiutgifter. 

Nå er det imidlertid blitt mulig å
utnytte solvarme til oppvarming av tap-
pevannet i helt vanlige hus, uten at det
stiller de store kravene til utforming,
arkitektur eller øvrig oppvarmingsløs-
ning. Det vil fortsatt ta tid før du merker
det på lommeboka, men er du tålmodig,
vil både du og miljøet merke innsparing-
ene.

Lang nedbetalingstid
– Ved normal bruk regner vi med en
nedbetalingstid på mellom åtte og ti år
for et solvarmesystem tilknyttet varmt-
vannsberederen, sier salgsingeniør Ola
Skylstad i Huhnseal. Firmaet jobber
blant annet med energisparende produk-
ter, og markedsfører et solfangersystem
som enkelt skal kunne ettermonteres i
eksisterende boliger. Systemet består kort
fortalt av en utedel med varmerør, der
sirkulerende vann varmes opp av solen
og holder på varmen som i en termos, og
en innedel med en spesiell varmtvanns -
tank tilpasset systemet. Vannet i systemet
kommer opp i ca. 70 grader. 

Men det kreves tålmodighet for å
vente på at solvarmesystemet skal bli
lønnsomt. Mens en vanlig varmtvanns -
tank i dag koster rundt 5-6000 kroner,
må du fort ut med det fire- og femdob-
belte dersom du vil bruke solvarme. 

– Vårt system koster rundt 20 000
kroner, og i tillegg kommer kostnadene
til en ny varmtvannsbereder, dersom den
gamle ikke er av den moderne typen.
Har du en forholdsvis ny varmtvanns -

tank, kan den brukes til systemet med en
varmeveksler, sier Skylstad. 

Installasjonen av systemet er for-
holdsvis enkel og solfangerdelen skal
være mulig å montere selv på taket, men
også ved installasjonen vil det naturlig
nok beløpe seg visse kostnader til hånd-
verkere.

Når solvarmesystemet først er på
plass i boligen, er det imidlertid fritt
fram for å plaske så mye du måtte ønske
i badekaret. Da varmes nemlig tappevan-
net opp av gratis solvarme i vel åtte av
årets tolv måneder. I de kaldeste måne-
dene kreves en tilleggsenergikilde, som
for eksempel strøm, pellets eller varme-
pumpe. Husk også at en varmtvannsbe-
reder har en forventet levetid på rundt
20 år. Det er altså absolutt muligheter
for å spare penger – i hvert fall inn i det
andre tiåret av berederens levetid. 

Avtrekksvarmepumpe 
med varmtvannsbereder
Synes du et solvarmeanlegg høres vold-

Varmtvannssparing
for den tålmodige

Du kan spare miljøet ved å la solen eller avtrekksluften fra huset
varme tappevannet ditt. Men ikke hold pusten mens du venter

på den økonomiske gevinsten. En god porsjon tålmodighet 
må til før innsparingen også merkes på lommeboken.  

TEKST: RIKKE ÅSERUD

SOLVARME: Utedelene til et solvarmesystem
monteres gjerne på hustaket, men de kan
også monteres frittstående, som her. 
Foto: Ola Skylstad

tema: enøk
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somt ut til din bolig, er det andre måter
du kan spare inn utgiftene til varmtvann
på. I moderne boliger med mekanisk
ventilasjon vil en avtrekksvarmepumpe,
som tar vare på varmen som ligger i luf-
ten som blåses ut av boligen din, kunne
gi deg innsparinger dersom den kobles til
tappevannet. En avtrekksvarmepumpe
overfører varmen i luften som går ut av
huset til tappevannet. 

– I Sverige er dette standard utstyr i
alle nye boliger. I Norge er vi ikke kom-
met like langt, selv om systemet gir klare
innsparinger over tid, sier prosjektinge-
niør Tomasz Czajkovskij i KVT Klima-
og Varmeteknikk.

Har du en nyere bolig med ventila-
sjon og avtrekk på loftet, slik de aller
fleste hus i dag har, er det ikke stort van-
skeligere å installere en avtrekksvarme-
pumpe enn det er å bytte kjøleskap, for-
teller han. Dersom varmepumpen kun

kobles til tappevannet koster pumpen fra
27 000 kroner, men prisene varierer
sterkt. 

– Man kan spare rundt 70 prosent av
energibruken til tappevannsoppvar-
mingen med en avtrekksvarmepumpe.
Den varmer vannet til rundt 55 grader,
og vanlig strømoppvarming slår bare til
når temperaturen jevnlig heves til 65 gra-
der for å drepe bakterier, eller når for
eksempel hele familien skal bade etter tur
og varmepumpen ikke varmer vannet
raskt nok, forklarer Czajkovskij. Han
anslår nedbetalingstiden til å ligge rundt
fem – seks år.

God isolasjon og 
fornuftig plassering
Vil du fortsatt gå for tradisjonell varmt-
vannsoppvarming, men spare på energi-
utgiftene til tappevannsoppvarmingen,
kan det også være mye å hente på å skifte

ut en gammel varmtvannstank. Sørg for
å velge en ny bereder med god isolasjon.
Det gjelder spesielt dersom tanken står i
et teknisk rom i boligen, der du ikke
trenger oppvarming. Har du tanken på
badet, der du likevel trenger oppvar-
ming, er ikke isolasjonen like viktig.
Ellers kan også helt enkle, små vannspar -
ingstiltak virke.

– I rørleggerforretninger får man
kjøpt sparedyser til kjøkkenvasken som
reduserer vannmengden i kranen,
omtrent som en sparedusj gjør i dusjen.
Det finnes også en ny type armaturer
som gir kaldt vann i stedet for lunkent
når hendelen står i midten, forteller
Harald Lillebø i Enøksenteret. 

Han tipser også om at isolasjon av
rørene kan gi effektiv energiinnsparing,
og i mange tilfeller er både billig og
enkelt å gjøre selv. raa@huseierne.no

FULL SPRUT: Rundt en femtedel av norske husstanders totale energiforbruk går til oppvarming av tappevannet, 
men dusjen er en luksus vi ikke vil være foruten. Foto: Nina Granlund Sæther
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Det er lett å la de elektriske apparatene i huset
stå på 24 timer i døgnet sju dager i uka. I Stor-
britannia viste en undersøkelse fra The Energy

Saving Trust nylig at gjennomsnittshushold-
ningen hadde opp til 12 apparater stående i hvile-
modus, eller såkalt standby, til enhver tid. Det
årlige strømforbruket ble målt til å tilsvare to
kraftstasjoner, og beløpe seg til hele 740 millioner
pund.

Nå er kanskje ikke situasjonen så alvorlig i
Norge. 60 millioner mennesker forbruker uansett
langt mer strøm enn 4,7 millioner, men poenget
er det samme. Vi bruker stadig mer elektrisitet til
apparater som ikke er i bruk. Pengene går rett og
slett rett ut av vinduet. Et gammelt estimat fra
Enova anslår at nordmenns totale standbyforbruk

ligger på 329 millioner kilowattimer i året, noe
som tilsvarer forbruket i ca. 15 700 boli-

ger. Tallet er trolig lang høyere i dag.
– Det finnes dessverre ingen

oppdaterte undersøkelser på
standbyforbruket her i landet,
og Enova har i liten grad foku-
sert på dette de siste årene.
Likevel er det ingen tvil om at
nordmenn har vært litt bort-
skjemt når det gjelder bruk av
strøm og  tar kanskje litt lett
på nettopp dette. Vi kan nok

Slå av!
Det koster deg ikke mange kronene å ha tv, pc og
stereoanlegget stående i standbymodus året rundt.

Men bruker du avknappen litt oftere kaster du i
hvert fall ikke penger ut av vinduet, og kan gå til

sengs med litt renere samvittighet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

tema: enøk

Synnøve Bjørke
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Sjekk ditt eget standbyforbruk
Lurer du på hvor mye apparatene du har stående rundt omkring i huset

bruker i standbymodus, kan du gjøre en enkel test på egenhånd. Kjøp en

flyttbar energimåler, plugg den inn i støpselet og les av. 

For 169 kroner, som forhåpentligvis blir dekket inn av at du i fremti-

den husker å skru av apparatene dine helt, får du blant annet hos kje-

den Clas Ohlson kjøpt en energimåler som viser forbruket ditt i volt,

watt og ampere. Det lille vidunderet har også mulighet for å program-

mere inn dagens kilowattpris, så ser du nøyaktig hva forbruket koster

deg i kroner og øre.

En uhøytidelig test utført av Hus & Bolig gav følgende resultat:

bli flinkere til å få ut informasjon om denne problematikken, sier
kommunikasjonsansvarlig Bård Bjerkaker i Enova.  

Kraftig variasjon
Ifølge Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Elektronikk-
bransjen, kan standbyforbruket for ulike apparater variere kraftig.
Mens en gammel tv kan bruke opptil 20 watt i standby, kan nyere
apparater bruke under 1 watt. 

– Hvis vi sier, som en tommelfingerregel, at hvert apparat trek-
ker mellom tre og 20 watt, er det ikke usannsynlig at forbruket til
en stor familie kan ligge på mellom 1 000 kroner og 1 200 kroner
i året, sier Bjørke. Hun mener det ikke er å ta for hardt i å anta at
en familie eier opptil 25 produkter som kan stå i standbymodus.

– Tar vi en rask opptelling i huset har stort sett alle vaskema-
skin, tørketrommel, oppvaskmaskin, kaffetrakter, to – tre radioer,
to – tre tv-apparater, dvd-spiller, kanskje bærbar dvd, flere stereo -
anlegg, pc, printer, flere mobiltelefoner, spill og fotoapparater
med tilhørende ladere. Tenker du deg om, har du trolig flere
apparater enn du tror, sier hun. 

Slå av, trekk ut
Det er altså ikke bare fjernsynsapparatet som surrer og går i
standby. Ta deg en runde i huset og kikk etter små grønne eller
røde lys. Er det lys, går det strøm. Tv, stereo, video, dvd, oppvask-
maskin, vaskemaskin, tørketrommel. Alle har trolig en egen
standbymodus. Husk at batteriladeren til mobiltelefonen, digital-
kameraet, nesehårstrimmeren og barbermaskinen også suger
strøm, selv om ingenting står til ladning. Det samme kan gjelde
halogenbelysning som ofte er koblet til en transformator. Er den
varm, trekker lyset strøm selv om det er av. 

– Vi anbefaler å slå av alle produkter fysisk, og å trekke ut
kontakten av ladere og annet utstyr som står koblet i veggen.
Mange tenker nok ikke på at de også trekker strøm, sier Synnøve
Bjørke i Elektronikkbransjen. brs@huseierne.no

TV 9 watt

Stereo  50 watt

DVD  11 watt

PC  42 watt

Router  14 watt

Lader drill  16 watt

Lader tannbørste 4 watt

Vaskemaskin  9 watt

Oppvaskmaskin  4 watt

Printer  9 watt

Lader mobil              1-4 watt
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Triste fellesrom
Dagens byggeboom gir nitriste fellesrom, og det

går ut over de minste, hevder arkitekt Bård Isdahl

i Norsk Form. Han har studert uterommene i 

24 nye boligprosjekter i hovedstaden.

– Stedene der barna skal ha sitt areal blir

skadelidende. Trengselen i de trange uterom-

mene blir stor. Syklene får stor plass på bekost-

ning av barna, sier Isdahl til Aften. I den grad det

er lagt til rette for barn, er det i form av en sand-

kasse. Barn i skolealder får ingen ting.

Stor etterspørsel etter sentrale boliger har

gjort at utbyggerne i stor grad har fått gjøre som

de vil, mener Isdahl. Politikerne har ikke klart å

stå imot utbyggernes krav om profitt. I tillegg er

det blitt et miljømantra å bygge tett, hevder han.

LITEN PLASS: Vi bygger tettere og tettere. 
Kravet om profitt går ut over de minste. 

Foto: Nina Granlund Sæther

sett&hørt
“Da vi begynte med sparedusjer i Choice, 

var det først og fremst for å spare penger.”

Hotellkonge Petter Stordalen til Ny Tid

Vanskelig å innfri
I følge Aftenposten sliter den borgerlige koalisjonsregjeringen 

i Sverige med å innfri løftet om å fjerne den upopulære

 eiendomsskatten. Da finansministeren foreslo at eiendoms-

skatten skulle erstattes med en ny kommunal eiendoms avgift

på 4 500 kroner for alle småhus, ble forslaget møtt med så

kraftig kritikk at det ble trukket. Et nytt foreløpig forslag går ut

på å redusere eiendomsskatten fra 1 til 0,8 prosent av takst-

verdien. De som tjener på regjeringens forslag, enten eien-

domsskatten fjernes helt eller reduseres i kombinasjon med

en ny kommunal eiendomsavgift, er rike villaeiere i storbyenes

velstående forsteder, hevder kritikerne.

Vil inkludere 
borettslagene
Det såkalte Særavgiftsutvalget, som har

vurderte flere endringer i avgifts-

systemet, foreslår blant annet at det

også skal betales dokumentavgift ved

omsetning av borettslagsboliger og

aksjeboliger. På lengre sikt foreslår

utvalget at dokumentavgiften trappes

gradvis ned, melder NTB. Det staten

taper på en slik nedtrapping kan kom-

penseres ved en tilsvarende økning i

bolig- og eiendomsbeskatningen, mener

utvalget.

Finansminister Kristin Halvorsen har

signalisert at regjeringen ikke ønsker å

innføre dokumentavgift på borettslags-

leiligheter.

AVSKILTER BYGGEFIRMAER
Statens bygningstekniske etat (BE) svartelister sel-

skaper som ikke følger bestemmelsene i plan- og

bygningsloven. I løpet av det siste året har mer enn

30 foretak mistet sentral godkjenning. Grove feil,

som at hus ramler ned, eller alvorlige prosessfeil,

som å bygge uten å søke om tillatelse, medfører at

et firma mister godkjenningen. 

Malvin Bjorøy i BE mener grådighet ligger bak

enkelte selskapers nonchalanse overfor loven.

– Enkelte foretak er villige til å gå veldig langt

for å sette kvalitetskrav til side for å øke inntje-

ningen, sier han til Aftenposten.

