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Hvert år ringer mer enn 30 000 medlemmer Hus-
eiernes jusstelefon for å få hjelp. Svært mange av
sakene gjelder problemer i forbindelse med kjøp
av bolig. Drømmehuset viser seg ofte å være i en
helt annen stand enn forventet. Etter noen uker
kommer mugglukten sigende, og marerittet er et
faktum. Flisene på badet må rives, eiendommen

må graves opp, eller taket må legges om.
Utgiftene kan bli formidable. Enkelte

ganger følger også ubehag og sykdom
i kjølvannet. Historiene er mange,
selv om bare noen få av dem for -
telles i Hus & Bolig.

– Kjøper man et gammelt hus,
kjøper man også de problemene et

slikt gammelt hus fører med seg, sa
advokat Anders Leisner i forrige

utgave av Hus & Bolig. Å begi
seg ut i bruktboligmarkedet
er litt av en risikosport. Er
huset 50 år gammelt, må 
du ikke tro det er som nytt,

advarte han. Svært mange
huskjøpere har alt for store

forventninger til eldre
 boliger, og alt for få tar
 signalene om at noe er galt
på alvor.

De færreste av oss har
særlig erfaring i boligmarke-

det. Vi kjøper leilighet eller

hus én, to eller kanskje tre ganger i livet. Derfor er
de fleste av oss amatører når vi lokkes på visning:
Vi faller for planløsningen, kjøkkeninnredningen
og fargen på baderomsflisene. Vi titter plikt-
skyldigst inn i noen skap og ned i kjelleren – uten
å vite hva vi bør se etter. Vi leser igjennom taksten
og boligsalgsrapporten som eventuelt følger med,
og så legger vi inn et bud. 

Antydning til sølvkre, sorte prikker eller dårlig
lukt er som regel varsel om at noe er galt. Proble-
mene blir ikke borte om du flytter inn. Står det i
takstpapirene at det er sprekker i flisene på badet,
bør du ikke bli overrasket om hele badet må total-
renoveres. Og har selgeren i egenerklæringen gjort
oppmerksom på at han har montert det elektriske
anlegget selv, bør en elektriker tilkalles raskest
mulig. Det økonomiske ansvaret må du bære. 
Det hjelper ikke at anlegget er ulovlig oppført.
Det er opplyst om feil og mangler. 

Som huskjøper er det en rekke ting du bør
være oppmerksom på, for det er lett å gjøre feil.
Fellene er mange. For å hjelpe deg som skal ut i
boligmarkedet har Hus & Bolig og Huseiernes
landsforbund laget et nytt hefte. Det heter Farer
og feller ved kjøp og salg av bolig. Les det før du
går på visning neste gang. Du blir gjort oppmerk-
som på en rekke forhold som kan få stor betyd-
ning for din økonomi. Møter du forberedt, vet du
hva du skal se etter. Og forhåpentligvis gjør du et
lykkeligere huskjøp.

Vær forberedt når du skal kjøpe nytt
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RIS fra Batta går til tid ligere AP-
politiker og nåværende skribent i  Klassekampen,
Hallvard Bakke. Han presterte i en artikkel i
Klassekampen den 7. september å beskylde meg
for løgn om eien domsskatt og  deretter argumen-
terer han med store bokstaver for økt beskatning
av bolig, mer eiendomsskatt og for at rentefra-
draget bør fjernes. Etter å ha studert artikkelen
hans forstår jeg godt at han må ty til påstander
om løgn for å sverte meg – fordi vi i Huseiernes
Landsfor bund oppnår resultater som han selv er
kraftig motstander av. Men forståelig eller ikke:
En slik debattform er bare usaklig.

Overskriften til Hallvard Bakkes artikkel er:
”Når politikk handler om bolig, parkeres all for-
nuft.” Slik er det heldigvis ikke, noe også Oslo
AP viste ved dette valget. Jeg tror Arbeiderpartiet
kan prise seg lykkelig over at Bakke ikke lenger
har noen sentrale verv der i gården!

ROS fra Batta fortjener Dagsavisen 
for sin dekning av Arbeiderpartiets såpeopera om
eiendomsskatt i hovedstaden. Med sin gode kon-
taktflate inn i partiet har avisen hatt førstehånds
informasjon og gjengitt alle faser i en objektiv og
ryddig form. Avisen fulgte også opp HLs engasje-
ment og deltakelse i debatten og aksjonen på en
svært god måte.

Etter at HL avsluttet sin kampanje på Oslo
Sporveier og Oslo AP hadde hatt en helsides
annonse i Aftenposten om saken, kunne Dags -
avisen den 6. september, altså fem dager før
 valget, avsløre at Oslo AP i kommende fireårs
periode ”Vil gjøre alt klart for eiendomsskatt i
2011”. I artikkelen fremgikk det også at program-
formuleringen i Oslo Aps program om eiendoms-
skatt er uklar, og at fløyene i partiet strides om
hva programmet egentlig betyr! Det var jo net-
topp dette HL satte fokus på med sin aksjon på
Oslo Sporveier. Takk til Dagsavisens avsløringer.

• hus&bolig 5–2007
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at hovedstaden vil slippe eien doms skatt
de neste fire år! Ved at aksjon en ble stop-
pet da tvilen ble fjernet, viste vi også at
kampanjen var rettet mot eiendomsskat-
ten og ikke mot Oslo AP.

Vi oppnår resultater
Da jeg ble ansatt i HL for vel 20 år siden
var hovedsakene å få avviklet eien doms -
skatten i Oslo og husleiereguleringen på
førkrigsbygde boliger. Nå er begge disse
sakene brakt til ende. I tillegg er skatten
på fordel av å bo i egen bolig avskaffet.
Med 130 000 medlemmer i ryggen står
vi sterkt rustet til fremtidige oppgaver.
Hovedsakene fremover blir dokument -
avgiften, arveavgiften, strengere byg-
ningskontroll og kraftig fokus på miljø
og energibruk i våre hus.

7hus&bolig 5–2007 •

HL fikk virkelig satt eiendomsskatten på
dagsordenen før kommunevalget. På
forhånd diskuterte vi i styre og adminis-
trasjon hvilke saker HL skulle fokusere
på i forbindelse med valget. Konklusjo-
nen ble at vi skulle konsentrere oss om
en sak: Kommunal eiendomsskatt. 

Vi la an en bred kampanje, med annon-
ser i P4 og Kanal 24. Før valget sendte
vi spørsmål til alle toneangivende partier
i nesten alle kommuner. Vi laget lokalt
tilpassede foldere som gikk ut distrikts-
vis i et samlet opplag på en million. Vi
bestilte to MMI-undersøkelser om vel-
gernes syn på eiendomsskatten og andre
skatter. Vi la opp til bred presse dek ning,
og fikk det. I Oslo skulle vi i tillegg ha
plakatannonser på trikker, T-bane og
busser de siste to ukene før valget.

Og resultatene uteble ikke. I Fredrikstad
opplevde vi et politisk jordskjelv. Parti-
ene mot eiendomsskatt vant valget med
klar margin. I Moss og Skedsmo kan
denne skatten nå bli fjernet… Og slik
kunne vi fortsette. I de borgerlige stor-
byene Bergen og Stavanger vil vi kreve at
eiendomsskatten avvikles i kommende
periode.

Ingen eiendomsskatt 
i Oslo de neste fire år
Jeg er veldig glad, og i tillegg ganske
stolt over at Huseiernes Landsforbund
på forhånd sørget for at det heller ikke
ville bli innført eiendomsskatt i hoved-
staden de neste fire år, uav heng ig av
valgresultatet! Langt på vei skyldes det
HLs kampanje på Oslo Sporveier. Bud -
skap et i disse annonsene var usikker -
heten om eiendomsskatt i Oslo etter
 valget, ved en eventuell koali  sjon

mellom Arbeiderpartiet + SV + RV.
Representantskapet i Oslo AP hadde
med knapt flertall vedtatt at partiet ikke
skulle gå inn for eiendomsskatt, men i
partiprogram met ble det formulert slik:
”Vi vil derfor ikke foreslå eiendomsskatt
i denne perioden.” I SVs program heter
det: ”Oslo SV ønsker å innføre en eien-
domsskatt med sterk sosial profil.” I mai
uttalte Oslo APs leder Jan Bøhler i bla-
det EiendomsMarkedet at ”Eiendoms-
skatt er en fornuftig skatteform fordi
den motvirker spekulasjonspregede
pengeplasseringer i fast eiendom.”

På dette tidspunkt diskuterte vi saken i
styret og ble enige om at det var for stor
usikkerhet om hva den virkelige poli-
tiske beslutningen ville kunne bli etter
valget. Jan Bøhler og Rune Gerhardsen
omtalte eiendomsskatten med ulike
tunger i ulike fora. Konklusjonen ble 
at HL måtte lage en kampanje for å
avkreve et entydig svar. Kampanjen
skapte kraftig harme fra APs side, men
også vilje til å klargjøre. Den 31. august
holdt vi ekstraordinært styre møte om
morgenen. Her ble det besluttet å
avkreve et skriftlig svar om at Oslo AP
ikke under noen omstendighet vil gå
inn for eiendomsskatt. Dette fikk vi
samme etter middag, hvoretter vi
avblåste vår kampanje. Vi
hadde opp nådd vårt mål om

Eiendomsskatt ble en viktig valgsak
aktuelt i HL

Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta
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Hus & Bolig på nett
– Nettet vil først og fremst brukes til de
korte, aktuelle nyhetene innen vårt fag-
område. Noe stoff fra den trykte utgaven
blir også å finne her, mens fordypnings-
stoffet forblir i papirutgaven, sier Nina
Granlund Sæther, redaktør i Hus &
Bolig. Hun tror nettstedet vil bli et viktig
supplement til bladet, som kommer ut
seks ganger i året. 

Hus & Bolig har eksistert siden
1909, og er ledende på teknisk, juridisk
og økonomisk fagstoff knyttet til hus og
hjem. Enøk og energispørsmål, oppus-
sing og vedlikehold av boligen, boligjuss,
boligpolitikk og boligøkonomi er viktige
stoffområder. 

– Vi skriver blant annet om det som
befinner seg bak flisene på badet, og hva

du må gjøre for å unngå for eksempel
sopp- og råteskader, sier Sæther. Nå
mener redaktøren tiden er inne for også
å formidle godt forbrukerstoff på inter-
nett, og gi bladets lesere muligheten til å
få daglige oppdateringer om hva som
rører seg på boligfronten. Nettsiden vil i
tillegg gjøre det lettere å komme i direkte
kontakt med redaksjonen, og være et
godt ekstratilbud til bladets annonsører. 

Medlemmer av Huseiernes Landsfor-
bund som har gått glipp av noe i den
trykte utgaven har også mulighet til å
logge seg på forbundets nettsider og
finne tidligere utgaver av bladet i pdf-
format. Hus & Boligs nettsider er til-
gjengelige på www.hus-bolig.no.
brs@huseierne.no

Får du abstinenser av å
vente på at Hus & Bolig

dukker opp i postkassen,
har redningen endelig

kommet. Bladet har nem-
lig fått sin egen nettside,

der du kan holde deg
oppdatert på nytt og nyt-

tig stoff for huseiere. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

FØRSTE UTGAVE: Hus & Bolig har skiftet navn
flere ganger. I 1909 var navnet Gaardeieren.
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“De fattigste i vårt samfunn er leieboere. 
De har sin formue i form av bankinnskudd og

kontanter. Middelklassen eier sin egen bolig
og har store deler av sin formue plassert i 

eiendom. Høy eiendomsskatt er derfor om-
fordeling fra middelklassen til de fattige.”

Professor i økonomi, Kjetil Storesletten, i Aftenposten

Tomtefeste først i Bergen
Cand.jur. Olav A. Røssaak skriver i en kronikk i

Aftenposten at tomtefeste er en 600 år gammel

tradisjon her i landet. De første tomtefesterne

var mektige hanseatiske kjøpmenn i Bergen.

Inntil 1975 var ordningen ikke lovregulert,

 festere og grunneiere ble enige seg i mellom.

Avtalene kunne derfor variere svært mye.

Mens sosial og juridisk status på landet var

knyttet til om man eide eller leide jord, var eie-

formen irrelevant i byene. Der spurtes det etter

borgerskap. Hus og grunn var friere omsettelig

enn jord på landet, og det ga en annen sosial

mobilitet. Ordningen spredte seg derfor i løpet

av middelalderen til alle norske byer, og i Ber-

gen var den praktisk talt enerådende. Utenfor

byene ble tomtefestere ofte kalt strandsitterer 

– uavhengig om det var strand i nærheten eller

ikke. Hensikten var å betegne at de ikke var

 leilendinger eller husmenn.

Foto: Grete Kempton
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Su-DO-ku
Nå har sudokudillen nådd helt inn på toalettene. Verdens første

sudokutoalettpapir gjør at du kan sitte i ro og fred på doringen

og hygge deg med en omgang sudoku. Du må bare huske å ta

med en blyant FØR du setter deg til rette. www.gadgets.no

Helleristningene i villastrøk reddet
Publikum kan igjen få se helleristningene i Skogerveien i Drammen, etter at sikringsarbeidet nå

er ferdig. Miljøvernminister Helen Bjørnøy gjenåpnet kulturminnet – som ligger midt i et bolig-

felt – 30. august. De 6 - 8000 år gamle unike kulturminnene er uerstattelige. I ett år har det

vært jobbet for å beskytte figurene og forsinke forvitring i bergoverflaten, blant annet med 

et skrått tak over. Konstruksjonen gjør dette til et spesielt sted i dagens villabebyggelse. 

Samtidig er det tilrettelagt bedre for publikum. Takets konstruksjon og miljøet omkring 

er utformet av arkitekt Peder Blindheim og landskapsarkitekt Tor Nilsen.
Foto: Buskerud fylkeskommune

sett&hørt

Kobler om
De tre rørleggerkjedene Varme & Bad, Rørkjøp

og VVS kobler seg nå sammen til en kjede som

blir hetende Varme & Bad. Til sammen får de

med sine 330 medlemsbedrifter en markeds-

andel på rundt 25 prosent. Hensikten er å ta

opp konkurransen med de andre store kjedene

i varme-, ventilasjon- og sanitærmarkedet.

– Utenlandske byggevarekonserner som

Bauhaus og tradisjonelle byggevarekjeder

 satser stadig mer på VVS-markedet i Norge.

Ikea sysler også med planer. Har de tatt

 kjøkken, kan de ta bad, sier Steinar Aasland,

administrerende direktør i Ahlsell Norge.
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Ny elektronisk 
radonmåler
Attento Norge er på markedet med en

elektronisk radonmåler. På Ramon 2.2

kan man lese av radon innholdet i ulike

rom i boligen på et display. De første kor-

tidsmålingene får man allerede etter 48

timer, men det er også mulig å gjøre lang-

tidsmålinger opp til fem år. Produsenten

lover at apparatet som koster omtrent

3 000 kroner er svært enkelt i bruk.

12 • hus&bolig 5–2007

Vi elsker dingser 
Omsetningen i den svenske kjekt-å-ha-kjeden,

Clas Ohlson, økte med 27 prosent siste år.

Nordmenns forkjærlighet for dingser er så stor

at det nå skal åpnes ytterligere 21 butikker i

Norge. Allerede i høst blir det to nye butikker i

Stavanger i tillegg til forretninger i Skien og

Arendal. Fra før har kjeden 24 utsalg som

 selger alt fra verktøy og elektronikk til 

kjøkkenartikler her i landet. 

“I Kredittilsynet har vi pekt på flere risiko -

faktorer. Av dem som kjøpte bolig i fjor høst

var det ifølge våre undersøkelser 37 prosent

som lånefinansierte hel beløpet eller mer”

Direktør i Kredittilsynet  Bjørn Skogstad Aamo til VG

sett&hørt
200 HAGEGLEDER
Norsk Hagetidend har laget et spesialmagasin om

stauder – de trofaste plantene som kommer igjen år

etter år. Heftet inneholder kortfattet og nyttig tekst om i

alt 200 norske stauder, samt vakre bilder av plantene.

Du får blant annet tips om hvilke stauder som passer

hvor, og informasjon om når plantene blomstrer.

Ingen stor kamp 
om taburettene
”Mange kommuner utvikler likhetstrekk med boretts-

lagene og boligsameiene, der stillheten blir trykkende

når møteleder kommer til sak 3, valg,” skriver Aften-

postens journalist Halvor Hegtun i en kommentar før

valget. Ikke bare de små partiene, men også de store,

sliter med å få folk til å stå på listene og engasjere

seg. I Modalen i Nordhordland var det bare én liste. 

I Flå i Hallingdal hadde Ap, Sp og KrF laget fellesliste.

Og i Bø i Vesterålen hadde Høyre og Arbeiderpartiet

inngått kompaniskap.

SETRENE FORSVINNER
På ett år, fra 2005 til 2006, mistet Norge nesten 100 setre. Totalt antall setre var i fjor nede i 

1 367. Utviklingen har vært den samme i årevis, skriver Aftenposten. Flere og flere bygninger

blir stående tomme og uvirksomme. Konsekvensen av at dyrene blir borte er blant annet at

kulturlandskapet gror igjen – til fortvilelse for både landbruksmyndigheter og hytteeiere. 

Fortsatt seterdrift finner man helst i Valdres, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Østerdalen.