Bjorøy må erkjenne at etaten bare klarer å

følge opp en liten del av de 13 900 firmaene som

er godkjent for å drive byggevirksomhet. Målet er å

komme opp i 30 prosent tilsyn.
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Miljøguide
Sintef Byggforsk har nylig gitt ut heftet Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger, som skal

gi forvirrede nordmenn hjelp til å ta vare på både egne og andres helse når hjemmet skal fornyes.

Flere produkter til hus og hjem inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, og stadig flere barn og

voksne sliter med plager som følge av dårlig innemiljø. Vil du ta vare på deg selv og de rundt deg,

men trenger noen tips på veien, finner du heftet på forskningsorganisasjonens hjemmesider

www.sintef.no  eller hos Grønn Hverdag www.gronnhverdag.no
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sett&hørt

“Det er et paradoks at eldre 
bygg holder, mens moderne bygg
svikter når været slår seg vrangt.”

Leder i Afteposten

Gladmelding 
ble stoppet
Sommerens gladmelding fra skatte -

direktoratet til styremedlemmer i sam-

eier ble raskt stoppet av finansministe-

ren. Skattedirektoratet åpnet tilsyne -

latende for at styremedlemmer i eier-

seksjonssameier kunne motta skattefri

godtgjørelse for sitt arbeid på inntil 

1 000 kroner i året fra hver seksjons-

eier. Til nå har grensen vært 1 000 kro-

ner totalt. Etter en uttalelse fra finans-

ministeren kom det imidlertid frem at

dette slett ikke var i overensstemmelse

med departementets syn på saken.

Spørsmålet om hvor mye man kan

tjene skattefritt på arbeid for sameier

utredes nå i samarbeid mellom skatte-

direktoratet og departementet. Lurer

du på om du kan kreve tilbake inn -

betalt skatt på lønn for styrearbeid i

ditt sameie, må du altså smøre deg

med tålmodighet, men både direk -

toratet og departementet opplyser om

at saken er viktig og at de ønsker fort-

gang i arbeidet for å få en avklaring.

VERDENSARV: Bebyggelsen på Røros er på FNs verdensarvliste. Foto: Scanstockphoto/Ståle Edstrøm

Mer verdensarv
22 nye steder har fått kulturarv-status. Totalt er det nå 851 steder, byggverk og landskap, 

ruiner og kunstskatter verden over som står på Unescos prestisjetunge liste, skriver Aftenposten. 

Sidney-operaen, tegnet av dansken Jørn Utzon, er nykommer på listen.

Flere bygger murhus
Stadig flere bygger hus i mur, skal vi tro Fædrelandsvennen. Av 8000

eneboliger som ble bygget i Norge i fjor, var mellom to og tre prosent

murhus. Selv om prosentandelen er lav, hevder Tore Ilseng i mur -

huskjeden Håndverksmur at et økende antall nordmenn har fått

øynene opp for mur som byggemateriale.

– Fra å være en nasjon av trehusbyggere har vi nå begynt å følge

etter resten av Europa, sier han til avisen. 
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- Hallo, er det Hus & Bolig-redaksjo-
nen? Si meg, hvilken politikk er

det egentlig dere fører når det gjelder foto-
grafier? 

Damen i den andre enden av telefonen
var tydelig opprørt. Helt uforvarende hadde
hun plutselig fått se bilde av kjøkkenet sitt
på forsiden av bladet. Nå ville hun vite
hvordan i all verden det hadde seg at et slikt
bilde havnet der. Og at på til som en illus-
trasjon til en sak om sopp- og råtefare?
Dette krevde en forklaring!

Bildebase
Har du et vakkert eller spesielt hjem er det
mange aviser og blader som gjerne vil
komme innenfor dørstokken for å lage en
fotoreportasje. Åpner du døren for en foto-
graf, kan det imidlertid lønne seg å ha en
klar avtale om senere bruk av bildene. Det
kan også være greit å nevne saken for kjøper
dersom du skulle komme til å selge det
avfotograferte huset.  

Forklaringen på historien over var nem-
lig nokså enkel. Husets forrige eier hadde
hatt besøk av en fotograf som tok bilder av
det nyoppussede kjøkkenet. Så havnet
fotoet i en database med bilder som blader
og andre interesserte kan kjøpe og benytte

som illustrasjonsfoto. I dette tilfellet skrev
Hus & Bolig en sak om sopp- og råtefare
ved bruk av downlights, og fotografiet ble
brukt nettopp fordi det var downlights der. 

Praksisen er vanlig og som oftest upro-
blematisk juridisk. Men uproblematisk var
det ikke for eieren av kjøkkenet, som mente
at dette illustrasjonsfotoet ville redusere
husets salgsverdi.

Må bevises
– Dersom dette skulle blitt en sak i rettsve-
senet, ville det vært opp til kjøkkenets eier å
bevise at bildene og bruken av dem hadde
påført henne et økonomisk tap. I dette til-
fellet tror jeg, uten at jeg kjenner saken spe-
sielt, at det ville vært svært vanskelig, sier
jurist Kristine Holm i Norsk Presseforening. 

Hun påpeker også at selv om et bilde av
et interiør er mer privat enn et av et bolig-
felt eller et tilfeldig hus utenfra, vil bruken
av et slikt bilde på forsiden av et magasin
vanskelig kunne rammes av straffelovens
bestemmelser om privatlivets fred. Bildet
var tross alt ikke tatt mens nåværende eier
eide huset, og heller ikke uten at daværende
eier var klar over det. Dersom fotografen
hadde ligget i buskene og zoomet inn
gjennom kjøkkenvinduet, ville saken stilt

Besværlige 
boligbilder

Hun ble ganske paff, damen som plutselig 
gjenkjente kjøkkeninnredningen sin 

på forsiden av Hus & Bolig. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

hus
&bolig
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Nore og Uvdal nekter å innløse festetomter

Mer varme med peisinnsats

Varmepumper –VORTER på veggene?

Downlights 
gir stor råtefare
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seg annerledes, men også da skulle det mye til
før husets nye eier ville nå fram med påstand
om brudd på privatlivets fred. 

– Så lenge bildene ble tatt med husets for-
rige eiers samtykke, er det vanskelig for husets
nye eier å si noe på det, påpeker Holm. 

Hun anbefaler imidlertid folk å lage en
avtale, dersom de er usikre på hvordan bildene
vil bli brukt i framtiden når de går med på å
slippe en fotograf inn i huset.

– Det kan være lurt å sette opp en avtale
med fotografen. Er det først tatt bilde av deg
eller hjemmet ditt, kan du risikere å se det
igjen. Har et blad eller en avis først fått ta bil-
der, er det de som har rettighetene, sier Holm. 

Som eier av interiøret har du ingen krav på
å få kopier av bildene som blir tatt, men i de
aller fleste tilfeller vil og bør fotografen kunne
gi denne lille motytelsen. 

Privatlivets fred
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per
Edgar Kokkvold, påpeker at så lenge en foto-
graf eller et magasin er invitert med hjem til
deg, er forholdene som oftest avklart og lite
konfliktfylte. Det er mer problematisk å trekke
skillelinjen mellom det private og det offent-
lige i tilfeller der pressen ikke er invitert,
mener han.

– I presseetikken vil normalt den regel
gjelde at et privat område er både det som rent
faktisk er privat, men også offentlige områder
hvor man rimelig må regne med å være i fred.
Går man på restaurant og setter seg på vindus-
bordet, må man regne med å bli mer eksponert
enn om man trekker seg inn i hjørnet, sier
Kokkvold.

I prinsippet gjelder samme regel for foto-
grafering av privathus utenfra. Ligger huset
privat og tilbaketrukket, eller gjemt bak høye
hekker og gjerder, bør terskelen for å publisere
bilder av det normalt være høyere enn om det
ligger åpent til i det offentlige rom. Men har
du en vakkert malt postkasse, et innbydende
inngangsparti eller en spesiell port, skal du
ikke bli overrasket om du plutselig ser
bilde av den i avisens boligsider eller i et
blad. Dette er en del av det offentlige
rom hvor fotografering og publisering
av bildene er uproblematisk.

Foto utenfra
På et skilt utenfor et hus like ved
riksveien i Valdres sto inntil nylig et
skilt som vanskelig kunne misforstås:
”Forbudt å fotografere”. Huset ligger
godt synlig for alle som kjører forbi, ➤

HUS SOM LINSELUS:
Utenfra er huset ofte
en del av det offent-
lige rom der hvem
som helst kan knipse
fritt. Men inviterer du
en fotograf hjem til
deg, kan det være
lurt å gjøre en avtale
om hvordan bildene
skal brukes i ettertid.
Foto: Geoffrey 
Kempton
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og med sine spesielle farger stikker det
seg markant ut fra resten av bebyggelsen
i området. Det var tydelig at eieren
hadde sett seg lei på folk som stakk
objektivet sitt oppi det han oppfatte som
sin private sfære. Men kan man egentlig

forby fotografering av et hus utenfra på
denne måten?

– Jeg tviler på om eieren av huset ville
nå fram i en eventuell rettslig tvist hvis
noen tok bilder av huset hans, til tross
for forbudsskiltet som var satt opp.

SPESIELT: De fleste oppfatter boligen sin
som en del av privatsfæren, men er huset
ditt svært spesielt og ligger åpent til, må

du nok regne med oppmerksomhet fra
folk både med og uten kamera. 

Foto: Trygve Lien.



Huset ligger svært godt synlig, det kan
svært enkelt fotograferes fra offentlig
område, og det tiltrekker seg automatisk
publikums interesse på grunn av farge-
bruken. Det er i hvert fall gode argumen-
ter for at det skulle være mulig å ta bilder
av det, til tross for eierens forsøk på å
forby det, sier fotograf Knut Førsund,
informasjonssjef i Fotorådet og kursleder
for fotoskolen.no. 

Førsund, som har jobbet med foto i
en årrekke, påpeker videre at dersom det
skjer noe spesielt med huset ditt, kan
dagsaktuelle medier fritt publisere bilder
av det dersom saken er av allmenn inter-
esse. Det kan for eksempel være brann,
flom eller lignende. 

Amatørens hjemmeside
Har du en hobbyfotograf i familien –
som kanskje også pusler med sin egen
hjemmeside? I så fall kan det være greit å
minne om at de samme etiske og juri-
diske regler gjelder for publisering på en
hjemmeside som for andre publikasjoner
på nett og papir. Husk at det kan lønne
det seg å vannmerke bildene for å hindre

andre i å kopiere eller bruke dem. Foto-
grafen kan også skrive en kort tekst om
at han eller hun forbeholder seg retten til
dem. 

For hobbyfotografen er det også vik-
tig å huske på at eventuelle kunstverk
som måtte befinne seg i folks private
hjem, er beskyttet av åndsverksloven.
Avbildninger av disse kan normalt ikke
gjengis fritt uten kunstnerens tillatelse og
betaling av avgift til kunstnerorganisasjo-
nen Billedkunst Opphavsrett i Norge
(BONO). raa@huseierne.no
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F A K T A

Lover og regler som regulerer fotografering av huset ditt: 
• Straffelovens § 390: ”Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker

 privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.”

• Åndsverkslovens § 43 a regulerer  fotografens rett til bildet.

• Åndsverksloven § 45 c regulerer  fotografier av personer.

• Avtaler inngått mellom partene skal gjelde. Vær Varsom-plakaten regulerer god presseskikk. 

FORBUD: Plages du av husfotografer spørs det
om du kan nedlegge fotoforbud, men et skilt

viser i det minste ditt syn på saken. 
Foto: Trygve Lien.



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.
Epost: 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.
Epost: botolfsen@fricklangseth.no

OS
LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH 
MIKALSEN AS v/adv. Kjell-Ove Engeseth 

Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte;
f.eiend. Spania.

Oslo og Kongsberg
Tlf.: 22 40 58 80. Fax: 22 40 58 81
koe@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.
Epost: 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. Epost: 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. 
Epost: 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. 
Epost: 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
Epost: 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
Epost: 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. 
Epost: 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.
Epost: Fredrikstad@ytterbol.com

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

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

Sarpsborg: Postboks 404, 1703 Sarpsborg.
Tlf: 69 16 18 00. Fax: 69 16 18 01.
Epost: 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.
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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
Epost: 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. 
Epost: 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.
Epost: 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 
Epost: 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.
Epost: bull@hblaw.no OS

LO

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

Fast eiendoms rettsforhold,  byggesaker, entreprise-
 rett, arverett, skifterett og  alminnelig praksis.

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no   www.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
Epost: 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
Epost: post@advokatraadhuset.no VE

ST
-A

GD
ER

ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 351, 4577 Lyngdal.
Tlf.: 38 34 04 20. Fax: 38 34 04 21. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: henrik@advokathuset-sor.no VE

ST
-A

GD
ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

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

LE
M

AR
K

ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setsaas

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

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

ST
FO

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

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

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

RD
AL

AN
D

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.
Epost: firmapost@dagmartinsen.no

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

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

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

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

PL
AN

D

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

NO
RD

LA
ND

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

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

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

DM
AR

K 

ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA             
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL

ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

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

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

GA
LA

ND
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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

ST
-A

GD
ER
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Frøydis Paulsen og Arve Synnevåg
hadde vært på en rekke visninger. Da
de kom over tomannsboligen i Asker,

syntes de at de fikk relativt mye for tre
millioner, som var innenfor deres økono-
miske tålegrense. Boligen hadde hele fem
soverom. I tillegg fulgte det med et 18
kvadratmeter stort anneks. Og den store
hagen virket forlokkende. Derfor var de
svært fornøyd da de fikk tilslaget på vår-
parten. I juli overtok de
drømmeboligen.

Da regnet begynte å
strømme ned på høstpar-
ten, ble de ganske rask
tvunget til å flytte ut av
soverommet i kjelleren.
Mugglukten ble for intens.
De begynte å ane at ikke
alt var som det skulle.
Senere har den ene ubeha-
gelige overraskelsen etter
den andre dukket opp. 

Ekteparet ønsket blant
annet å bygge litt ut. De så
for seg at det var mulig å
leie ut to av soverommene.
Det viste seg fort at det

eksisterende bygget ikke var i samsvar
med den byggetillatelsen som var gitt.

Pålegg om å rive
– Da jeg var på visning, måtte jeg jo le da
jeg så de to soverommene vi nå må rive,
forteller Frøydis Paulsen. – De var helt
klart litt rare. 

Når man kommer inn i rommene må
man bøye seg ned for ikke å stange i en

takkonstruksjon som
sannsynligvis er laget for å
skjule en bærebjelke. To
meter inn i rommet slutter
så gulvet brått. Ned til
neste nivå er det en høyde-
forskjell på ca. en meter.
Kanten er ikke sikret på
noen måte, og selv friske,
spreke og modige mennes-
ker vil ha problemer med å
klatre ned det som nær-
mest kan kalles en hønses-
tige.

– Vi spurte flere
ganger om dette var god-
kjent, og det bekreftet sel-
ger – også med megler til-

stede, forteller Frøydis Paulsen.
– I salgsoppgaven stod det med store

bokstaver at dette var en bolig med fem
soverom. Verken i takstpapirer eller
egenerklæring var det noe som kunne
indikere at dette ikke var i sin skjønneste
orden. Derfor stolte vi på at dette var ok,
sier Arve Synnevåg. Det angrer paret på i
dag. Helst ville de funnet seg en annen
bolig.

Da de søkte kommunen om å få god-
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Latter ble gråt
Frøydis Paulsen og Arve Synnevåg syntes de to soverommene i kjel-
leren var rare, og spurte flere ganger om utbyggingen var godkjent.

– Alt er i skjønneste orden, hevdet selgeren. Ett år etter at de
kjøpte halvparten av en tomannsbolig i Asker, har det unge paret
fått pålegg om å rive både soverom og et ulovlig oppsatt anneks.

FORTVILET: Frøydis Paulsen og Arve
Synnevåg har akkurat fått en liten
pike. Nå må de rive overbygget over
inngangspartiet, deler av annekset
og to meter av bygningskroppen på
baksiden av huset. Fristen kom -
munen satte er gått ut. Kommer de
ikke raskt i gang med arbeidet
 risikerer de tvangsmulkt. 

OVERTRAMP: Å gi uriktige 
opplysninger til kjøper er 
alvorlig, hevder advokat 

Thormod Berg i Advokatfirmaet
Hammervoll & Co.
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kjent de eksisterende byggene, fikk de
blankt nei. I stedet har de fått pålegg om
å rive de ytterste to meterne av bygnings-
kroppen på baksiden, taket over inn-
gangspartiet og deler av annekset. Bygget
må tilbakeføres til opprinnelig størrelse.
Kommunen truer med tvangsmulkt om
ikke pålegget etterkommes innen fristen
som gikk ut i juni.

Paulsen og Synnevåg har måttet
engasjere advokat. Omfanget av de ulike

skadene og tilbakeføring er beregnet til
nær en million kroner. Foreløpig har de
ikke fått noe gehør for sine synspunkter
hos eierskifteforsikringsselskapet.

Opplysningene skal stemme
Advokat Thormod Berg arbeidet tid -
ligere for eier skifteforsikringsselskapet
Protector. Nå har han skiftet side, og er
engasjert av Paulsen og Synnevåg. Han
mener at kjøper må kunne stole på at de

konkrete opplysningene som er gitt i
salgspapirene er riktige.

– Dette er et grovt overtramp fra tid-
ligere eier, hevder advokat Thormod
Berg. – Men selger kan dessverre gjemme
seg bak en eierskifteforsikring. Og eier-
skifteforsikringsselskapene spekulerer i at
motparten gir seg. Kjøper blir sittende
med svarteper. 

Dessverre skjer dagens boligomset-
ning alt for raskt, og det er alt for liten

juss
TEKST OG FOTO: 

NINA GRANLUND SÆTHER

➤
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– Kjøper man et gammelt hus, kjøper
man også de problemene et slikt gam-
melt hus fører med seg. Å begi seg ut i
bruktboligmarkedet kan være litt av en
risikosport. Er huset 50 år, må du ikke
tro at det er som nytt, advarer advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund. Svært mange huskjøpere har alt
for store forventninger til eldre boliger.
Og alt for få tar signalene om at noe er
galt på alvor, hevder
han. 

Sopp og råte er kon-
sekvenser av fukt på
avveie. Antydning til
sølvkre, sorte prikker
eller dårlig lukt er som
regel et varsel om at noe
er galt. Problemene blir
ikke borte når du flytter
inn. Mest sannsynlig
øker de i omfang. I kjøl-
vannet følger mye
ergrelse, heft og bryderi.

Som regel er de økonomiske konse-
kvensene store. 

– Tro det verste! Står det i takstpa-
pirene at det er sprekker i flisene på
badet, bør du ikke bli overrasket om
hele badet må totalrenoveres. Når det
står at det er sprekker i flisene er du
gjort oppmerksom på at noe er galt.
Velger du å kjøpe boligen, har du
akseptert mangelen, sier Anders Leis-

ner.
Står det i egenerklæ-

ringen fra selgeren at han
har montert det elek-
triske anlegget selv, kom-
mer du heller ingen vei –
selv om anlegget er ulov-
lig oppført. Du er gjort
oppmerksom på feilen.
Velger du å kjøpe, aksep-
terer du samtidig utgif-
tene som følger med for å
få nødvendig godkjen-
nelse.

juss

STENGT: Annekset utenfor er blitt alt for stort. 
Derfor er det umulig for Arve Synnevåg å åpne
vinduet i stuen. 

Vær kritisk
– tro det verste
Den minste lille lyd fra alarmklokkene bør vekke deg! Aner du
at noe ikke er helt som det bør være, må du gå saken nøye etter
i sømmene. Jussen er ikke barmhjertig hvis du burde skjønt at
noe var galt, for eksempel at det elektriske anlegget ikke er lov-
lig oppsatt eller at det kan forekomme muggsopp på badet.

tid til å undersøke boligen og papirene
nøye nok, mener Berg. Men konkrete
opplysninger skal man kunne stole på.
Her er det gitt gale opplysninger.

– Hvis boligkjøpere var flinkere til å
ta forbehold når de legger inn bud, ville
de slippe mange problemer. Men da ville
de neppe få tilslaget, sier advokat Berg. 

Berg mener også at takstmennene
burde gjøre en bedre jobb. Men han
kjenner til at takstmenn som er for nøye,
ikke blir brukt av enkelte eiendomsme-
glere. I huset til Paulsen og Synnevåg er
det for eksempel påpekt at flisene på
badet er unøyaktig satt opp, men det er
ikke skrevet et ord om at rommet mang-
ler lufting, at lukene på badet er skalket
igjen. Det er heller ikke påpekt at alt
vannet fra taket renner ned på terrasse-
gulvet som heller inn mot bygningen. 
ngs@huseierne.no

Advokat Anders Leisner
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– Har du mistanke om at boder er
ulovlig ominnredet, bør du få en skriftlig
bekreftelse på at alle rommene er god-
kjent som oppholdsrom. Merkverdige
løsninger, små vinduer og mangel på
rømningsveier er faresignaler. Får du
opplysninger som kan tyde på at noe er
galt, har du to muligheter. Enten kan du
undersøke saken grundigere og avdekke
problemets omfang før du avgir bud,
eller du kan avgi bud med forbehold om
at det ikke må skjule seg større proble-
mer bak formuleringene. Kanskje fører
det til at budet ikke blir akseptert. Tenk
da over om du faktisk vil kjøpe de med-
følgende problemene, eller om det er like
greit at du ser deg om etter noe annet, er
rådet fra advokat Leisner. 

Eksperthjelp medfører også risiko
De fleste av oss er ikke bygningskyndige.

Vi aner rett og slett ikke hva vi skal se
etter når vi er på visning. Muggsopp og
sølvkre er fremmedord. Fargen på veggen
og planløsningen er det eneste vi har
greie på. En mulighet er derfor å få med
oss en snekker eller bygningsingeniør vi
kjenner på visning, eller leie profesjonell
hjelp.

– Det kan være en fordel å få hjelp til
å avsløre eventuelle feil og mangler, sær-
lig hvis det er snakk om gamle hus. Men
det kan også brukes mot deg at du hadde
eksperthjelp med på visning. Vær opp-
merksom på at lista for hva som er en feil
eller mangel legges høyere, advarer advo-
kat Anders Leisner. En snekker eller byg-
ningsingeniør bør i større grad enn andre
forstå når det er noe som er galt.   
ngs@huseierne.no

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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Utleier kan varsle
En ny bestemmelse i husleieloven trådte i

kraft 1. juli i år. Den gir utleier rett til å varsle

sosialtjenesten i kommunen om leiers mis-

lighold hvis det er grunn til det. En forutset-

ning er at misligholdet kan gi grunnlag for

begjæring om utkastelse. Regelen er først og

fremst myntet på tilfeller der støtteapparatet

sannsynligvis kommer til å bli involvert før

eller siden, og målet er færre utkastelser.

Kommunal- og regionaldepartementet skri-

ver i en pressemelding at regelen særlig vil

være nyttig ved boligutleie for vanskeligstilte,

der mislighold ofte skyldes hjelpebehov.

NÅR VARSELKLOKKENE KIMER: Advokat Anders Leisner advarer kjøpere mot 
å være blåøyde og naive når de kjøper brukt bolig.

Tomtefesteloven 
i Høyesterett
Er tomtefesteloven i strid med grunn lovens

bestemmelser om at lover ikke kan gis

tilbakevirkende kraft, samt at ekspropriasjon

ikke skal skje uten full erstatning? Dette

spørsmålet begynte Høyesterett å behandle i

plenum 14. august i år. Saken var berammet

til seks dager. Et flertall av høyesteretts -

dommerne, 11 av 19, var inhabile i saken, og

kunne ikke være med i behandlingen. Første

rådslagning var satt til 24. august. Da dette

bladet gikk i  trykken, var ingen avgjørelse

truffet. Hus&Bolig vil komme tilbake til denne

saken i neste nummer.
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Den såkalte støvlettdommen fra 2006
er nemlig veiledende for hvordan for-
brukerkjøpsloven, som gjelder når du

kjøper varmepumpe, skal forstås i prak-
sis. Kort oppsummert går historien slik:
En hamarkvinne hadde kjøpt seg nye
støvletter. Etter seks uker falt hælen på
en av skoene av. Butikken tilbød kvinnen
å reparere skoene, men kvinnen på sin
side ønsket et par nye. Det ville gitt
butikken betraktelig høyere kostnader.
Saken svingte seg helt opp til Høyeste-
rett, som ga butikken medhold og rett til
å utbedre støvlettene framfor å erstatte
dem. 

Det samme prinsippet gjelder når du
kjøper en varmepumpe. Dersom pum-
pen streiker, kan du ikke
nødvendigvis kreve en ny.
Men dersom mangler viser
seg innen fem år etter at
du har kjøpt pumpen, kan
du kreve at selgeren utbe-
drer disse. Utbedring av
skadene vil nemlig som
oftest være langt billigere
for selgeren enn å erstatte
varmepumpen. Klarer ikke
leverandøren å rette opp
mangelen etter to avhjelp-
ningsforsøk, gir loven deg

etter hovedregelen anledning til å kreve å
heve kjøpet eller få ny vare, så sant
mangelen er vesentlig. Hva som er
vesentlig vil imidlertid være et skjønns-
spørsmål. 

Forventningene 
Advokat Einar Heiberg er spesialist på
blant annet lovverket omkring kjøp og
salg av varmepumper og lignende tek-
niske installasjoner. Han mener forbru-
kernes rettigheter på området er godt
ivaretatt.

– Forbrukerkjøpsloven er full av ret-
tigheter for forbrukeren. Ikke bare må
selgeren av varmepumpen levere akkurat
det han lover, og det en eventuell avtale

sier – han må også levere et
produkt som svarer til det
kjøperen har grunn til å
forvente. Og det behøver
ikke engang å være sagt
eksplisitt, sier Heiberg.
Dersom selgeren ikke opp-
fyller de uttalte eller uut-
talte forventningene kjø-
peren har grunn til å ha,
kan det foreligge en
mangel som kjøperen kan
kreve å få utbedret ifølge
forbrukerkjøpsloven.

Et eksempel er forventningen kjøpe-
ren har om strømsparing når hun kjøper
en varmepumpe. Et vedtak Forbruker -
tvistutvalget gjorde i 2005 viser at en slik
forventning er avgjørende. Vedtaket
gjaldt et kjøp av en varmepumpe som ble
installert hos kjøperen sent på høsten. I
følge brosjyren ville fyringskostnadene
reduseres umiddelbart med opptil 75
prosent, men da våren kom, fikk kjøpe-
ren seg en overraskelse: Strømforbruket
hadde ikke gått ned, men opp. Kjøperen
ville dermed ikke lenger ha varme -
pumpen. Forbrukertvistutvalget, som er
instansen før rettsvesenet, mente det
forelå en betydelig mangel og ga kjøpe-
ren rett til å levere tilbake varmepumpen,
samt å slippe å betale for den. 

Gratis sjekk
Hvis du mistenker at noe er galt med
varmepumpen, men ikke er helt sikker,
skal det i utgangspunktet ikke koste deg
noe å få det undersøkt av leverandøren
eller utsalgsstedets installatører. Hvis det
viser seg at feilen skyldes manglende ved-
likehold eller feilbruk, eller dersom det
viser seg at det slett ikke var noe galt,
likevel, skal du kun betale for kontrollen
hvis det er avtalt på forhånd. Er det ikke
satt opp noen avtale om dette, er det sel-

Når varmepumpen streiker
En høyesterettsdom som ga selger rett til å reparere kjøperens støvletter i stedet 

for å erstatte dem da en av hælene falt av, gjør det nærmest umulig for deg 
å kreve ny varmepumpe fra selgeren hvis den første du kjøpte ryker. 

Advokat Einar Heiberg
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ger som skal betale for kontrollen. Men
reparasjonen må du ta på egen kappe,
hvis feilbruk er årsaken.

– Vi har en del henvendelser om var-
mepumper, og de fleste er fra folk som
vil reklamere på grunn av funksjonssvikt.
En del av klagene blir avvist fordi de ikke
har fulgt kravene til service, sier rådgiver
Hans Helde i Forbrukerrådet. 

Han legger til at bruksanvisningen,
som skal være på norsk, dansk eller
svensk, skal opplyse om hva slags vedli-
kehold maskinen krever. Ofte er det
snakk om en årlig service omtrent som
på en bil. 