Foto: Geoffrey Kempton
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Da Julie fylte 13 år ønsket hun seg
mest av alt et nytt rom. Med to baby-
rosa og to Ole Brummgule vegger

med en klovnebord, mente hun at rom-
met måtte pusses opp. Dessuten hadde
hun vokst ut av sengen sin; et lite kles-
skap var uoversiktlig og smekkfullt av
klær, og sitteplasser til venner på besøk
var sårt tiltrengt. Et virvar av barneteg-
ninger, små bilder og fotografier som
hang hist og her på veggene, ga rommet
et rotet inntrykk. Sist - og ikke minst,
trengte Julie hyller til oppbevaring av
saker og ting som gjerne samlet seg i
hauger midt på gulvet…

Gule vegger og rød dekor
Alle veggene ble malt solgule, og som en
sprek kontrast til alt det gule, ble rødt

Gult 
ble 

kult
Det tidligere barneværelset
har med enkle grep blitt et

rom en 13-åring verdig. Farge-
rike innslag i en artig miks av

gammelt og nytt, funnet og
fått, er noen av ingrediensene

i det nye tenåringsrommet.

TEKST OG STYLING: 
MARI KJETUN OG HEIDI WESTERLUND

FOTO: HAAKON THUE LIE

PUTEPARK: Et vell av puter gjør skuvsengen myk og behagelig å sitte i.  
Veggen er smykket med et hjerte maleri som Julie selv har malt. Lerretet er et

bilde som er kjøpt i billigkroken på Ikea. Det er grunnet med hvitmaling og der -
etter malt på. Til slutt ble bildet lakkert slik at det har fått en flott og varig glød.  ➤
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SAMLEDILLA: Hyllen med alt det rare i rommer en moderne radio,
skytsengelen som alltid passer på, roseblader, lykter og mye
annet, og vitner om at dette rommet bebos av en romantisk ten -
åring med drømmene i behold. 

NYTT OG GAMMELT i skjønn forening: Et arvet kjøkkenbord gjør nytten som skrivebord i godt følge med en hvit 50-talls inspirert frisørstol. 
De asymmetriske hyllene over skrivebordet er både praktiske og dekorative. 

SELVGJORT ER VELGJORT: En furukommode er
så god som ny med tre lag rødmaling (signal-
rød helblank oljemaling). Treknottene er byttet
ut med stålknotter formet som hundehoder. 
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dekorfargen på putene, nattbordet og
flere av pyntegjenstandene. Alt som hang
på veggene ble fjernet, og et lite utvalg av
veggpynt ble hengt opp igjen. Et stort
maleri, som Julie selv har malt, fikk
henge i ensom majestet på en egen vegg.
Barneklesskapet ble erstattet med et stort
og praktisk skap, hvor det meste av veg-
gen vis a vis fikk fem ”bølgespeil” – kjekt
med speil på høyde med eieren. Rotekro-
ken bak døren rommet akkurat en bok-
hylle i bjørkefiner, hvor praktiske oppbe-
varingskurver ble hendig plassert. Hylle-
veggen som vender ut mot rommet fikk
tre rader med knagger til smykker og
armbånd, og en rødmalt settekasse til
ringer ble både praktisk og kult. 

Trivsel og glede   
Den mest populære nyanskaffelsen er to
knallrøde godstoler som, i følge eieren,
er ”seriøst kule”. I tillegg gir en arvet
skuvseng full av puter godt med sitte-
plasser til vennebesøk, og siden sengen
kan dras ut til dobbel størrelse kan gjes-
tene vel så gjerne overnatte. 

– Jeg liker veldig godt det nye rom-
met mitt, sier Julie. – Jeg blir glad av å
være her. Det er også lettere å finne ting-
ene mine nå som jeg har fått mye mer
skapplass – hvis jeg rydder, da. Det
eneste jeg ikke fikk, var et sortmalt,
blankt gulv. Da jeg foreslo det, fikk jeg
høre at dét måtte jeg male selv...  

LUKSUS: Pus har egen kurv kledd med
saueskinn.

IDÉRIKDOM: Det 14 kvadratmeter store pikeværelset er spekket med mange artige detaljer; blant annet tre kattefotografier i svarte rammer fotografert
av en venn. Bildene er skrevet ut på hjemmeprinteren – billig og bra kunst som lett kan varieres hvis ønskelig. Tepper og puter i spreke, glade farger
gir rommet et muntert og lekent uttrykk og får den gule veggfargen til å gløde (solgul 0030-Y10R fra Jotun).
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– Boden min hjemme er full av bildekk og
bilutstyr og diverse redskaper jeg bare bru-
ker et par ganger i året. Jeg nådde et punkt
hvor jeg ikke kom inn i den i det hele tatt,
og hvor jeg ikke fikk ut tingene mine fordi
de sto stablet fra gulv til tak. Det ble ganske
håpløst, forteller Raymond Hansen (30) fra
Kjelsås i Oslo. Hus & Bolig møter ham en
solfylt høstlørdag på Storo Minilager, der
han er innom for å hente ut sykkelen sin. 

– Jeg er her flere ganger i uken, blant
annet fordi jeg har sykkelen, skiutstyret,
snowboardet og alt mulig annet utstyr stuet
bort her. Så det blir noen turer i løpet av
året, forteller Hansen. 

Møter veggen
Hansen er en av et stadig økende antall
nordmenn som leier et ekstra lite kry-
pinn til alle tingene sine. Etter hvert som
tiden går, og turene på Smart Club, Ikea,
Clas Ohlson, Jernia, Biltema og Inter-
sport får satt sine spor på den hjemlige
varebeholdningen, opplever stadig flere

at huset, garasjen, kjelleren og boden rett
og slett blir for trange for alt sammen. 

– Pågangen har vært jevnt økende
for oss siden vår familiebedrift

begynte med minilager for tre år
siden. Da tok vi over et eksiste-

rende lager. Vi har måttet utvide
med en ny filial siden den

gang, og kundene har strøm-
met på etter hvert som vi

har fått bygd bodene, for-
teller Eirek Taasen i

Kristiania Visergut-
kontor, som nå eier

to minilagre i Oslo. 

Et ekstra rom
Den som sparer, han har, heter det, - men det er bare halve 

sannheten. Det er nemlig noe den som sparer ikke har, 
og det er plass. Den som sparer, han trenger et lager.

➤

TEKST: RIKKE ÅSERUD

OVERFYLT: Hva gjør man når det ikke lenger er plass i garasjen? Foto: Geoffrey Kempton.
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– Mange møter praktisk talt veggen i
boden de har hjemme. Den blir så full at
den blir helt ubrukelig. Andre trenger
midlertidig lagerrom fordi de flytter for
en periode til utlandet; atter andre et
sted å gjøre av alle tingene sine når de
skal ha visning på boligen, sier han. 

Urørt i årevis
Det er stor forskjell på hvor lang tid kun-
dene leier lagrene, og hvor aktive de er til
å besøke dem. Folk på flyttefot lagrer
gjerne for en måned eller to i en over-
gangsfase. Andre, som Raymond Han-
sen, har lagerrommet på mer permanent
basis og bruker det aktivt. Atter andre
igjen er langtidsleiere som sannsynligvis
knapt husker innholdet bak den låste
boddøren lenger.

– Vi har én stor kunde som har vært
på det ene lageret vårt i hvert fall i fire år.
Vedkommende leier fem boder, og de
har stått urørt så lenge jeg kan huske, sier
Taasen. Som medgir at det nok ikke er
spesielt god butikk for kunden i lengden.
For på et eller annet tidspunkt må nød-
vendigvis utgiftene til bodleie overskride
verdien av bodens innhold. 

Men det er bare hvis man regner i

kroner og øre, vel og merke. Carl August
Ameln, styreformann i minilagerkjeden
Eurobox, påpeker at det oftere dreier seg
om andre typer verdier for de som leier
seg noen ekstra kubikkmeter med plass. 

– Mitt inntrykk er at folk i stor grad
bruker minilagre til ting som har stor
affeksjonsverdi for dem – ikke til ting
med høy objektiv verdi. Gamle møbler,
ting fra dødsbo, gamle leker og kosedyr –
jeg har for eksempel flere ganger sett
lagerrom fulle av teddybjørner, forteller
Ameln. 

I løpet av sin nesten femten år lange
fartstid i bransjen har han sjelden hatt
problemer med at folk har lagret ting
som absolutt ikke egner seg i en minila-
gerhall.

– Men det hender jo at folk er ube-
tenksomme. En gang fikk vi inn et flytte-
lass fra noen som skulle bo en periode i
utlandet. Blant tingene deres var en fry-
ser. Det hadde tydeligvis gått litt fort i
svingene både for flyttebyrået og eierne,
for fryseren var full av mat. I et lagerrom
uten strømuttak sier det seg selv at det
fungerer svært dårlig, ler Ameln. 