Oppdager du feil ved varmepumpen,
må du reklamere på kjøpet innen rimelig
tid. To måneder er alltid innenfor hva
som regnes som ”rimelig tid”. 

Klag til tidligere ledd
Du kan ifølge kjøpsloven reklamere til et
tidligere ledd enn salgsleddet. Det er nok
mest aktuelt dersom du kjøper varme-
pumpe fra et utsalgssted som legger ned
etter at du har kjøpt pumpen. Har butik-
ken lagt ned når noe går galt, kan du
altså reklamere til importøren av varen.
Lenger kommer du som oftest ikke. Når
produsenten ikke er norsk, kan du ikke
gå dit med den norske forbrukerkjøpslo-
ven i din hånd – da er det det andre lan-
dets lover som gjelder. Derfor lønner det
seg alltid å sjekke bedriften du kjøper
varmepumpen fra, og eventuelt spørre
etter referanser. 

Håndverkertjenesteloven
De aller fleste får varmepumpen instal-
lert av fagfolk, og for installasjonen er
det lov om håndverkertjenester som

 gjelder. Dersom prisen på
installasjonen overstiger pri-
sen på varmepumpen, er det
kun lov om håndverkertjenes-
ter som kommer til anvendelse,
ikke forbrukerkjøpsloven, men
dette er sjelden tilfellet med var-
mepumper. Vanligvis vil begge
lovene være aktuelle å forholde seg
til. 

Det er som oftest lurt å få instal -
lasjonen utført av selgerens folk, slik at
du bare har én part å forholde deg til
 dersom noe går galt. Da slipper du å gå
runden frem og tilbake mellom selger til
installatør for å finne ut hvem feilen
 ligger hos og hvem som skal betale for
utbedringer.

I loven om håndverkertjenester er det
særlig bestemmelsene om tilleggsarbeid
og pris som er sentrale, mener advokat
Einar Heiberg. Prisen på installasjonen
skal i utgangspunktet ikke kunne
komme som noe sjokk. 

– Hvis prisen på installasjonen er
avtalt på forhånd, men blir over femten
prosent dyrere, skal installatøren som
hovedregel ta dette på sin kappe, med
mindre du har fått beskjed om noe annet
underveis. Det er samme regel som gjel-
der når for eksempel bilverksteder opp-
dager flere feil på bilen, og det er derfor
bilverkstedene gjerne er så flinke til å
ringe og si ifra om hva som må gjøres,
sier Heiberg. raa@huseierne.no

Mer informasjon om forbrukerkjøpsloven
og lov om håndverkertjenester finner du
blant annet på www.forbrukerportalen.no
under ”kjøp av varer” og ”kjøp av
 tjenester”.  

juss
TEKST: 

RIKKE ÅSERUD
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Når trykket letter
Rørsystemet i blokken der jeg bor har ikke sett sprekken av en rørlegger siden
bygningen ble satt opp i 1936. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ser ut på inn-
siden. Sikkert er det i hvert fall at det setter en effektiv  stopper for hver minste
antydning til vanntrykk. Mang en iskald høst- og vintermorgen har jeg mumlet
et enkelt, lite ønske for meg selv, mens dusjen aller nådigst har harket ut noen
kalde dråper; kom, vanntrykk – kom, varmtvann. 

Som kjent skal man være forsiktig med hva man ønsker seg. Det var en
søndag kveld omtrent på denne tiden i fjor. Det var begynt å klukke  liflig i radia-
torene, et tegn på at sentralvarmesystemet var på igjen etter sommeren – og et
tegn på at luftboblene i systemet måtte ut. Med våre til sammen godt over 20
tommeltotter er både jeg og min samboer glade for at denne utluftingen krever
minimalt med innsats, innsikt og verktøy; det eneste man trenger er en liten
nøkkel til å åpne radiatorventilen med, samt en kopp til å holde under for å
fange opp vannet når det begynner å dryppe. Jeg satt på kjøkkenet og ante fred
og ingen fare, da jeg hørte et lite ”Oops!” fra stuen, der min samboer var i gang
med nøkkel og kopp. Var det mulig? Kunne NOE gå galt i en så enkel prosess?
”Går det bra?” spurte jeg, ulysten på å reise meg. ”Ja, da, går fint her!” Svaret
kom med den nølende, tilgjort selvsikre stemmen som er så typisk for folk som
mister kontrollen. Pause. Så: ”Du, kan du komme hit med en kopp til?” Verken
nølende eller selvsikkert, denne gangen. Og før jeg hadde rukket å reise meg:
”Bøtte, bøtte, kan du komme med bøtte?!” Utilgjort og med ekte fortvilelse. 

Da jeg på ilende føtter kom samboeren til unnsetning var han allerede
gjennomvåt. Vannspruten sto fra den uskyldige, lille ventilen på radiatoren og
tvers over stua, inn i cd-stativet og derfra i en liflig liten dusj til begge sider. Det
var som om vannet hadde bestemt seg – det skulle vise hva det var godt for.
Jeg skulle få oppfylt ønsket mitt. Måneder med innestengt kraft, varme og fart
måtte ut. Tusenlappene fløy foran øynene mine mens vanndammen på tregulvet
vårt bredte seg utover i imponerende fart. 

Jeg skal ikke kjede leseren med detaljer om desperate telefoner til rør -
legger bedrifter, (24-timersservice, du liksom!) vaktmesterservice og sameie-
styre; langt mindre med diskusjonen som fulgte om radiatorstoppe kraner, tem-
peraturregulering og hvordan noen i all verden kan klare å gjøre så mye ut av
en så enkel operasjon. Etter en lang time med vekslende fingre i radiatortuten,
tømming av vannbøtter, flytting av cd-hyller og stereo-
benk, satt jeg resignert med neven knyttet om venti-
len, da jeg hørte et velsignet klirr fra kjøkkenvas-
ken, der min samboer tømte ut vannet fra den
første koppen han hadde fylt med vann. Der
var den – stoppeskruen som hadde løsnet
fra radia toren og blitt skutt ut i koppen og
 for svunnet i grumsevannet der. 

Nevnte jeg forresten hvor fornøyd jeg
er med dusjen vår? En ordentlig
sparedusj - stille, rolig og
kontrollert. Faren for ukon-
trollerbare vannskader er
minimal. Ingen grunn til å
klage, synes nå jeg.

Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Muggsopp i drikkevannet
Muggsopp er vanlig i alle typer norsk vann, og
vannledningsnettet kan fungere som spred-
ningsvei for et mangfold av muggarter, skriver
Forskning.no

Siden nivået av muggsopp i vann vanligvis
er relativt lavt, er det heldigvis liten helserisiko
forbundet med å drikke vann fra springen her i
landet. Likevel kan enkelte muggarter gi syk-
dom hos særlig utsatte grupper, og noen arter
kan også forårsake dårlig lukt og smak av van-
net, skriver nettstedet. 

Svenske 
Villaägerna
tar opp 
kampen mot Bonnier
Den svenske huseierorganisasjonen Villaägarna
tar opp kampen mot Bonniers store bladsats-
ning Vi i villa. Organisasjonen har nylig kjøpt
opp forlaget Egmonts blad Villamagasinet, og
har dermed sørget for å feie en annen konkur-
rent av banen. Samtidig har huseierorganisasjo-
nen satset stort på det nye gratismagasinet Ett
hus, som de gir ut til over to millioner husstan-
der i Sverige. I tillegg utgir Villaägarna med-
lemsbladet Villaägaren.

– Vi håper markedet er stort nok for oss
begge, kommenterer Villaägarnas direktør
Hans Lemker om konkurransen med Bonniers
Vi i villa.

Dyster dødsbrannstatistikk
Norsk brannvernforening frykter årets dødsbrann-
statistikk kan bli den verste på 28 år. Fram til
utgangen av juli var det registrert 52 omkomne i
brann her i landet. Det er en økning på 25 pro-
sent sammenlignet med samme periode i fjor.
Fortsetter utviklingen, kan 2007 bli det verste
dødsbrannåret siden 1979.

– Statistikken over antall branndøde hittil i år
er nedslående lesning og bør bekymre både myn-
digheter og andre som arbeider for økt brannsik-
kerhet her i landet, sier administrerende direktør
Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.  
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Dårlig innemiljø er et sam-
funnsproblem her i landet,

mener stiftelsen Vekst. Nå kre-
ver flere innemiljøforkjempere

en egen merkeordning for
boliger for å sikre at folk ikke

blir syke av hjemmene sine. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

En energimerkeordning for boliger er
allerede på trappene, men ifølge Ole
Christian Skarby, administrerende direk-

tør i stiftelsen Vekst, som jobber med
ulike miljø- og energispørsmål, er ikke
dette nok. Sammen med Sverre Holøs i
Norsk Innemiljøorganisasjon, skal han
nå lede en gruppe som skal se på mulig-
heten for å innføre et innemiljømerke
som skal gi boligkjøpere en pekepinn på
hvor sunt huset eller leiligheten de
 kjøper er å bo i. 

– Det er ingen tvil om at dårlig inne-
miljø er et samfunnsproblem. Folk blir
syke av husene sine, og stadig flere barn
og unge vokser opp med astma og aller-
gier, som følge av problemer med inne-
klimaet. Likevel trenger vi fortsatt mer

midler til forskning for å si noe klart om
årsakssammenhengene. Vi har satt ned
en gruppe som skal se på hvordan vi kan
gå videre med dette og sette ned klare
kriterier for en merkeordning, for det er
mange ting vi vet i dag. En merkeord-
ning kan sørge for at folk flytter inn i
rene bygg, uten radon, fukt og mugg-
sopp. Den kan også si noe om hvilke
produkter som er valgt i hjemmet, som
for eksempel svanemerket maling, sier
Skarby. Gruppen vil nå be kommunal-
minister Åslaug Haga om offentlige mid-
ler til det videre utredningsarbeidet. 
brs@huseierne.no

– Vi har vært i kontakt med byggebran-
sjen tidligere, og har sett at bevisstheten
rundt bruken av farlige stoffer og kjemi-
kalier er forholdsvis lav både hos utbyg-
gere og entreprenører. De bruker gjerne
stoffer som for så vidt er lovlige, men vi
mistenker at de ikke er flinke nok til å
vurdere om andre, mer miljøvennlige
stoffer kan erstatte de farlige stoffene i
hvert enkelt tilfelle. Derfor vil vi nå ha en
storkontroll av bransjen, forteller sjefs -
ingeniør i SFT, Per Antonsen. 

Ifølge Produktkontrolloven er alle
som bruker helse- og miljøskadelige kje-
mikalier og stoffer pliktige til å vurdere
om disse stoffene kan byttes ut med
mindre skadelige stoffer. 

Virksomheter som slurver med plik-
ten til å vurdere farlige kjemikalier og
materialer vil i første omgang få pålegg
om å rette avvik. Avsløres grovere feil,
som bruk av giftige stoffer og påviselig
miljøskade, risikerer virksomheten tvangs-
mulkt og politianmeldelse. Aksjonen
starter i oktober og vil vare ut året. 

Krever innemiljømerking av boliger

Varsler storkontroll av byggebransjen
Statens Forurensningstilsyn (SFT) mistenker at byggebransjen
bruker unødvendig mye helse- og miljøskadelige kjemikalier 
og materialer. Nå varsler tilsynet storkontroll.
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Stadig flere kommuner i dette landet
krever inn eiendomsskatt. Da myn-
dighetene ved årsskiftet ga kommu-

nene mulighet til skrive ut eiendoms-
skatt også utenfor bystrøk, benyttet over
femti seg av anledningen. Fredrikstad,
Kristiansand, Arendal, Grimstad, Risør,
Øyer, Hamar, Lillehammer, Trysil, Ring-
ebu og Ringsaker var blant dem. Felles
for alle disse er at de også er populære
hyttekommuner. Har du hytte her, men
bostedsadresse i en annen kommune, har
du ingen mulighet til å være med på å
bestemme hvor høy eiendomsskatt du

skal ut med, eller hva pengene skal gå til.
Men betale, det må du. 

Som julekvelden på kjerringa
– Situasjonen har kommet som julekvel-
den på kjerringa. Jeg tror ikke man har
tenkt ordentlig igjennom følgene av
denne hytteskatten. 

Det sier professor i arealplanlegging
ved Universitetet for miljø og bioviten-
skap og forsker ved Norsk institutt for
by- og regionforskning, Eva Irene Fal-
leth. Hun mener åpningen for å avkreve
eiendomsskatt fra områder også utenfor

bystrøk i kommunene reiser viktige prin-
sipielle spørsmål, og at hytteskatten bør
diskuteres i et demokratiperspektiv.

– I utgangspunktet er det slik at når
man betaler skatt til en myndighet skal
man også kunne få være med på å
bestemme ved å stemme ved valg, sier
hun. – Men så er det jo andre viktige
prinsipper også, legger hun til. – For
eksempel det at man bare kan stemme i
én kommune, og at hver person bare har
én stemme. Her er prinsippene åpenbart
på kollisjonskurs, sier professoren. Hun
påpeker at det ofte er slik at ting glir

Er det et demokratisk problem at mange hytteeiere må betale skatt til en kommune der de 
ikke har noen formell medbestemmelsesrett? De lærde strides og politikerne krangler.

Hytteskatten 
- en demokratisk utfordring

TEKST: RIKKE ÅSERUD

IDYLL: Mange typiske hyttekommuner har innført eiendomsskatt i hele kommunen. Fastboende kan ved valg uttrykke sin mening om skatten. 
Hyttefolket kan bare betale. Foto: Nina Granlund Sæther.

Hytteskatten 
- en demokratisk utfordring



igjennom uten at man tenker over kon-
sekvensene.

– Det er forståelig at kommunene vil
ha kompensasjon når de føler at hytte-
folket gir dem økonomisk belastninger,
og hyttefolket kan jo bli hørt gjennom
andre kanaler enn ved valgdeltagelse i
hyttekommunen. Men da er de avheng-
ige av lydhøre politikere, - og det er det
jo ikke sikkert at de har. Jeg synes man
nå bør sette seg ned og finne noen regler
som gjør at de som betaler skatt i kom-
munen også skal få sin stemme hørt
gjennom mer formelle kanaler, sier Fal-
leth.  

Økonomisk valg
Meningene er imidlertid delte på dette
området. Professor ved institutt for stats-
vitenskap i Universitetet i Oslo, og valg-
forsker Hanne Marthe Narud, ser ikke
sammenhengen mellom plikten til å
betale skatt til en kommune og retten til
å være med å bestemme. 

– Kommunene har rett til å pålegge
eiendomsskatt. Vet man på forhånd at
det finnes en slik skattebyrde et sted, kan
man jo bare la være å kjøpe eller bygge
der. Jeg synes ikke det har med demo-
kratiske prinsipper å gjøre, sier Narud. 

– Men hvis man har hytte i kommu-
nen fra før?

– Ja, da blir det jo litt annerledes –
men jeg ser fortsatt ikke at dette har noe
med demokrati å gjøre.

– Så det er ingen sammenheng
mellom det å være forpliktet til å betale
til en myndighet og det å ha medbe-
stemmelsesrett?

– Nei, jeg synes dette er et rent øko-
nomisk spørsmål og ser ikke linken, sier
Narud. 

De rødgrønnes sanne ansikt
I takt med at stadig flere kommuner har
innført eiendomsskatt eller utvidet den
til å gjelde også utenfor bystrøk, har de
statlige overføringene til kommunene
økt. Dette viser at det er enklere for
kommunene å skrive ut mer skatt enn å
se kritisk på hvordan pengene brukes,
mener høyreleder og tidligere kommu-
nalminister Erna Solberg. 

– Nå viser de rødgrønne sitt sanne
ansikt. Ved forrige kommunevalg lovte
mange politikere at de ikke ville innføre
eiendomsskatt. Så gjorde de det likevel

F A K T A
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Frykter økte satser
Leder i Trysilfjell Hytteeierforening, Halvor Stormoen, må ut med rundt 2 000 kroner i
 eiendomsskatt for sin 20 år gamle hytte. Han frykter at det bare er begynnelsen.

– 2000 kroner er greit, men jeg frykter hva som vil skje dersom kommunen skrur opp
eiendomsskattetaksten. Innenfor dagens lovverk har den full anledning til å avkreve meg
for 20 000 i året. Da vil saken se ganske annerledes ut, sier Stormoen. – Vi betaler jo i fullt
monn for alle tjenester fra kommunen allerede, sågar mer enn de fastboende, legger han til. 

Stormoen mener det blir et stort problem om hytteeierne ikke får medbestemmelses-
rett i kommunen dersom eiendomsskatten skal bestå.

– Trysil har rundt 3 000 boliger med 7 000 innbyggere, mens det er 5 000 hytter i kom-
munen. Det sier seg selv at eiendomsskatten er en lettvinn måte å skaffe penger i kommu-
nekassen på, sier Stormoen. Han mener eiendomsskatten blir en sovepute som forhindrer
kommunen i å legge om til mer effektiv drift. 

Refusjonsordning kunne 
hindret eiendomsskatt
Ordfører i Trysil kommune, Ole Martin Norderhaug, (Ap) mener det blant annet er de økte
utgiftene til helsevesenet som følger med hyttefolket som er årsaken til at kommunen
trenger inntektene eiendomsskatten gir den.

– Hadde kostnadene i for eksempel helsevesenet vært organisert annerledes, kunne vi
kanskje ha sluppet unna eiendomsskatt. Dersom vi for eksempel kunne fakturert folks
hjemkommuner for helsetjenester vi utfører her, hadde vi kommet bedre ut, mener Norder-
haug. Han forteller at rundt jul og påske oppsøker folk helsevesenet i Trysil med helseplager
de har gått med i lengre tid. De venter fordi det er lettere å få avtale med en fastlege der
enn i hjemkommunen. Så lenge situasjonen er slik, mener Norderhaug det er rimelig at
eiendomsskatten også omfatter hyttefolket. Men han ønsker nå å etablere et forum der 
hytteeierne får sagt sin mening. 

– I Trysil har vi et såkalt grendeutvalg. To ganger i året får grendenes representanter
møte ordføreren og fagfolk i kommunen og diskutere saker som angår dem. Nå kommer vi
til å invitere hytteforeningene for å høre om det er behov for en til svarende ordning for dem.
I så fall vil de få en mer direkte tilgang til kommunen enn de har i dag, understreker Nord-
erhaug. 

BLIR DYRT: 20 000 kroner i hytteskatt kan bli realiteten for mange hytteeiere i Trysil 
dersom kommunen utnytter potensialet fullt ut. Foto: Terje Abrahamsen, Scanstockphoto.



og skyldte på meg. Men vi
har sett at de ikke har fjer-
net den nå når de har kom-
met til ”paradis”, sånn som
det høres ut hver gang de
rødgrønne snakker om
regjeringen sin, sier Solberg.

Hun mener det må være
opp til den enkelte kom-
mune å avgjøre om den vil
skrive ut eiendomsskatt for
perioder. Dersom det er
enighet om det, og behovet
for penger er stort, kan det
være en måte for en kom-
mune å komme ut av et
økonomisk uføre på. Hun etterlyser like-
vel en debatt omkring kommunenes
adgang til å utvide eiendomsskatten til å
gjelde også utenfor bystrøk. 

– Vi stemte imot denne utvidelsesret-
ten, og vi mener fortsatt at den gjør hele
eiendomsskattespørsmålet meget proble-
matisk, nettopp fordi eiendomsskatten
nå også må betales av hyttefolk som ikke
får være med i de lokaldemokratiske pro-
sessene, sier Solberg. 

Partiet har fremmet for-
slag om at eiendomsskatte-
taksten ikke kan settes høy-
ere enn 30 prosent av eien-
dommens markedsverdi. 

– Prinsipielt er det noe
veldig problematisk med
skatt på verdier som ikke gir
pengemessig avkastning.
Særlig når det kommer
mange av dem. Vi ser for
eksempel at med arveavgift
og eiendomsskatt kan det
bli vanskelig for folk som
arver sin barndoms hytte å beholde den,
påpeker Solberg. 

– Meld flytting 
Også nåværende kommunalminister
Åslaug Haga (Sp) mener i prinsippet at
man bør skatte etter evne, ikke etter ver-
dier, men hun påpeker at eiendomsskat-
ten er begrenset og dessuten frivillig i
kommunene. I en epost til Hus og Bolig
skriver hun at en vurdering av enkelte
sider ved skatten likevel er på vei. 

– Finansdepartementet vil gjøre en
nærmere vurdering av blant annet fri-
taksreglene og kommunenes muligheter
til å differensiere eiendomsskatten på

ulike typer eiendom. Men
jeg vil ikke forskuttere resul-
tatet her, skriver Haga, som
foretrakk å bli intervjuet pr.
epost. På spørsmål om hvor-
for hun tror eiendomsskat-
ten brer om seg, samtidig
som overføringene til kom-
munene har økt, svarer hun: 

– Det er riktig at regje-
ringen har økt inntektsni-
vået i kommunene med 20
milliarder kroner, og at det
økonomiske handlingsrom-
met har økt. Men kommu-
nene ønsker å gi innbyg-

gerne det beste tjenestetilbudet, derfor
ønsker flere å utnytte det handlingsrom-
met de har til å skaffe mer inntekter til
fellesskapet. 

På spørsmål om regjeringen vil legge
noen retningslinjer for en eventuell for-
mell medbestemmelsesrett i kommunen
for hyttefolk som skatter til kommunen,
viser hun til Nord-Aurdal som har åpnet
for at hytteeiere kan melde flytting til

hytta, slik at de også får
stemmerett i kommunen. At
de dermed mister medbe-
stemmelsesretten i sin egent-
lige hjemkommune, skriver
hun ingenting om.

Uproblematisk
Øyer er en av kommunene
med hytteskatt. I kommu-
nen finnes rundt 2 200 hyt-
ter og fritidsboliger. Eien-
domsskatten fra disse og
resten av eiendommene i
kommunen utgjør en bety-

delig andel av kommunekassen i en
kommune med i underkant av 5 000
innbyggere. Ord fører Ole Hageløkken
(Ap) mener det er uproblematisk at hyt-
tefolket betaler eiendomsskatt uten å ha
medbestemmelsesrett. En del av pengene
skal jo gå til utbedringer som må gjøres i
kommunen nettopp på grunn av presset
fra hytte folket. 

– Det er blant annet på grunn av hyt-
tefolket at vi nå må utbedre infrastruktu-
ren i kommunen. Da er det bare rimelig
at de får være med og betale, sier Hage-
løkken. raa@huseierne.no
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Erna Solberg
Foto: CF-Wesenberg/

kolonihaven.no

Åslaug Haga



Rød Valgallianse: 
• Ville beholde dagens ordning med frivillig kommunal eiendomsskatt.
• Vurderte ikke tvungen eiendomsskatt eller statlig eiendomsskatt.
• Ville ikke anbefale markedsverdier som skattegrunnlag. Ønsket ikke eiendomsskatt på eiendom 

utenfor bymessige strøk.

Om eiendomsskatt i partiet Rødts arbeidsprogram 2006-2008 står det at Rødt arbeider for ”å fjerne
eiendomsskatt på boliger med vanlig standard, og beholde eller innføre eiendomsskatt på luksusboliger
og næringsbygg.” (RV gikk i mars sammen med AKP og dannet partiet Rødt. På grunn av partilovens
bestemmelser går partiet til valg som RV.)

Sosialistisk Venstreparti:
• Ønsket å beholde dagens ordning med frivillig kommunal eiendomsskatt. 
• Mente kommunene selv skulle få bestemme om eiendomsskatten skulle utvides til å gjelde 

også utenfor bymessige strøk. 
• Vurderte ikke å øke skattesatsen fra 7 promille. Ønsket heller ikke å sette ned skattesatsens 

øvre grense. 

Om eiendomsskatt i partiprogrammet for 2005-2009: ”Kommunene bør få større muligheter til å
bestemme over egne inntekter. SV vil foreslå at kommunene stilles friere til å skrive ut eiendomsskatt.”

Partienes syn på 
eiendomsskatt
Ved stortingsvalget i 2005 foretok Hus&Bolig en omfattende undersøkelse av hva
de forskjellige partiene mente om eiendomsskatt. Her er sammendrag av svarene
vi fikk (punktmerket), samt utdrag fra partiprogrammene for denne perioden. 
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Arbeiderpartiet:
• Var for at kommunene skulle få skrive ut eiendomsskatt også utenfor bymessige strøk. 

I partiprogrammet for 2005-2009 nevnes ikke eiendomsskatt eksplisitt. Om skattesystemet 
generelt skriver Arbeiderpartiet at ”Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som oppleves som rettferdig.
Skattesystemet skal bidra til en rettferdig fordeling ved at de som har høye inntekter og store formuer
betaler en større andel av inntekten sin i skatt enn de som har mindre.”

Senterpartiet:
• Ønsket å beholde dagens ordning med frivillig kommunal eiendomsskatt. 
• Var imot utvidelsen av eiendomsskatten til å gjelde utenfor bymessige strøk. 
• Ønsket ikke tvungen kommunal eiendomsskatt. 
• Ønsket ikke å øke skattesatsen eller sette ned den øvre grensen. 

Om eiendomsskatt i partiprogrammet for 2005-2009 står det at Senterpartiet vil ”ikke skattlegge
boliger med vanlig boligstandard”, men at ”kommunal eiendomsskatt skal opprettholdes som 
en frivillig ordning” Videre vil Senterpartiet ”prøve ut en ordning med et friere kommunalt skattøre
(inntektsskatt) som et alternativ til eiendomsskatt på bolig.”

Venstre:
• Venstre svarte ikke på Hus&Boligs undersøkelse i 2005. 

Om eiendomsskatt i partiprogrammet 2005-2009 skriver partiet at ”Venstre vil videreføre den
 kommunale eiendomsskatten som en frivillig kommunal skatt, og gi kommunene større frihet til 
å fastsette nivået. Det er viktig for det lokale selvstyret at kommunene kan fastsette lokale skatter og
dermed få større styring over egne inntekter.”

Kristelig Folkeparti:
• Ønsket å beholde den frivillige kommunale eiendomsskatten. 
• Ønsket ikke å regulere skattesatsen opp eller ned. 

Om eiendomsskatt i partiprogrammet for 2005-2009 står det at Kristelig folkeparti vil ”åpne for
større lokal beskatningsrett innenfor fastsatte rammer” og ”åpne for lik rett for alle kommuner til å
innføre eiendomsskatt”.

Høyre:
• Ønsket å beholde frivillig kommunal eiendomsskatt, men mente beskatningsformen burde brukes 

minst mulig av kommunene. 
• Anbefalte ikke markedsverdi som skattegrunnlag.

Om eiendomsskatt i partiprogrammet for 2005-2009 skriver Høyre at ”Hus og hjem skal ikke 
være et skatteobjekt for staten. Høyre vil derfor gå imot gjeninnføring av den såkalte fordelsskatten 
på bolig. Høyre mener at det heller ikke skal innføres noen form for statlig eiendomsskatt.”  
Partiet har nå gått inn for at eiendomsskattetaksten ikke kan settes høyere enn 30 prosent av 
eiendommens markedsverdi.

Fremskrittspartiet:
• Var imot dagens ordning med frivillig eiendomsskatt i kommunene. 
• Ønsket ikke markedsverdi som skattegrunnlag, og ville redusere skattesatsen fra 7 promille. 
• Var imot utvidelsen av eiendomsskatt til å gjelde også utenfor bymessige strøk. 

I partiprogrammet for 2005-2009 står det at Fremskrittspartiet vil ”arbeide for å oppheve lov om
eiendomsskatt”.

Kystpartiet: 
• Ønsket ikke å beholde dagens ordning med frivillig kommunal eiendomsskatt. 

I partiprogrammet for 2005-2009 sier Kystpartiet at det vil arbeide for at ”bolig- og eiendomsskatten
skal fjernes.”
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Beregning av hvilket skattetrykk en har i den enkelte kommune
er foretatt ved å benytte oppgitte skattesatser, bunnfradrag og
anslått takseringsnivå i den enkelte kommune. Det er også tatt

hensyn til om kommunen har benyttet seg av muligheten for å
legge bare en andel av taksten til grunn for skatteberegningen. Den
mest usikre delen av den formelen som er benyttet er anslag om
hvor stor andel av markedsverdien en gjennomsnittsbolig har i
skattetakst. En må også ta hensyn til at markedsverdiene varierer
mye fra sted til sted i Norge. To like boliger kan i praksis ha ulikt
skattetrykk selv om de i tabellen er beregnet som like.