Penger å tjene
For ti-femten års tid siden var minilagre
et nokså ukjent fenomen her i landet,
men i løpet av det siste decenniet har
antallet økt raskt over hele landet. Histo-
rien om Eurbox og City Self-Storage kan
illustrere veksten som har vært i marke-
det. Styreformann Ameln i Eurobox
startet lagereventyret sammen med kom-
panjong Lasse Høydal da han kom hjem
til Norge etter et studieopphold i Seattle,
der han hadde jobbet på et minilager ved
siden av studiene. 

– Vi bygde det første minilageret i
Drammen i 1993. De første årene gikk
det trått – folk skjønte ikke hva de skulle
med et lager, når de allerede gjerne hadde
garasje eller bod. Men etter hvert snudde
det. Folk ble vel lei av sine fulle garasjer,
sier Ameln. 

I 2003 solgte han kjeden City Self-
Storage for 107 millioner kroner til Selv-
aag Gruppen. City Self-Storage har i dag
ti minilagre i Norge, samt avdelinger i
Polen, Sverige, Spania, Italia, Danmark
og Tsjekkia. Amelns investeringsselskap
Cron Industrier, som tidligere het Euro-
pean Mini Storage og som startet med
det første minilageret i Drammen, har i

dag over en milliard i investeringer. Det
er med andre ord ikke lite å tjene på de
små rommene. 

– Er minilagrenes enorme vekst tegn
på at overflodssamfunnet når nye høy-
der?

– Jeg velger å se det positive i at folk
ikke vil kaste fine, brukbare ting. Det er
også et svar på en samfunnsutvikling der
folk flytter på seg, skiller seg og endrer
livssituasjon i langt større grad enn tidli-
gere, sier Ameln. 

På flyttefot
Det nyeste skuddet på stammen i oppbe-
varingsbransjen er bevegelige minilagre.
Kan ikke du komme til lagerrommet,
kan det komme til deg. Det er filosofien
bak oslobedriften Lagerboks. 

– Det er ikke alle som har varebil, til-
henger eller førerkort selv. For dem er det
svært praktisk å få lageret brakt og hen-
tet, sier daglig leder Henrik Rothman.
Sammen med sine kolleger reiser han ut
til kundene sine med minilagrene etter
bilen som en slags tilhengerbokser. Lag-
rene parkerer han utenfor kundenes hus,
slik at de oppbevaringstrengende i ro og
mak kan bære tingene sine over dørstok-
ken og rett over i lageret. Etter et døgn
hentes lagerrommet med bil og plasseres
trygt på hovedlageret, og der kan det
oppbevares i alt fra en uke til flere år.
raa@huseierne.no

FULLT HJEMME: Raymond Hansen har brukt
opp lagringsplassen hjemme og må leie 

bodplass. Foto: Rikke Åserud.

GOD BUTIKK:  Minilagerutleie er god butikk
for Eirek Taasen i Kristiania Visergutkontor.
Foto: Rikke Åserud.
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Minilagre – priseksempler: 
• Eurobox, Drammen: Varierende priser.

Eksempler per måned: Minste lager-

rom, 1,5 kvadratmeter kr 330,-.

Medium lagerrom, 9,5 kvadratmeter

kr 1 260,-. Stort lagerrom, 14 kvad -

ratmeter 1 530,-. Takhøyde 2,5-3

meter. Minimum leietid 1 måned.

www.eurobox.biz 

• City Self Storage, Mastemyr: Varie-

rende priser. Ca. kr 270-280,- per

kvadratmeter per måned. Lagerrom-

størrelser fra 1,5 til 15 kvadratmeter.

Takhøyde 3 meter. Minimum leietid: 

1 uke. www.cityselfstorage.com 

• Selvbetjeningslageret, Bergen: kr 90,-

per kubikkmeter per måned. Mini-

mum leietid: 2 måneder. Lagerrom-

størrelser fra 5 til 33 kubikkmeter.

www.selvbetjeningslageret.no.

• Lagerboks mobilt minilager, Oslo: 

Priser fra kr 790,-. Minimum leietid: 

1 uke. www.lagerboks.no AFFEKSJONSVERDI: Gamle leker og kosedyr blir ofte
plassert på minilager – selv om kostnadene er store.
Foto: Geoffrey Kempton.
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Hus & Bolig spør: 
Generalsekretæren svarer 
TEKST: RIKKE ÅSERUD  

ILLUSTRASJON: HERB
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Representanter fra alle partiene
på Stortinget ble enige om å
 vurdere nye retningslinjer for
bygging av kraftlinjer i norsk
natur på høstens nasjonale kon-
feranse om kraftlinjebygging, 
som ble arrangert av Den Norske
Turistforening (DNT). General -
sekretær i DNT, Kristin Krohn
Devold, er strålende fornøyd:

Grasrotopprørets       
general

– Ja, jeg er kjempefornøyd! Jeg
hadde faktisk ikke ventet å få et
så klart resultat fra én konfe-
ranse. Det var et soleklart poli-
tisk flertall som sa seg villig til å
endre kriteriene for kraftlinje-
bygging. Selv energiministeren
var enig. 

– Hvor stor rolle tror du DNTs
postkortkampanje, der ”monster-
master” var redigert inn i idylliske
bilder fra naturperler som Gei-
ranger og Sunnmørsalpene, spilte i
denne saken?

– Jeg tror kampanjen var viktig,
men mest som en vekker; den
var ikke hovedårsaken til suk -
sessen. Hovedårsaken var gras -
rotopprøret som har reist seg i
alle de berørte områdene.
Befolkningen i distrikts-Norge
og ordførere fra alle partier har
engasjert seg, og det har vært en
voldsom bredde i engasjementet.
Det postkortene våre gjorde, var
bare å samle hele opprøret om
kraftlinje-konferansen som ble
holdt i slutten av august. I til-
legg satte vi en viktig miljøsak
på dagsordenen i kommunevalg-
kampen – vi ble faktisk nedringt
av politikere som ønsket å bruke
postkortene våre valgkampen. 
Så den rikspolitiske reaksjonen
kom helt klart på grunn av tryk-
ket nedenfra – vi hadde ikke fått
noen reaksjoner i det hele tatt ➤

Med fotomanipulerte monstermaster
gikk Kristin Krohn Devold i bresjen for

et grasrotopprør mot Statnetts planer
om å bygge 400 kilometer med kraft-

linjer i norsk vestlandsnatur. 
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dersom vår postkortkampanje
bare var en kampanje som
hang i løse lufta. 

– Hvor mye ekstra tror du vi
nordmenn, som lenge har vært
bortskjemt med forholdsvis lave
strømpriser, er villige til å betale
for nedgravde strøm linjer, som jo
blir dyrere enn luftlinjer?

– Det er ikke det vanlige
strømforbruket til folk flest
som skaper behovet for disse
kraftledningene; det er det
petroleumsindustrien og den
kraftkrevende industrien i
Midt-Norge som gjør. Disse
sluttbrukerne må ta sin del av
regningen. Vi kan ikke dra
milliarder opp av Nordsjøen,
og lempe kostnadene for å
vaske denne industrien ren
over på husholdningene. Dess-
uten må utbygger, Statnett, ta
sin del av dette. Hytteeiere
som vil legge inn strøm må
selv grave ned ledningene. Så
jeg tror ikke det blir snakk om
å betale så mye ekstra for hus-
holdningene.

– Jo, men Statnett finansieres jo
blant annet av forbrukernes
nettleie?

– Statnett går med store over-
skudd og kan også få bevilg-
ninger over statsbudsjettet.
Men selvsagt må også vanlige
folk etter hvert ta sin andel av
regningen for ren strøm.

– Det blir unektelig dyrere å
grave ned kraftlinjene enn å
trekke dem mellom master?

– Det er ikke så enkelt. Når
man beregner kostnadene ved
å grave ned ledningene, må
man også regne inn alle de
tapte inntektene høyspentmas-
tene vil medføre i reiselivsnæ-
ringen de neste 100 år. Legges
reiselivsnæringen i Norge øde,
så betyr det ganske mye i det
store regnestykket. Du kan
ikke sette verdien av en hel
turistnæring til null kroner,
slik du heller ikke kan sette
verdien av friluftsliv og
naturopp levelser til null. Vi
trenger nye regnestykker.

– Er vår tid som billigstrøm -
forbrukere definitivt over?

– Vi bygger så mange led-
ninger til utlandet at vi etter
hvert nødvendigvis vil få de
samme kraftprisene som resten
av Europa. Det legges opp til
at vi skal være en del av et
europeisk kraftsystem og da får
vi også europeiske kraftpriser.
Og det skjer uavhengig av om
det blir strømmaster på Vest-
landet eller ikke. 

– Du nevnte de viktige natur-
opplevelsene - hvordan kan man
sette verdien av natur opplevelser?

– Det er nok vanskelig. Men
det er helt kurant er å beregne
næringsinntekter fra turistin-
dustrien. Ser vi 100 år tilbake,
levde bygde-Norge av jord-
bruk. Ser vi 100 år framover i
tid tipper jeg at 50 prosent,
minst, lever av reiseliv. Ta
Hemsedal for eksempel, der
folk levde av jordbruk – nå er
det en ren reiselivskommune. ➤

h&b nr. 5-2007 s. 14-29:h&b nr. 5-2007 s. 14-27  9/26/07  4:05 PM  Page 25



26 • hus&bolig 5–2007

Det samme gjelder Geiranger.
 Dersom de store motorene i
norsk turistnæring får Statnetts
planlagte høy spent master rett
inn i sine naturområder kan de
bare glemme å konkurrere om
de inter nasjonale reiselivsinn-
tektene.

– Over til et annet nett: det
digitale bakkenettet. Med det
mister mange hytteområder og
steder i fjellheimen tv-signalene.
Frykter du parabolenes inntog i
hytte-Norge?

– Haha, tja, jeg er selv i en
situasjon der jeg mister NRK1
på den gamle tv-en på hytta.
Det er klart at parabolenes
inntog kommer til å være gan-
ske markant enkelte steder.
Men para bolantenner kan vel
plasseres både stygt og mindre
stygt. Min erfaring er at de
fleste ønsker at hyttene deres
skal være ganske pene. Og en
liten tallerken på en hyttevegg
er noe ganske annet enn kilo-
metervis med master på 25-45
meter innover i landskapet. 

– Kommer du selv til å få deg en
paraboltallerken på din hytte-
vegg?

– Jeg vet ikke helt, - familien
er i tenkeboksen. Jeg heller
mot å bli flinkere til å leie gode
filmer i stedet for å se de dår-
lige som går på tv, og så heller
prøve få med oss nyhetene på
radio eller internett. Kanskje 
vi ender opp med å se mindre
tull på tv, og i stedet se mer på
filmer og slikt vi faktisk ønsker
å se. I dag har jo dessuten ung-
dommene alt mulig av video -
prosjektorer, x-box og jeg vet
ikke hva. Det er nok av andre
ting å finne på enn å se på tv.
Men jeg tror nok at kanalene
vil gå glipp av en oppvoksende
generasjon, når så mange
 mister signalene. 

– Din organisasjon ønsker å
trekke folk opp av den behagelige

sofaen og ut i skog og mark. Men
husene og hyttene våre er noe av
det vi legger aller mest tid,
penger og arbeid i her til lands.
Er vi litt for hjemmekjære?

– Nei, jeg synes ikke det. Jeg
tror at vår omsorg for boligen
er et uttrykk for at det viktig-
ste vi har er familien og de
aller nærmeste. Vi vil gjøre det
hyggelig rundt oss der vi er
med de som betyr mest for oss.
Sånn er det med hyttene også;
når folk pusser opp og stuller
og  steller med hyttene sine er
det blant annet et uttrykk for
det viktige generasjonssamhol-
det i familien.  Hyttene samler
gamle og unge, store og små. 

– Tilbringer du mye tid hjemme
selv?

– Nei! Spesielt i helgene har vi
behov for å komme oss uten-
dørs, og da drar vi mye på
hytta. Men det er jo årstidsbe-
tinget. Når jeg har vært en
sommer i fjellheimen synes jeg
det er deilig å komme hjem,
også. Og da stuller og steller
jeg like mye der som alle
andre. Nå skal vi snart ha kon-
firmasjonsfeiring, så vi har lagt
ny gressplen, malt inngangsdø-
ren og vasket alle vinduene på
begge sider. Vi vil jo ha det
fint til hele familien kommer
på besøk. Så vi lider nok av det
samme ”hjemmesyn dromet” i
familien vår, også.

– For de som sitter fast i sofaen –
hva er dine tips for å motivere
seg til å forlate den?

– Det beste er nok å melde seg
på en fellestur med DNT – da
får du beskjed om hva du skal
pakke og så er det bare å møte.
Sett deg fore at i løpet av høs-
ten skal du være med på minst
én tur. Det kan godt være i
ditt eget nærområde. Det vik-
tigste er å få begynt et sted. 
raa@huseierne.no
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Byggebransjens våtromsnorm 
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er

utviklet av bransjen selv og Fagrådet for

våtrom. BVN kan brukes både ved nybyg-

ging og rehabilitering, og den skal bidra til

at arbeidet som utføres på våtrommet har

en så god standard at rommet blir

vannskadesikkert, i tillegg til at det får en

god planløsning og lang levetid. BVN angir

tekniske retningslinjer for blant annet 

hvordan materialer og produkter skal 

godkjennes, hvordan arbeidet skal 

utføres og i hvilken rekkefølge. 

(Kilde: Fagrådet for våtrom)

Fagrådet for våtrom når du på 

epost: post@ffv.no og 

telefon: 22 96 57 03.  Vi følger 

våtromsnormen

Foto: E.Klawitter, Scanpix.
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Det er nemlig ikke slik at rørlegger -
firmaets påstand om at det følger
våtromsnormen er noen garanti for

at det faktisk gjør det. Det forteller
daglig leder i Fagrådet for våtrom, Lars
Gulbrandsen. 

– Det er en del bedrifter som
markedsfører seg med at de følger
våtromsnomen, og som helt klart ikke
burde gjøre det. Første bud for å kunne
følge normen, er jo at man har skolert
seg på området. Men langt fra alle tar
kurs og lærer seg normens innhold godt.
Noen kjøper normen og leser litt i den
på egenhånd. Andre ser ikke på den i det
hele tatt, sier Gulbrandsen. 

Det kan være stor forskjell på en
bedrift som hevder at ”vi følger våtroms -
normen” og en som bærer tittelen God-
kjent bedrift.

– For å bli såkalt Godkjent bedrift
må de ansatte gjennomgå et kurs hos oss
der de får opplæring i våtromsnormen.
Dessuten ligger det i denne sertifiserin-
gen en bindende forpliktelse for
bedriften til å følge normen, påpeker
Gulbrandsen. 

Sjekk likevel
Dessverre er det likevel ikke så enkelt
som å se etter merket som sier ”Godkjent
bedrift” når du skal finne en rørlegger til
badet ditt. Enkelte bedrifter bruker nem-
lig logoen til Byggebransjens våtroms -
norm uten at de er sertifisert.

– Det er enkelte som misbruker våre
logoer. Noen eksempler finner vi selv,
andre får vi inn som tips, og de vi
oppdager tar vi selvsagt tak i og gir
beskjed til. Men skal du være på den
sikre siden, bør du sjekke på hjemmesi-
dene våre. Der har vi til enhver tid opp-
daterte lister over godkjente bedrifter,
sier Gulbrandsen. 

Er det en spesiell håndverker du er
usikker på, kan du sende en epost til
Fagrådet for våtrom og spørre om denne
personen har en sertifisering fra dem.
Rådet sitter nemlig med lister over alle
de rundt 20 000 håndverkerne som har
fått sertifikat fra dem så langt, men for å
få opplysninger fra dette registeret, som

ikke ligger åpent tilgjengelig, må du altså
ha navnet på personen du vil ha infor-
masjon om.

Sørg uansett for god kontrakt
Selv om et rørleggerfirma eller en rørleg-
ger er aldri så godkjent av Fagrådet for
våtrom, bør du uansett være ekstra nøye
med kontrakten. Sørg for å få med i
denne at håndverkeren skal følge bygge-
bransjens våtromsnorm. Lovverket sier
nemlig ikke noe om at rørlegger -
bedriftene skal følge normen, – den er
tross alt en bransjenorm som det er frivil-
lig for håndverkeren å følge.

– Det hersker fortsatt forvirring på
dette området. Enkelte tror det er en
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Såpeglatt
markedsføring

”Vi følger våtromsnormen!” Hvis rørleggerfirmaet 
markedsfører seg slik, har du all grunn til å sjekke 
hva som ligger bak utsagnet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Foto: 
William Kempton

tema:bad

➤
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selvfølge at alle rørleggere følger våtroms-
normen, og de blir svært overrasket når
de oppdager at det ikke er slik. Vi ser
mange eksempler på dårlige eller mang -
lende kontrakter mellom partene.
Mange bruker hundre tusenvis av kroner
på å rehabilitere badet, for så ikke å sitte
igjen med noen form for kontrakt eller
dokumentasjon på arbeidet. Det slutter
ikke å overraske meg, sier Gulbrandsen. 