De 10 dyreste kommunene krever fra kr 7 875 til kr 14 210 i
året i eiendomsskatt for en bolig med en markedsverdi til 3 millio-
ner kroner. Den dyreste kommunen er Notodden, der det kreves
14 210 kroner i årlig eiendomsskatt for en slik bolig. Grunnen til
at skatten er så høy på Notodden er at skattetaksten på eiendom-
mene er satt nesten lik markedsverdien etter en omtaksering i
2006, og at skattesatsen på lovens maksimale 7 promille er
beholdt. Det bidrar bare marginalt at det er innført et bunnfradrag
på 400 000 kroner. Hele rapporten, som er utarbeidet av utred-
ningssjef Dag Refling, ligger tilgjengelig på www.huseierne.no 

Eiendomsskatt 
på bolig 2007
Huseiernes Landsforbund har de siste årene 
be regnet eiendomsskatten i norske kommuner. 
Her følger en fylkesvis oversikt som viser hvilke
kommuner som har eiendomsskatt på boliger i 2007. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

ØSTFOLD (6 av 18 kommuner)
Fredrikstad H 5,250
Halden B 3 308
Hobøl H 5 100
Moss B 8 925
Rygge H
Sarpsborg H 6 720

AKERSHUS (3 av 22 kommuner)
Nittedal B 5 920
Skedsmo B 2 800
Sørum H

OSLO (0 av 1 kommuner)

HEDMARK (15 av 22 kommuner)
Alvdal B 6 300
Eidskog H 2 500
Elverum B 3 750
Grue H
Hamar H 6 591
Kongsvinger H 2 400
Nord-Odal B
Ringsaker H 5 600
Stange H
Sør-Odal B 2 400
Trysil H 3 150
Tynset B 7 350
Våler B 6 930
Åmot B
Åsnes H 6 600

OPPLAND (15 av 26 kommuner)
Dovre B 4 200
Gjøvik B 6 300
Gran B 4 500
Lillehammer H
Lom B 3 150
Lunner H 5 775
Nord-Aurdal B 2 730
Nord-Fron B
Nordre Land B 6 930
Ringebu H 3 750
Sel B 13 800
Sør-Aurdal B 5 250
Sør-Fron B 5 250
Vågå B 2 100
Øyer H

BUSKERUD (4 av 21 kommuner)
Gol B 490
Kongsberg H 5 250
Nes B 4 900
Ringerike B 6 300

VESTFOLD (0 av 14 kommuner)

Omfatter Omfatter Utlignet skatt 
hele kom- bystrøk ved markedsverdi

munen 3 millioner kroner

KREVENDE: Risør har utvidet eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. 

➤
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TELEMARK (9 av 18 kommuner)
Bamble B 4 200
Bø B 3 150
Drangedal B 3 780
Kragerø B 6 300
Nome H 6 125
Notodden B 14 210
Porsgrunn B 3 600
Sauherad H 5 500
Skien B 5 054

AUST-AGDER (3 av 15 kommuner)
Arendal H 5 807
Grimstad H 3 240
Risør H 9 450

VEST-AGDER (5 av 15 kommuner)
Farsund H 7 200
Flekkefjord B 4 500
Kristiansand H 6 300
Lyngdal H
Vennesla H

ROGALAND (9 av 27 kommuner)
Eigersund B 5 250
Gjesdal B 3 040
Haugesund B 1 680
Karmøy B 1 800
Randaberg H 3 150
Sauda B
Sokndal
Stavanger B 4 080
Strand H

HORDALAND (7 av 33 kommuner)
Bergen B 3 600
Etne B
Kvam B 8 395
Odda B 3 360
Osterøy H
Vaksdal B 3 780
Voss B 2 100

SOGN OG FJORDANE (11 av 26 kommuner)
Balestrand B
Flora H
Førde B 4 200
Gaular H
Gloppen H
Høyanger H 4 550
Jølster H
Leikanger B 5 250
Naustdal H
Sogndal B 8 400
Årdal B

MØRE OG ROMSDAL (7 av 38 kommuner)
Aure B
Kristiansund H 7 536
Molde B 5 400
Rauma B 3 990
Sunndal B 4 200
Surnadal B
Ålesund 1 890

Omfatter Omfatter Utlignet skatt 
hele kom- bystrøk ved markedsverdi

munen 3 millioner kroner
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SØR-TRØNDELAG (6 av 25 kommuner)
Hemne B
Oppdal H 3 000
Rennebu B 5 250
Røros B 3 900
Skaun H
Trondheim B 4 255

NORD-TRØNDELAG (8 av 24 kommuner)
Inderøy H
Levanger H
Namsos B 2 100
Nærøy B 6 400
Steinkjer B 6 993
Verdal H
Verran H 3 750
Vikna H 4 388

NORDLAND (14 av 45 kommuner)
Alstahaug H 5 250
Bodø B 5 655
Brønnøy B 4 500
Dønna H
Fauske B 5 250
Hadsel B 7 875
Meløy B 2 100
Narvik B
Rana B 3 465
Saltdal B
Sortland B 5 250
Vefsn B 3 630
Vestvågøy H 4 300
Vågan B 6 300

TROMS (11 av 25 kommuner)
Balsfjord H 10 000
Bardu B 2 730
Harstad B 5 500
Karlsøy H 12 000
Lenvik H 3 750
Lyngen H 6 000
Målselv H
Nordreisa B 2 905
Skjervøy H
Sørreisa B 3 200
Tromsø B 3 800

FINNMARK (9 av 19 kommuner)
Alta B 5 880
Guovdageainnu/Kautokeino H 2 730
Hammerfest B 8 250
Lebesby B 5 250
Nordkapp H 5 400
Porsanger B
Sør-Varanger B
Vadsø B 6 600
Vardø B

Omfatter Omfatter Utlignet skatt 
hele kom- bystrøk ved markedsverdi

munen 3 millioner kroner
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brs@huseierne.no

Folkeflatskjermen
Hitachi har lansert det de hevder er flatskjermen for alle, det vil si de som

ikke ønsker å brenne alle pengene sine på ny tv. Skjermene i H-serien fås

i fire modeller, fra 26-37 tommer, og kommer med en masse tilkoblings-

muligheter. Bruker du kjøkkenbenken lite og har penger til overs, kan du

jo plassere en der. Den billigste skjermen i serien koster 6 995 kroner.

www.hitachi.no

Litt børsten 
Når du vasker opp på gamlemetoden 

er det viktig å bruke både armer og 

håndledd riktig, i hvert fall hvis vi 

skal tro Jordan. Derfor har oppvask-

børsten Trend et ergonomisk utformet 

håndtak, som skal sørge for at du ikke 

skader deg. Børsten har også en skrapekant 

på tuppen til å skrape bort det du har klart 

å svi i bunnen av gryta. Ikke glem hansker som 

beskytter de sarte hendene dine mot den kraftige såpa.

www.jordan.no

nytt påmarkedet
“Dagens vitenskapelige 

moteord er 'nano'. Det lukter 
av langt fremskreden 

vitenskapelighet.”
Stavanger Aftenblad

➤

TILSETT BOBLER SELV 
Synes du vannet i springen blir kjedelig i lengden?

I så fall kan denne nye og moderne versjonen av

80-tallets brusmaskin være tingen. Bruker du

Wasser Maxx på vanlig springvann, får du en

flaske friskt mineralvann uten salter, mineraler og

diverse kunstige tilsetningsstoffer. Maskinen går

verken på strøm eller batteri, men bruker trykket i

den utskiftbare kullsyrepatronen til å presse

boblene ned i vannet. Wasser Maxx leveres i rødt

og i stål, og kan bli din for en tusenlapp. Kullsyre-

flaskene, som holder til 60 liter drikke, koster

rundt 100 kroner og fåes kjøpt på nettet og på

utvalgte Esso-stasjoner. www.sparklingwater.no

Ketchup på
skjorta…
Ketchup på slipset, kebabsaus på

bilsetet eller rødvin på teppet.

Ingen av delene er spesielt stas.

Nå kan du minimere risikoen for

at denne typen problemer opp-

står. Relekta har nemlig lansert

en ny impregnering med nano

partikler som kan brukes på det

meste. Nano Care Textile dusjes

på materialet som skal beskyttes,

og er uhellet ute, kan du bare

skylle skitten bort med vann. 

www.relekta.no

SJOKKERENDE
Er du typen som liker en skikkelig sjokkvåkning på morgen -

kvisten, men er for pysete til å ta en iskald dusj, kan kanskje de

nye pangfargene fra Dansani gjøre susen. Baderomsmøblene i

serien Calidris Colour, er tilgjengelig i sju sterke farger, blant

annet oransje, og skal få de fleste til å sperre opp øynene. 

www.dansani.no
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En sjette sans
At oppvaskmaskiner hadde fem sanser fra før, var nytt for oss, men Whirlpool lanserer nå den nye oppvaskmaskinen

Power Clean med ”sixth sense”-teknologi, – så da må de vel ha vært smartere enn vi trodde. Oppvaskmaskinene,

altså. Den nye teknologien gjør i hvert fall at maskinen, ved hjelp av sensorer, til enhver tid oppfatter hvor skitten opp-

vasken er og automatisk tilpasser vaskeprogrammet til det. En innebygd høyttrykksspyler skal i tillegg ta knekken på

de brunsvidde matrestene som har det med å klamre seg fast til bunnen av gryter, panner og kjeler.  

www.whirlpool.no 

GLEM TAKVINDUENE
Har du takvinduer? Glem dem - med god

samvittighet. Takvindussystemet Integra

fra Velux gjør det nemlig mulig ikke bare

å fjernstyre vinduene, men også å pro-

grammere dem til automatisk lufting.

Regnsensoren sørger for at vinduene luk-

ker seg ved nedbør, og med en blender-

funksjon kan også det skarpeste sollyset

holdes ute. Systemet kan ettermonteres

på eksisterende vinduer, eller leveres

integrert i nye. www.velux.no 

“Selv dobørsten skal nå framheve vår personlighet.
Trekk ned og gjør plass for doens beste venn.”

Dagbladet

brs@huseierne.no

nytt påmarkedet

Mer enn bart
I boka ”Vakre Trøndergårder” viser

Birger Sivertsen at Trøndelag har mer

å by på enn bart og skinnvest på kul-

turfronten. Sivertsen, som tidligere har

skrevet en rekke fagbøker om ulike

emner i norsk kulturarv, presenterer

her 16 trønderske gårders historie

sammen med fotografier tatt av Anja

Elmine Basma. Boken er en del av

serien ”Vår kulturarv” fra Damm. 

Veiledende pris er kr 399.

www.damm.no 

Fjerner sporene
Dersom det finnes positive sider ved det

å vaske, så må det være at det ser rent

ut etterpå. Børstet stål har en stygg ten-

dens til å motarbeide dette enkle målet,

men det kan det nå bli en slutt på. Inox-

pro er et nytt rengjøringsmiddel, som i

tillegg til å rengjøre og gi glans til over-

flater i børstet stål også skal forhindre

skjolder og striper og gi beskyttelse mot

fingermerker. www.relekta.no

Vannvittig
Hva Grohe mener med at kjøkken -

armaturen K4 har en ”flytende, orga-

nisk design” er ikke godt å si, men

den ser jo unektelig ganske fin ut.

Men, det er ikke bare den organiske

designen som gjør denne krana unik,

neida. Sammen former krana og utlø-

pet en ”forførende vakker C-form”, og

grepet er utstyrt med ”GROHE Silk-

Move®-teknologi” som sikrer smidig

og meget presis bevegelighet. En

slags kran med servostyring altså. 

www.grohe.no
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Med slagordet ”Fuktsikring gir bedre
innemiljø” markedsføres den fuktsper-
rende knotteplasten Platon Xtra Inn-

vendig Kjellervegg som et bygningselement
som skal beskytte den indre delen av kjeller-
veggen mot fukt i kjellerytterveggen. Pro-
duktet skal være spesielt egnet for folk som
sliter med fuktige kjellervegger eller mindre
fuktproblemer i boligen, og rettes også mot
folk som frykter fuktproblemer. Problemet
er imidlertid at knotteplasten leveres med en
bruksanvisning for montasje som, dersom
den følges, i de aller fleste tilfeller vil gi fukt-
problemer. Det hevder Kolbjørn Mohn
Jenssen, daglig leder i det uavnhengige kon-
sulentfirmaet Mycoteam.

– Det skal mye til å følge bruksanvis-
ningen ett hundre prosent, og faren for å
begå feil ved et lite avvik er stor. Men selv
når du følger bruksanvisningen til punkt og
prikke, er det dømt til å gå galt, sier Mohn
Jensen.

Luftgjennomstrømning
Problemet med knotteplastens bruksanvis-
ning er at den legger opp til at det skal være
luftgjennomstrømning mellom knotteplas-
ten og kjellerytterveggen som den skal leg-
ges inntil. Knotteplasten skal brukes sam-
men med tak- og gulvlister som har luftspal-
ter, slik at luften skal kunne slippe til bak
taklisten og gulvlisten og inn bak knotte-
plasten. Tanken er at spalteåpningene skal
tillate damptrykkutjevning mot rommet.
Tanken er god, men i praksis vil dette skape
problemer, mener Jenssen. 
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- Bruksanvisning skaper 
fuktskader

Bygningselementet Platon Xtra Innvendig Kjellervegg 
leveres med en bruksanvisning som i mange tilfeller 

nærmest er dømt til å skape fuktproblemer, 
hevder Mycoteam. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

MUGGSOPP: Dette er muggsoppen som vokser på baksiden av gulvlisten i kjelleren
hos Marit Kristine Johansen. Mycoteam mener problemet har oppstått blant 

annet på grunn av luftespaltene i listene som produsenten anbefaler sammen 
med bygningselementet Platon Xtra Innvendig Kjellervegg. Foto: Mycoteam ➤
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– Som kjent stiger varm luft. Når den varme luften kom-
mer opp til taket i kjelleren, vil den sige inn bak knotteplasten
gjennom spalteåpningene i taklisten. Der vil den avkjøles mot
kjellerveggen som stort sett alltid vil være kaldere enn romtem-
peraturen, spesielt om vinteren og dersom den ligger delvis
under bakken. Kald luft holder ikke på like mye fuktighet som
varm. Etter hvert som luften nedkjøles, vil den avgi fuktighet,
samtidig som den synker ned mot gulvet. Slik vil ørsmå vann-
ansamlinger oppstå nederst på veggen og nede ved gulvlistene,
forklarer Jenssen. Han betegner konstruksjonen som prinsipi-
elt uheldig, særlig i de tilfellene der kjellerveggen ligger delvis
under og delvis over terrenget.