Vær tålmodig
Et godt råd til deg som vil pusse opp eller
rehabilitere badet i disse dager, er å være
tålmodig. Etterspørselen etter arbeids -
kraft er stor, og spesielt de gode,
veletablerte håndverkerne har gjerne
lange ventelister. Det kan likevel være
verdt å vente på dem, heller enn å ta inn
noen som på kort varsel kan gjøre jobben
kjapt og billig unna – men som kanskje
ikke er like pålitelige når det kommer til
stykket. Gulbrandsen minner også om
viktigheten av å be om referanser.

– Mange har bilder av tidligere job-
ber som de for eksempel legger ut på
hjemmesidene sine på internett. Bildene
kan være pene, de, men de sier jo fint lite
om hvordan det gikk. En referanse bør
fortrinnsvis være skrevet av en tidligere
kunde som var fornøyd. Eventuelt går
det an å ta en telefon til de som står
oppført på listen over tidligere prosjekter,
sier Gulbrandsen. raa@huseierne.no

Ikke aktuelt med lovpålegg
Det blir ikke aktuelt å innlemme våtromsnormen i plan- og bygningslovens tekniske forskrifter for bygging av bad.

Det sier assisterende direktør i Statens Byggtekniske Etat, Gustav Pillgram Larsen.

– Jeg tviler sterkt på at et såpass omfattende dokument kan bli tatt inn i forskriftene. Det offentlige har i dag ikke

lovhjemmel for å pålegge folk så store kostnader som det å følge våtromsnormen krever, og så lenge det er slik, blir

det ikke aktuelt. Men å følge våtromsnormen er en veldig god måte å få et godt bad på, sier Larsen.

– Betyr det ikke noe at konsekvensene av at våtromsnormen ikke blir fulgt, også fort kan bli dyre for forbrukeren?

– Jo, og det er jo sånn at gamle bad er mye dårligere enn det vi ønsker, men vi må overlate til folk å avgjøre hva 

de skal gjøre med det. Det er omfattende arbeid som skal til for å tilfredsstille våtromsnormen i en gammel bygning,

sier Larsen. Han tror forbrukerne selv vet at det er fornuftig å følge våtromsnormen hvis de har anledning til det.  

VÅTROMSNORMEN: For at et rørleggerfirma
skal kunne bruke merket "Godkjent bedrift"
må de ansatte kurses i våtromsnormen. 
Firmaet forplikter seg så til å følge normen.
Foto: Øyvind Bjørkum.

tema: bad
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Vil bannlyse gips 
i våtrom

– Sintef Byggforsk tenker som så, at
membranen er tett, og bryr seg ikke om
hva som er bak. Min erfaring er at selv
om membranen skal være tett, kan det
skje så mye galt at det er unødvendig å ta
risikoen med å bruke gipsplater i våt -
sonen, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i
Mycoteam. 

Det svenske Byggkeramikkrådet gikk
nylig ut med en klar melding i sin opp-
datering av bransjereglene: gipsplater
skal ikke anvendes i våtrom, verken bak
fliser eller andre materialer. Grunnen er

enkel. Kartongkledde gipsplater tåler
ikke fuktighet, og blir de våte, gir det
raskt grobunn for sopp. Det kan få fatale
konsekvenser for innemiljøet. Selv om
godkjente membraner skal hindre pla-
tene i å utsettes for fukt, kan selv små
hull som for eksempel oppstår når bade-
romsutstyr festes på veggene være nok til
at problemer utvikler seg. En undersø-
kelse utført av Hus & Bolig i samarbeid
med Mycoteam i 2006, påviste også at
flere av membranene på markedet slip-
per damp gjennom, noe som kan føre til
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tema: bad

Gips bør bannlyses som materiale i våtsonen på
badet mener flere norske eksperter. De hevder

Sintef Byggforsk gjør et feilgrep når de velger å
stole blindt på at membranen holder fukten ute. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

SELSKAPSMAT: For soppen 
er pappen på gipsplatene like eksklusiv 
som en middag på Grand hotell, hevder 
Roy Malmo Nilsen. Foto: Ørn E. Borgen, Scanpix.

Kolbjørn Mohn
Jenssen

Foto: Bjørn Runar
Sodeland
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➤

kondensering og fuktighet når bade-
romsveggen vender mot yttervegg eller
et kaldt rom. 

Den norske Våtromsnormen skal gi
forbrukere en ekstra sikkerhet når de
bygger baderom, og alle materialene som
brukes er godkjent av Sintef Byggforsk.
Her anbefales bruk av gipsplater bak fli-
sene på badet. Ifølge Lars Gulbrandsen i
Fagrådet for våtrom, som står bak
Våtromsnormen, finnes det for øyeblik-
ket ingen planer om å gå bort fra gips.

– Vi må forholde oss til Sintef Bygg-
forsks godkjenning. Selvfølgelig kan vi
godt diskutere om noen produkter er
bedre enn andre. Det skjer hele tida,
men så lenge det som brukes er godkjent
av Sintef Byggforsk, kan ikke vi gå ut og
si at noen produkter er bedre enn andre,
sier han.

Sintef Byggforsks holdning er klar.
Så lenge badet er riktig bygget, og mem-
branen er tett, er bruk av gips i veggen
ikke noe problem. 

Feil tankegang
En undersøkelse utført av Anticimex i
fjor, viste at tre av fire bad i norske hjem
hadde for dårlig teknisk standard. Der-
for mener administrativ sjef, Roy
Malmo Nilsen, at det er noe veldig galt
med holdningen til dette problemet her
i landet.  

– Jeg har stor respekt for Sintef Bygg-
forsk, men det de gjør er å fokusere på
hva som skjer når ting er gjort riktig. De
tar ikke inn over seg at verden ikke er
ideell. Det skjer en mengde feil i bygge-
bransjen, og når membranen ikke er lagt
på grundig nok, eller det går hull, får vi
skader. Vi vet at for soppen er pappen på
gipsplater som å spise på Grand hotell
hver dag. Hvorfor står vi da fast ved det
materialet? Hvorfor ikke gjøre endringer
når vi ser at sånn er verden?, spør han. 

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam,
et rådgivende konsulentfirma som job-
ber spesielt med bygningsskader, har
også dårlig erfaring med gips, spesielt i
badets våtsone. 

– Vi har påvist skader i fem år gamle
bad der alt er riktig utført og gjort etter
Våtromsnormen. Membranen holder
ikke alltid tett, og små skader kan føre til
store problemer. Et sikringsskap kan jo
godt være laget av isopor, for det skal i
utgangspunktet ikke brenne. Likevel

PROBLEMATISK: Små skader kan føre til store problemer. Membranen holder ikke
alltid tett selv om baderommet er bygget etter Våtromsnormen. Foto: Mycoteam.

NEI: Kartongkledde gipsplater tåler fuktighet dårlig. 
Hos Söta bror skal slike plater ikke brukes i våtrom. Foto: Mycoteam.
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lages sikringsskap i et brannsikkert mate-
riale i tilfelle ulykken skulle være ute.
Det samme prinsippet burde gjelde på
badet. Det burde være mer robust, sier
Mohn Jenssen. 

Utvikling av nye løsninger
Sekreteriatsleder Arne Nesje i den norske
Byggkeramikkforeningen tror det over
tid vil utvikles nye og bedre løsninger på
våtrom, og nevner blant annet andre
gipskvaliteter, kalsiumsilikatplater og
armerte polystyrenplater som alternati-
ver.

– Mye av grunnen til at gips blir
brukt, er at det er formstabilt og billig,
og så lenge forutsetningen er at platene
er beskyttet mot fukt ved hjelp av en
membran, finnes det ikke noe formelt
grunnlag for at de skal forbys. Men like-
vel ønsker vi at det brukes mest mulig
fuktbestandige materialer, særlig i områ-
der med stor vannpåkjenning, som i
dusjen, sier Nesje, som også
er seniorforsker i Sintef
Byggforsks avdeling for
Material- og byggeteknikk. 

Han peker i tillegg på at
teknisk forskrift til Plan- og
bygningsloven allerede har en
anbefaling om bruk av fukt-
bestandige materialer i våtso-
nen. Ifølge forskriften, skal:
”Gulv, vegger og tak som

kommer til å bli utsatt for vannsøl,
 lekkasjevann eller kondens … utføres
med fuktbestandige overflatematerialer.
Baken forliggende konstruksjoner og rom
som kan påvirkes negativt av fukt skal
være beskyttet av et vanntett overflate-
materiale eller et egnet vanntett sjikt.
Materialer velges slik at faren for mugg-
og soppdannelse er minimal.”

Hjelper ikke å bytte plate
Lars-Erik Fiskum, sivilingeniør i Sintef
Byggforsks avdeling for Sanitær og våt-
rom, mener det er håndverkerne som må
tas, ikke materialet. Å bytte plater vil
bare føre med seg nye problemer, hevder
han.  

– Vi mener håndverkeren må lære å
gjøre jobben på en skikkelig måte.
Første linjeforsvaret, som er membranen,
må legges riktig. Blir jobben skikkelig
utført, med en membran med dokumen-
terte egenskaper, blir veggen vanntett. Vi

vet at det slurves en del i
bransjen, og at det medfører
oppfukting bak membranen
i en del bad. Hvis man som
entreprenør eller kunde
ønsker å ta høyde for slurv i
bransjen, kan man selvfølge-
lig velge andre bygningspla-
ter som muggsoppen ikke
vokser like godt på, sier han. 

Likevel er Fiskum ikke

sikker på at bruk av alternative plater bak
flisene vil gi bedre resultater med hensyn
til fuktskader. 

– En utfordring er at man risikerer at
håndverkeren slurver enda mer. Plater
som tåler vann har også fuger og skjøter,
og blir ikke jobben riktig utført kan vann
trenge inn i konstruksjonen bak platene.
Vann bak membranen vil gjøre skade
selv om platene tåler vann. Treverk vil
råtne, det kan vokse sopp i isolasjonen,
og vannet kan trenge ned i rom under
eller ved siden av badet. Løsningen må
derfor være å få en tett membran. Der-
med blir det ikke avgjørende hvor fukt -
ømfintlige materialene bak membranen
er. 

Selv om det ikke finnes noen tall som
kan underbygge det, mener Fiskum at de
fleste skader i våtrom oppstår på grunn
av punktering av membranen, for eks -
empel ved montering av en dusjstang, en
uskyldig såpekopp i våtsonen eller andre
gjennomføringer. Det er også et problem
at mange håndverkere påfører for lite
membran, enten fordi de ikke vet bedre
eller fordi de ønsker å spare tid. 

– Påføres for lite membran blir veg-
gen verken vanntett eller tilstrekkelig dif-
fusjonstett, men forutsatt riktig bruk av
membraner og riktige veggkonstruksjo-
ner kan gipsplater med papirkartong
fortsatt brukes som underlag for fliser,
konkluderer Fiskum. brs@huseierne.no 

BILLIG: Gips er formstabilt og
rimelig. Er membranen tett er
ikke gips noe problem hevder

Lars-Erik Fiskum ved Sintef
Byggforsk. Foto: Mycoteam.

Lars-Erik Fiskum
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– Kunstig problemstilling
Det er dårlig håndverk som er årsaken til problemene med gipsplater, ikke materialet, hevder

bransjen. Likevel jobbes det nå intenst med å utvikle nye og alternative løsninger til badet. 

tema: bad

Alternative
løsninger

Dersom du er villig til å betale
noen kroner ekstra, finnes det

mange alternativer til gips -
plater på markedet. Husk 

for øvrig at de fleste av disse
har dårlig damptetthet, 

og at  ekstra membran er
påkrevet hvis produktet 
monteres mot yttervegg.

Mens gipsplater er tilgjengelige for godt
under hundrelappen hos flere byggevare-
kjeder, må du ut med et sted mellom 400
og 600 kroner for de såkalte våtromspla-
tene. Disse er vanligvis laget av plastpro-
duktet polystyren med ulike former for
overflatebehandling, og markedsføres
blant annet under navnene Litex, Lux,
Jacoboard og Wedi. 

For samtlige produkter er membran
påkrevet i skjøter, gjennomføringer og
overganger. Mot kald sone, altså ytter-
vegger eller rom som har ingen eller
begrenset oppvarming, skal de fleste
materialene i tillegg heldekkes med eks-
tra membran for å oppnå godkjent gren-
severdi for vanndampmotstand. Gjøres
ikke dette, kan man risikere at damp
kondenserer bak platene og medfører

fuktskader. 
Litex har nylig utviklet en ny løsning

som skal føre til at dette blir unødvendig.
Platene skal altså ha tilstrekkelig damp-
motstand i seg selv, slik at ekstra mem-
bran ikke er påkrevet. 

– Vi har jobbet med denne proble-
matikken i tre år, og videreutviklet vårt
produkt slik at det nå også tilfredsstiller
kravene til damptetthet. Det vil si at du
slipper smøremembran mot yttervegg,
forteller Jørn Davidsen, daglig leder i
Litex.  

I tillegg til plater av polystyren, fin-
nes det også sementbaserte kaliumsilikat-
plater på markedet. Disse skal være mot-
standsdyktige mot muggsopp, men
vanntett membran kreves i våtsoner. 
brs@huseierne.no

– Dette er en kunstig problemstilling.
Hvis du snakker med dem som har greie
på det, ligger årsaken i den håndverks-
messige utførelsen. Det er den som er
hovedproblemet, sier Thomas Mila, pro-
duktansvarlig i Norgips, en av de største
gipsprodusentene her i landet.

Til tross for at firmaet også produse-
rer en mer fuktsikker plate basert på
sement, mener han både pris og fleksibi-
litet gjør at gips fortsatt kommer til å
være den foretrukne løsningen på private
norske bad. Likevel har utviklingen i
Sverige ført til at gipsbransjen nå har

begynt å tenke nytt.
– Vi tar dette alvorlig, og jobber med

utvikling av nye produkter. Blant annet
vurderer vi nå en glassfiberoverflate på
gipsen i stedet for kartong, sier Mila. 
brs@huseierne.no

RÅTNER IKKE: 
Det finnes flere
alternativer til
gips, blant annet
Litex, men prisen
er vesentlig 
høyere.
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Ien undersøkelse utført av Hus & Bolig
i 2006 i samarbeid med Mycoteam, ble
det påvist at flere smøremembraner

slapp store mengder damp gjennom veg-
gen, noe som spesielt kan skape proble-
mer der baderommet vender ut mot
yttervegg. Hittil har den tekniske god-
kjenningen av produktene hos Sintef
Byggforsk ikke tallfestet noe krav til

damptetthet. Det vil det nå bli en
endring på. 

– Felleseuropeiske prøvemetoder inne-
bærer at vi nå vil kontrollere flere ting
enn vi gjorde før. Våre krav til dokumen-
tasjon kommer også til å skjerpes. Vi har
hele tiden hatt krav om at membraner
skal være damptette, men etter de nye
retningslinjene vil vi nå tallfeste kravet
for å oppnå Sintef Byggforsk Teknisk
Godkjenning, sier Lars-Erik Fiskum  hos
Sintef Byggforsk. 

Endringene i kravene i Sintef Bygg -
forsks tekniske standard kommer som
følge av et arbeid som har foregått siden
2002 i the European Organisation for
Technical Approvals, der nye retningslin-
jer for vanntetthet i våtrom er blitt ut -
arbeidet (ETAG 022).

De nye kravene vil gjelde alle pro-
dukter som kommer inn til godkjenning
hos Sintef Byggforsk, og de som allerede
har godkjenning i dag vil bli revidert
fortløpende. 

– Når de leverandørene som har god-
kjenning i dag skal fornye sine godkjen-
ninger, må de gjøre kompletterende
prøver i henhold til den nye standarden.
Godkjenninger gis for fem år. De som
har flere år igjen av godkjennings peri -
oden, må trolig komme inn før den tid
for å få gjort kompletteringen, sier
Fiskum.

ETAG 022 inneholder også egne ret-
ningslinjer for testing av våtromsplater
og banemembraner. brs@huseierne.no

Skjerper kravene 
til membraner 

Flere av påstrykningsmem-
branene som er på markedet i
dag kan risikere å miste god-

kjenningen etter at nye og stren-
gere krav innføres her i landet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

tema: bad
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Når støv og skitt samler seg bak
doskåla og under baderomsinnred-
ningen, og flisene på veggen ikke

lenger er så hvite som de engang var, kan
det være fristende å gå for den enkle løs-
ningen – spyling. 

– Mange bruker store mengder vann
når de vasker våtrommet, og enkelte
spyler både vegger og gulv med dusjen
når de skal gjøre skikkelig rent. Det er
ikke sikkert det er en god idé, advarer
Kolbjørn Mohn Jenssen i firmaet
Mycoteam.

Han tror flere feilaktig antar at fordi
badet er et våtrom, tåler det en skikkelig
skylling med vann en gang i blant. Alle
badegulv av nyere dato skal ha membran
på gulvet. På veggen derimot, er kravene
mindre strenge. Badet er nemlig delt inn
i soner – en våt og en tørr. Der du dusjer,
og en meter ut til hver side skal det være
membran. Rundt vasken, og 50 centime-
ter ut på hver side gjelder det samme
kravet. Påføres direkte vannsprut utenfor
dette området kan du risikere at veggen
nedfuktes og at det oppstår soppvekst.
Selv om kravet til membran kun gjelder i
våtsonen, legges det ofte membran på
alle vegger når badet blir flislagt. Likevel
har du ingen absolutt garanti for at de
tåler vannsprut.