– En luftgjennomstrømning i veggene i rom som ligger
både over og under terreng – noe mange kjellerrom gjør – er
veldig uheldig, sier Jenssen. I bruksanvisningen til den fukt-
sperrende knotteplasten nevnes ikke dette problemet med et
ord. 

Jenssen påpeker at dersom kjellerveggen ligger delvis under
terreng, vil fuktproblemene være spesielt store på sensomme-
ren. Det er fordi temperaturforskjellene mellom veggen og
inneluften vil være høy, samtidig som den relative luftfuktighe-
ten er ekstra høy. 

Advarer mot overisolering
Problemet med fuktdannelse blir enda større dersom veggen
mot rommet overisoleres. Dette advares det mot i bruksanvis-
ningen, men det anslås likevel at kondensfaren er liten dersom
isolasjonen ikke er tykkere enn 50 millimeter. Jenssen mener
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TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

Hun fikk også stikninger i muskula-
turen og føler at allmenntilstan-
den ble sterkt nedsatt. 
– Jeg er ganske fortvilet og vet ikke

hva jeg skal gjøre. Det er gått fire år
siden veggen ble bygget om, og jeg
føler at helsetilstanden min bare blir
verre og verre av å bo her, sier Johan-
sen. 

Johansen er overbevist om at det
er innemiljøet i leiligheten hun reage-
rer på. Plagene begynte like etter at
den ene veggen i kjelleren ble bygget
om. Kjellerveggen ble innvendig iso-
lert med Platon Xtra Innvendig Kjel-
lervegg, og i samsvar med bruksanvis-
ningen er det montert lister med hul-
rom for luftgjennomstrømning både
oppe og nede. I tillegg er det isolert
med omtrent dobbelt så mye isolasjon
som det som anbefales. Til sammen
har dette skapt store fuktproblemer.

Målinger Mycoteam har gjort viser at
luften strømmer igjennom veggen slik
at den avgir fukt nederst på veggen. I
slikt miljø trives mugg og sopp.
Mycoteam har målt over hundre
ganger så mange sopp- og muggsporer
i Marit Kristine Johansens leilighet
som i uteluften.

– Det er gått så langt at jeg sover
med finstøvmaske om natten, og luft-
renseren går støtt. I perioder har jeg
fått bo hos en god venninne, og da
har jeg blitt bedre med en gang. Jeg
har også bodd andre steder i uker og
måneder av gangen, og merket en
umiddelbar bedring av helsa. Men jeg
kan jo ikke belage meg på det i leng-
den, sukker Johansen oppgitt. 

Hun har ikke økonomi til å utbe-
dre kjellerveggen, som i sin tid ble
pusset opp i regi av borettslaget. Det
har ikke lyktes Hus & Bolig å få noen
kommentar om saken fra styret i Kol-
len Borettslag. raa@huseierne.no

Ble syk etter ombyggingen 
Kort tid etter at den nye kjellerveggen kom på plass, begynte Marit

Kristine Johansen å kjenne seg uopplagt, kortpustet og utkjørt.

det er riktig av produsenten å advare mot
dette, men frykter at selv ikke fagfolk vil
skjønne hvilke store fuktproblemer som kan
oppstå dersom man overisolerer veggen.
Han advarer folk mot å slurve på dette
området. Men han advarer også generelt
mot å følge bruksanvisningen som kommer
med denne knotteplasten. For å være helt på
den sikre siden bør man ikke bruke dette
bygningselementet som en innvendig fukt-
sikring og ventilering av kjellervegger i det
hele tatt, mener han. 

– Generelt ser vi svært ofte problemer
med innvendig isolerte kjellervegger. Det er
rett og slett veldig vanskelig å holde fukten
unna når man isolerer på innsiden. Vi anbe-
faler derfor stort sett alltid utvendig isola-
sjon i stedet. Det er lettere å gjøre riktig,
inneveggen blir varmere og man unngår
fukt- og råte problemer på innsiden, sier
Jenssen. 

Ser bare problemer ved feilbruk
– Vi kjenner til Mycoteams meninger om
Platon, men vi ser bare eksempler på proble-
mer når produktet er montert feil. 
Det sier produktutvikler Svein Julton ved
Platonfabrikken på Notodden. Når det er
luftspalter i listverket oppe og nede og rom-
met er riktig ventilert, blir det ikke proble-
mer, mener han.

– En del av effekten med luftspaltene er
at luften der skal kunne kommunisere med
luften i rommet. Hvis det er for høy luftfuk-
tighet i rommet fordi man generelt har dår-
lig ventilasjon der, vil effekten avta og da
kan det oppstå problemer, påpeker Julton.

– Men vil det ikke uansett skape fukt når
den varme luften fra rommet slipper inn
mot den kalde kjellerveggen?

– I praksis skjer det bare når man blok-
kerer den muligheten for kommunikasjon
som systemet legger opp til, for eksempel
hvis man klemmer luftspaltene flate. Da kan
det bli fuktproblemer nederst, sier Julton.
Han forteller at i løpet av de 40 årene pro-
duktet har vært på markedet har produsen-
tene bare fått en håndfull klager, og da har
systemet vært feilmontert.

– Vurderer dere å gjøre mer oppmerk-
som på problemer som kan oppstå, for
eksempel ved dårlig ventilasjon, i monte-
ringsanvisningen? 

– Det kan jeg ikke svare på, men det kan
godt hende at vi kan sette inn en linje om at
rommet skal ventileres tilstrekkelig, sier Jul-
ton. raa@huseierne.no



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
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SH
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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
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Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på

verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-

rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer

i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

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

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

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
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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
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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
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EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

Sluppenveien 5, 7037 TRONDHEIM
Tlf.: 73 95 12 10. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
www.eivndfrost.no SØ

R-
TR

ØN
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G

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 27 90 00. Mob.: 90 62 14 01. 
post@eierad.no / www.eierad.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

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
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ND
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TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

Grundig og rask boligtaksering. 
Eneboliger, leiligheter, næringslokaler. 

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

Verditakst, Tillstrapp, Boligsalgsrapp, Skade,
Våtromsrapp, (BVN) Byggtermografi. 

Bråtav. 19, 3420 LIERSKOGEN
Tlf.: 91 59 18 86. Fax: 31 41 42 65.
E-post: post@takst-termografi.no
www.takst-termografi.no /priser/bestilling BU

SK
ER

UD
/A
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RS
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S
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September allerede. Hvor ble sommeren min av?

Ikke godt å si. Den ble vasket vekk. Av regn, regn

og atter regn. Jeg ventet i det lengste med å plante

ut det jeg møysommelig hadde dyrket fram i det lille

drivhuset i hagen, men så sent som 14. juni kom

frosten innom og tok knekken på så vel gresskar

som tomater. Resten av grønnsakene druknet siden i bedene sine, og

høyet – som vi hesjet den ene soldagen i juli – hang ute i nesten tre

uker før vi våget å ta det inn på låven. Regnet kan vi ikke styre, men

mange av oss blir veldig sure når det høljer ned alle sommerdagene

som vi skulle bruke til å samle krefter til mørketiden. Så hiver vi oss på

et eller annet fly og reiser til Syden for å søke lykke og sol der, bare fordi

sommeren vår slo feil.

Biene i kubene til min venn Oddvar gjør ikke slikt. De har riktignok

ikke laget så mye honning i år, men i september gjør de som de alltid

gjør: Samler seg hjemme i kuben sin med vinterforråd så det akkurat

holder til neste vår. Rundt første september kommer Oddvar og henter

det som er av årets lynghonning. Så gir han dem hele vinterforsyningen,

det vil si omtrent tolv kg sukker til hver kube som han har stående bak

redskapsskjulet i åkerkanten vår. Fra nå av sitter biene i kuben sin og

eter og overlever, helt til de kommer ut for å skite den første vårdagen

med ti varmegrader. Det er akkurat samtidig med at vi henger ut lake-

nene til første vårtørk og ikke begriper hvorfor de blir fulle av små sorte

flekker. I mars, når selje og or blomstrer, starter biene reproduksjonen

på nytt. I mellomtiden sitter de tett i tett i en ball og roterer i kuben. Slik

varmer de seg på hverandre. Ingen lager noe bråk som vil forstyrre det

velordnete samfunnet. 

Hver bie har sin oppgave og sin plass fra fødselen av, og ingen må

svikte. Noen passer og forer yngelen, noen er i dronningens hoff, noen

holder vakt, noen kjører ventilasjonsanlegget. Bikuben holder en kon-

stant temperatur på 34,5 varmegrader. Arbeidsbiene samler nektar og

pollen. De er eminente byggmestere. Vokscellene i bikuben er sekskan-

tete, like store og har nøyaktig samme helningsgrad så nektaren ikke

renner ut. Dronene, hannbiene, fødes bare om våren. De kan ikke stikke,

men de er velkommen inn i enhver kube helt til august og det store

 droneslaget. Det er da alle hannbiene blir stukket i hjel eller hevet ut av

kuben. Nå er det ikke vits i å fore på dem lenger. 

Vi mennesker har mye å lære av biene. Mens vi eter og trener og fyrer

som besatt for å holde ut de lange vintermånedene og maser av sted for

å fange sommerens tapte solstråler i varmere land, er

bikubelivet i den perfekte balanse. Samme hvordan

sommeren har vært, bruker biene hele vinteren

hjemme i kuben til å samle energi til neste vår.

Ingen slåss. Ingen bruker mer krefter enn de er

helt nødt til, ingen spiser mer enn de må og

møkka tar de med seg ut om våren. For en ord-

ning! Slik balanse vil jeg også ha, samme hvordan

været blir! I vinter skal jeg derfor prøve å ta etter

biene. Bortsett fra en ting: Gubben kaster jeg

ikke ut. Jeg kryper heller inntil og varmer 

meg på’n. 

Anne Eriksdatter Bye

SP KERS
KÅRNER
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Etter måneder med stillstand på Voie i Kristiansand, kom endelig igangsettingstillatelsen på plass før
sommeren. Uumiddelbart etter ferien var gravearbeidene i gang. Hus & Bolig følger Eli Tangvall
Aasens spennende byggearbeid. I godt voksen alder bestemte hun seg for å forvandle barndoms -

hjemmets gamle, falleferdige låve til en moderne bolig. Så snart bygget står ferdig, flytter hun inn.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Problemene tårnet seg opp på vårpar-
ten. Meningen var at grunnarbeidet
på eiendommen skulle gjøres før

påske. Og at huset skulle stå ferdig til jul.
Men å få igangsettingstillatelse viste seg å
være vanskeligere enn som så. Endelig er
alle papirer i orden, og arbeidet godt i
gang. Men jul blir det neppe mulig å
feire her før i 2008.

Det er entreprenør Per Try som nå
har gravd ut tomta. I uke 33 skulle det
bores. Eli Tangvall Aasen vil ha jordvar-
mepumpe.

– Jeg må jo tenke langsiktig. Selv om
utgangspunktet er en tilårskommen låve,
ønsker jeg moderne komfort og varige
løsninger. Energiprisene blir neppe rime-
ligere, sier den reflekterte byggherren.

Mureren skal så overta stafettpinnen i
uke 34. Han beregner å bruke seks til syv
uker på å gjøre ferdig kjelleretasjen. Der-
etter er det byggmesterens tur.

Da det ble bestemt at den gamle
steinmuren som stod her måtte rives på
grunn av dårlige grunnforhold og fare
for frostsprengning, åpnet mulighetene
seg for en bedre kjellerløsning enn det
som først var planlagt. Nå blir det full
kjeller under mesteparten av huset. Stei-
nene fra den gamle muren skal brukes til
å forblende betongen. Låvebrua – som
kanskje er det mest særpregede ved byg-
get – står heldigvis fortsatt. Den skal
binde sammen gammelt og nytt. 
ngs@huseierne.no

FØR: Sist sommer stod enda den gamle låven.
Sivilarkitekt Janicke Jebsen Vinje har tegnet

det nye bygget. 

Endelig skjer det no’

GODT I GANG: Entreprenør Per Try graver ut
tomta på Voie. Før murer og byggmester kan
sette i gang skal det også bores etter varme.

Den gamle låvebroen sees til høyre i bildet. 
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Huseierdagen 
Torsdag 18. oktober 2007

TEMA FOR DAGEN: 
Farer og feller 
ved utleie av bolig

Se lokalpresse for ytterligere opplysninger

• Juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning

• Nytt temahefte: 
Farer og feller ved kjøp og salg av bolig

• Gratis bevertning

OSLO

MOSS

HAMAR

ELVERUM

LILLEHAMMER

DRAMMEN

SKIEN
TØNSBERG

ARENDAL

HAUGESUND

KRISTIANSAND

BERGEN

BODØ

STEINKJER

TRONDHEIM
KRISTIANSUND

MOLDE

ÅLESUND

Kl. 15.00-19.00: Åpent hus med advokater,
takstmann og samarbeidspartnere tilstede.

Kl. 17.00-19.00: 
Adv. Olav Martin Jentoft jr: Utleie. 

Storgata 23.

Kl. 11-15 Åpent hus. 
Advokat, eiendoms-

megler og takstmann 
til stede. Torggt 73.

Kl. 18.00-19.30: 
Advokat Thor Einar 
Kristiansen: Utleie.

Quality Hotell Ringerike.

Kl. 15.00-19.30: Åpent 
hus med advokat og 
takstmann tilstede. 

Kl. 17.30: Adv. Johannes
Krohn: Utleie.

Quality Hotell Alexandra,
Storgaten 1-7.

Kl. 16.00-19.00: Åpent hus
og presentasjon av HL i
Haugesund. Adv. Knut
 Magnus Haavik: Utleie.

Kl 17.00: Adv. Truls Østen
Lea: Gode råd ved kjøp og

salg av eiendom.
Hemmingstad Bydelshus.

Kl. 10.00-18.00: Åpent hus. 
Tema: utleie. Fortunen 7.

Kl. 15.00 - 17.00: Åpent hus: Forsikringsbransjen,
takstmann, teknisk sakkyndig, eiendomsmegler
og advokat tilstede. If, Storgaten 35, Tønsberg

Kl. 18.00: Adv. Henrik Lund: 
Kjøp og salg av bolig i Spania.

Kl 18.45: Adv. Kjell Bentestuen: Utleie.
Hotel Norge, Dronningensgt 5.

Kl. 16.00 - 19.00. Åpent hus.
Kl. 17.00: Advokat Eyolf Lund: Utleie.

Kl. 18.15: Kristian Reilstad i 
Hageselskapet: Høst i hagen
First Hotel Alstor, Tjensvoll.

Kl 15.30-19.00. Åpent hus. Advokater, takstmenn, 
ingeniører og eiendomsmeglere tilstede. 

16.30: Tema: Høye kommunale avgifter i Arendal
17.00: Adv. Bjørn Rener Larsen: Utleie.

Kl 18.00: Tom Sørensen m.fl: Hvordan spare strøm.
Auditoriet i If-bygget, Harebakken, Arendal.

Fra kl 18.00: Åpent hus, jurister 
svarer på dine spørsmål.

Kl. 19.00: Adv.firma Krogstad: Utleie. 
Kl. 20.30: Eivind Frost Nordhagen: 

Termografi.
Auditoriet, Pirsenteret, Trondheim Havn.

Kl. 18.00: Advokat Inger J. Dehli: Utleie.
Kafe Breidablikk, Kongensgt. 22/24

Takstmann og eiendomsmegler 
vil være tilstede.

Kl 15.00-19.00: Åpent hus.
Jurister, samarbeidspartnere, 

eiendomsmegler og takst-
mann tilstede. 

Kl. 17.00-18.30: 
Adv. Anders Leisner: Utleie.

Fred. Olsensgt 5, Oslo.

Kl. 14.00 - 17.00.
Åpent hus. Eiendoms-
megler og takstmann

tilstede.
Kl. 16.00: Advokat

Eivind Sylthe: Utleie.
If, Kongens plass.

HØNEFOSS

Kl 18.00 - 19.00: 
Advokat Are Opdahl:

Utleie.
SAS-hotellet, Soren-
skriver Bullsgate 7.

ALTA

HL og samarbeidspartnere vil være 
representert i Finnmarkshallen.TROMSØ

Kl. 16.30 - 17.30: Advokat Karen Blomli: Utleie.
Kl. 18.00 - 19.00: Advokat Karen Blomli: Arv.

If, Vestregata 27/31, 2.etg.

FREDRIKSTAD

Kl. 15.00 - 18.00: Åpent hus.
Kl. 18.00: Advokat Per 

Sannrud: Utleie.
Fredrikstad Handelstand,

Nygaardsgaten 5.

Kl. 18.00: Adv.firma Stavrum, 
Nystuen & Bøen: Utleie.

Rica Victoria Hotell.
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STAVANGER Kl. 17.00-19.00. 
Adv. Einar Mo: 
Arv og skifte. 

Ibsen Konferanse -
senter, Kongensgt,

Skien.

Kl. 16.00-18.30: 
Åpent hus. Advokat, 
eiendomsmegler og
takstmann til stede. 

Kl. 19.00-21.30: 
Adv. Arne Opaker: Utleie. 
Central Hotel, Elverum. 

(Med forbehold om 
justering av tidspunkter

og lokaler.) Kl. 16.00-21.00 Åpent hus 
med jurister 

og eiendomsmeglere tilstede. 
Kl. 19.00-21.00: Adv. Fredrik

Edvardsen: Utleie. 
First Hotel Ambassadeur,

Strømsø Torg 7, Drammen.

18.00: Advokat Petter Koren:
Tomtefesteloven, ny retts-
praksis. Hva skjer videre?

Midtveien 1, City Syd
Påmelding til Lars Erik

 Guttulsrød, tlf. 91 11 52 60
Gratis for medlemmer. Pris kr
200,- for ikke medlemmer.
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Hus & Bolig på nett
Nå kan du lese nytt og nyttig stoff for huseiere hver eneste dag. Hus &

Bolig, Huseiernes Landsforbunds medlemsblad, har nemlig fått sin egen

nettside. I tillegg til utdrag av stoff fra bladet, vil siden holde deg oppdatert

om smått og stort av interesse for deg som eier hus eller leilighet. Har du

tips, meninger, tanker eller brev du ønsker å dele med redaksjonen, kan

du kontakte oss direkte på www.hus-bolig.no, eller klikke deg inn på Hus

& Bolig via www.huseierne.no

FUKTIG SOMMERTURNE
Huseierens Landsforbund har i år fartet land og strand rundt med P4s

sommerturne. Mens radiostasjonen har holdt direktesendinger fra 16

sommerbyer, og blant annet hatt med seg sin egen levende gradestokk til

å teste badetemperaturene, har representanter fra HL møtt nye og gamle

medlemmer i ruskeværet. – Når det plasket som verst ble besøket

 selvsagt noe preget av det, men mange fant likevel veien til teltet vårt,

forteller markedssjef Ulf Borgan.
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“De eneste kvaliteter som er viktige for

virkelig suksess i journalistikken, er en

rotteaktig sluhet, en plausibel oppførsel

og en smule litterære evner.”

Samuel Beckett

Gratis kurs for medlemmer
Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder holder kurs for styre-

medlemmer i sameier og borettslag 26. september klokken

18.00-21.00. I Hedemark holdes det kurs for boligeiere 18.

september klokken 18.30-21.00. Begge kursene er gratis

for medlemmer. For ikke-medlemmer er det en kursavgift

på 300 kroner.  For flere detaljer, se www.huseierne.no,

eller kontakt din lokale distriktsrepresentant. 

nytt fraHL VINNERE AV TEGNEKONKURRANSE 
Under P4s sommerturne arrangerte Huseiernes Landsforbund en

tegnekonkurranse for barn. De heldige vinnerne av konkurransen,

der oppgaven var å tegne drømmehuset sitt, er Rakel Maria

Wiken fra Førde, og Synne Stray fra Kristiansand. Begge vil 

motta et gavekort på 1500 kroner. Gratulerer. 

Markedssjef Ulf
Borgan med noen
av tegningene.
Foto: Bjørn Runar
Sodeland

Flere klager på 
håndverkertjenester

Stadig flere klager på dårlig utførte håndverkertjenester, melder

Huseiernes Landsforbund Hordaland. Ifølge avdelingen, mottar

lokalkontoret særlig henvendelser knyttet til taktekking, tømrer-

arbeider og rørleggerarbeider. Spør om pris fra flere firmaer, og

innhent alltid referanser. Husk også på kontrakten, og sørg for å

få med pris samt når arbeidet skal utføres. Ikke betal noe før alt

er utført og kontrollert, lyder oppfordringen fra Hordaland. 
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Skattetakstene 
provoserer
Da boligmassen i Kristiansund ble omtaksert i fjor, ble

det gjort så overfladisk at selv ordføreren brukte uttryk-
ket ”bevisstløshet i gjerningsøyeblikket” for å beskrive

deler av prosessen. Er det rart distriktsrepresentant
Eivind Sylthe har hatt hendene fulle den siste tiden

med å hjelpe folk som vil klage? 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– I Kristiansund ble boligmassen omtaksert

i fjor, slik at kommunen kunne utvide eien-

domsskatten til å gjelde også utenfor

bymessige strøk fra januar i år. Men tak -

seringen skjedde sjablonmessig og ove r -

fladisk, og slo enkelte steder veldig feil ut.

Den siste tiden har jeg hjulpet rundt femti

medlemmer med å klage på eiendoms-

skatten, og mange har fått helt eller delvis

medhold så langt, forteller Sylthe. Nå håper

han kommunen har lært av sine feil når

også eiendommene i Frei skal takseres.

– Boligene i Frei skal takseres før kommunesammenslåingen med

Kristiansund fra neste år. Forhåpentlig blir prosessen ryddigere denne

gangen, sier han. 

Flere vurderer
At eiendomsskatten er den store saken i Nordmøre distrikt, skyldes ikke

bare Kristiansund og Frei. Også andre kommuner vurderer å innføre eien-

domsskatt, forteller distriktsrepresentanten. 

– Tingvoll vurderer å innføre eiendomsskatt, og det er jo en viktig hyt-

tekommune, så der blir det spennende å se hva som skjer. Det samme

gjelder for Averøy, sier Sylthe. Han har sendt spørsmål til kommunepoliti-

kerne i distriktet om deres syn på eiendomsskatten, men svarene har fore-

løpig latt vente på seg.

– Det blir spennende å se hva som skjer etter valget. Her i Kristiansund

har høyrepolitikerne gått inn for en nedjustering av eiendomsskatten, men

om de holder løftene sine etter 10. september, er en annen sak, sier Sylthe. 

Arv etter far
Eivind Sylthe overtok stafettpinnen som representant for huseierne i distrik-

tet etter sin far, som var formann og sekretær i Kristiansund og omegn hus-

eierforening. 

– Han var engasjert i foreningen fra 1959 og fram til jeg overtok i

1990, så du kan trygt si at jeg har vokst opp med dette, forteller Sylthe,

som legger til at han pleide å tjene lommepenger som barn ved å gå fra dør

til dør blant medlemmene og kreve inn medlemskontingenten. 

På midten av 1990-tallet meldte Sylthe Kristiansund og omegn hus -

eierforening inn i Huseiernes Landsforbund, der han også har sittet i styret i

fire år.  

Bedre innboforsikring 
for HL medlemmer
Huseiernes Landsforbund kan nå tilby medlemmer spesialpris på Ifs

superforsikring for innbo. Det sikrer dine verdier både i hjemmet og under

flytting. Etter forhandlinger med If, har den eksisterende Fastpris Innbo-

forsikringen blitt både bedre og billigere, og inkluderer nå såkalt super-

dekning som gir langt bedre dekning enn standardforsikringen. 

Tyveri fra privat uteplass dekkes for eksempel med inntil 30 000 kro-

ner. På merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade er det ingen

begrensning, og skulle sykkelen din forsvinne kan du få dekket inntil 

10 00 kroner.  Superforsikringen dekker også skader knyttet til brann,

tyveri, vann, skadeverk, lekkasje fra rør, kortslutning og lynnedslag. Skulle

du være så uheldig å få skader på dine verdier under flytting, inkluderer

forsikringen i tillegg en egen flytteforsikring under privat transport, og har

du bil, båt eller campingvogn, dekker forsikringen også tyveri fra disse.

 Prisen for superforsikringen varierer innen ulike soner, fra 1 700 kroner i

sone tre til 2 050 kroner i sone en. Fastpris Innboforsikring gjelder for alle

familiens husstandsmedlemmer, men kun på adressen du er bosatt på

ifølge folkeregisteret. Reiser sønnen eller datteren i huset bort på hybel,

gjelder dekningen også for dem i en toårsperiode. Medlemmer kan velge

mellom to forsikringssummer; 750 000 og 1 600 000. Er du i tvil om

 hvilken sum du skal velge, finnes det en egen tabell på Ifs nettsider som

gir deg veiledning. Du finner også tabellen under medlemsfordeler på HLs

hjemmeside.

www.if.no

www.huseierne.no

Til lands og til vanns
Om du eier leilighet, hus, eller villa spiller ikke noen rolle. Du er 

velkommen som medlem i Huseiernes Landsforbund. Flertallet av våre

medlemmer har likevel boligen sin plantet på solid grunn. Det siste

 tilskuddet til medlemsregisteret er for øvrig noe helt for seg selv. Tore

Foss holder nemlig hus i levebåten Marie, og selv om boligen dupper på

”bøljan blå”, er han nå med i HL-familien. Foto: Nina Granlund Sæther
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TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her under 
vignetten løp & kjøp.

Våre annonsører står mer 
enn gjerne til tjeneste.

løp & kjøp

ØNSKER DU Å ANNONSERE

PÅ DISSE SIDENE, RING 

UNNI T.  JOHANSEN

TLF.  64 90 86 66

ELLER SEND EN EPOST TIL

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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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

oppvarming trapper
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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

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

containereblikk- og kobberslagstjenester
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ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAMILIE/ARV
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAST EIENDOM

GRATIS VURDERING

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

stiger og stillaser

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

glassarbeid gravearbeid

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
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

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:

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

elektroinstallatører

foldedører

h&b nr. 4-2007 s. 92-95:h&b nr. 4-2007 s. 92-95  8/20/07  9:53 AM  Page 94



95hus&bolig 4–2007 •

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

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

Snøbrøyting – strøing
i trygge hender for medlemmene i HL

ØNSKER DU Å ANNONSERE

PÅ DISSE SIDENE, RING 

UNNI T.  JOHANSEN

TLF.  64 90 86 66

ELLER SEND EN EPOST TIL

unni .t . johansen@c2i .net

h&b nr. 4-2007 s. 92-95:h&b nr. 4-2007 s. 92-95  8/20/07  9:53 AM  Page 95



Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b 

4-
20

07

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 20. oktober 2007.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Riktig løsning på kryssordopp -
gaven i Hus & Bolig nummer 3
var "Ekspertene er uenige om
temperaturen i vannet på varmt-
vannstanken." Ryggsekk sendes
til Mathilde Chauton, Trondheim,
Dag Ytterstad, Nesoddtangen og
Unni Mobech-Hansen i Oslo. 
Vi gratulerer.
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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 NORD
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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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

4 •
2007

4 • 2 0 0 7 k r 4 9 , -

Tema: ENØK
Hvor lønnsomt er det 

med varmepumpe?
Kostbar elektronikk

Vannbåren varme i gamle hus

Hytteskatten 
provoserer

Lykkerus i 
interiørbladene

Tema: ENØK
Hvor lønnsomt er det  

med varmepumpe?
Kostbar elektronikk

Vannbåren varme i gamle hus
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