– Det er ikke uvanlig at det slurves
litt med membranen utenfor våtsonen.
Dusjsonen kan kanskje ta en støyt, men
andre steder på veggen vil det ofte være
dårligere overganger, sier Mohn Jenssen.
brs@huseierne.no

Brutal rengjøring 
kan ødelegge badet

Å holde badet rent kan være en vanskelig og ikke minst hard jobb. 
Men selv om det er aldri så skittent, bør du ikke overdrive vannbruken.

tema: bad

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

UNNGÅ SPYLING: Lite vann er 
en fordel når flisene skal rengjøres.

Foto: Ursula Klawitter, Scanpix.
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Nytt bad 
i grått, hvitt og blått

Baderommet var gammeldags og ufunksjonelt. 
Etter en omfattende oppussing er det knapt til å kjenne igjen.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

Det gamle badet var forholdsvis roms -
lig, men ikke spesielt vakkert. Med
mørkerød linoleum på gulvet og

malte vegger uten fliser framsto det som
umoderne og lite innbydende. Inndel -
ingen i et ytre ”vaskerom”, og et indre
badeværelse gjorde plassutnyttelsen
dårlig. I vaskerommet dominerte ut slags -
vasken, vaskemaskinen og skittentøys -
kurven. I baderomsdelen var det plass til
et badekar, men ikke til en separat dusj.
Et svært lite brukt bidé var et stadig irri-
tasjonsmoment. Manglende skapplass

FØR: Vaskeromsdelen av badet var rotete og plassutnyttelsen dårlig.

FØR: Dusj i badekaret og bidé ved siden av var verken praktisk eller spesielt vakkert.

tema: bad
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ETTER: Med nye farger, materialer, møbler og ny romløsning framstår badet som et helt annet etter oppussingen.

➤

og lite benkeplass gjorde det vanskelig å
holde rommet ryddig. 

Ny romløsning
I samråd med et rørleggerfirma ble hele
romløsningen gjort om. Der badekaret
sto, ble det satt inn en dusjnisje, og et
moderne hjørnebadekar fikk plass under
skråtaket, der det tidligere bare sto en
kommode. I det som før var ”vaskeroms-
delen” av badet ble det plass til to roms -
lige håndvasker og skap, på bekostning

av den lite vakre utslagsvasken. På mot-
stående vegg ble vaskemaskin og tør-
ketrommel satt i søyle. Ved siden av ble
det plass til en kommode med skuffer,
benkeplate og overskap. Bidet ble også
kastet ut og er ikke noe savn. Det nye
badet er blitt både funksjonelt og mo -
derne. 

Garanti og godt rykte
For det unge ekteparet som eier det skin-
nende nye badet var det viktig å velge

håndverkere de kunne stole på når de
skulle pusse opp.

– Vi valgte et rørleggerfirma som vi
hadde hørt mye godt om fra en bekjent
med gode kontakter i bransjen. Det var
avgjørende for oss at de fikk så godt
skussmål. I tillegg kunne dette rørlegger-
firmaet tilby en 10-årsgaranti på badet,
så vi følte oss rimelig trygge på at vi fikk
gode håndverkere, sier Cecilie Ebbesen,
som er strålende fornøyd med den nye
løsningen. 
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MYE LYS: Takluken, lampettene og downlightsene sørger for mye lys i romme. Downlightsene er montert i kasser utenpå himlingen for å unngå fuktproblemer.
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At våtromsnormen ikke er noe alle
rørleggere i dag nødvendigvis følger, var
verken hun eller ektemannen klar over.
Likevel sjekket de for sikkerhets skyld at
firmaet ville følge denne normen. 

Ikke på noe tidspunkt vurderte de å
gjøre noe selv. Ikke bare ville det være
utrygt, det ville også ta alt for lang tid til
at det ville være verdt det. Det eneste
ekteparet har gjort selv på det nye badet,
er å montere innredningen etter anvis-
ning fra rørleggerfirmaet. 

Vanskelig med dagsbøter
Rørleggerfirmaet hadde et kontrakts-
forslag som i store trekk samsvarte med
parets ideer om hva en kontrakt burde
inneholde. Enkelte detaljer om badets
utseende måtte avklares, som for eksem-
pel hvor lyspunktene skulle være. Bare på
ett område var det visse problemer med å
komme til enighet, og det gjaldt punktet
om dagsbøter. 

– Da vi først nevnte at vi ønsket å få
kontraktsbestemt dagsbøter dersom
oppussingen gikk ut over avtalt tid, fikk
vi inntrykk av at det var uvanlig å kreve

noe slikt. Vi ble fortalt at det kunne være
vanskelig å få til. Men vi sto på vårt. Når
vi først skulle legge såpass mye penger i
rehabiliteringen av badet, ønsket vi også
at jobben skulle bli prioritert fra hånd-
verkernes side, sier Ebbesen. 

Sammen med ektemannen fikk hun
igjennom kravet om dagsbøter, og det
angret de ikke på. For det tok en drøy
uke mer å få utført jobben enn de var
blitt forespeilet. Fem hundre kroner om
dagen var da en kompensasjon som kom
godt med. 

Vurderte dusjkabinett
Det nye badet har en flislagt dusjnisje i
stedet for dusjkabinett. Selv om
ekteparet vurderte dusjkabinett, fordi de
hadde hørt at det var den tryggeste løs-
ningen, ble de fristet til å velge det de
synes er penest. Rørleggeren gikk god for
at den nye dusjnisjen ville bli like tett
som et kabinett. 

– Vi valgte å stole på fagmannen. Vi
har jo hørt at dusjkabinett anbefales som
det tetteste, men følte at med ti-års-
garantien, en forholdsvis god kontrakt

og fagmannens påstander i ryggen, måtte
vi kunne ta sjansen på en slik nisje. Det
er jo helt klart det vi synes er finest, sier
Ebbesen. 

Det er også montert downlights i
taket. Hus & Bolig skrev tidligere i år om
den store faren for fukt og råte som
downlights på baderom innebærer. For å
prøve å unngå dette problemet er
lyspunktene her ikke blitt felt inn i taket. 

– Hele taket ble først behandlet med
”våtromssystem” for malte overflater.
Deretter ble det bygget en egen kasse
utenpå takoverflaten som lampene så ble
montert inn i. I kassen inngår også venti-
lasjon, strøm og vannrør. Det var rørleg-
gerfirmaet som kom opp med denne løs-
ningen, og alt arbeidet er utført av fag-
folk, så vi kan ikke annet enn stole på at
de fant den beste måten å gjøre det på,
kommenterer paret. raa@huseierne.no
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1
Selvgjort kan bli dyrt
Gjør-det-selv løsninger kan være
vel og bra på mindre vedlike -
holds arbeid i boligen, men

 vurderer du å gyve løs på badet, risikerer
du at både forsikringer og garantier
ryker. Bor du i blokk, kan for eksempel
 manglende eller dårlig membran i
badegulvet føre til alvorlige vannskader i
leiligheten under eller ved siden av deg,
og du kan bli erstatningspliktig. Det
nytter ikke å si at du gjorde ditt beste.

Amatører bør heller ikke tukle med
det elektriske anlegget. I tillegg til at det
kan være farlig, er det også ulovlig. I ver-
ste fall kan boligen ta fyr. Går det riktig
galt, kan du ende opp med straffeansvar. 

2
Velg Byggebransjens
våtromsnorm
Mulighetene for å gjøre feil er
mye større i våtrom enn i andre

rom. Byggebransjen har tatt kon-
sekvensen av dette og utarbeidet Bygge-
bransjens våtromsnorm. Den skal bidra
til at de løsningene og materialene som
brukes, og det arbeidet som utføres, har
en så god standard at feil og skader

unngås. Normen er tilpasset lover og
forskrifter som til enhver tid er gjeld -
ende. Ordningen er frivillig, men det er
nå mer enn 17 000 fagfolk som har
våtromssertifikat. 

Siden Byggebransjens våtromsnorm
ikke er en forskrift, bør man i kontrakts -
sammenheng spesifikt henvise til nor-
men hvis man ønsker at den skal gjøres
gjeldende.

3
Bruk dyktige fagfolk
Velg kvalifiserte og dyktige hånd-
verkere. Sjekk gjerne referanser.
For å sikre rettighetene dine, bør

du inngå en skriftlig avtale med den
eller de som skal utføre jobben. Kon-
trakten bør inneholde informasjon om
hva jobben går ut på, når den skal fer-
digstilles, og prisen som skal betales. Det
finnes egne standardkontrakter for dette
som Huseiernes Landsforbund har vært
med på å utarbeide. 

Unngå svart arbeid. Svart arbeid er
ulovlig, og problemene kan bli store hvis
noe går galt. Da har du sjelden den nød-
vendige dokumentasjonen som viser
hvem som faktisk gjorde jobben, og hva
som er utført.

Skal du selge boligen er det også
verdifullt å kunne dokumentere at
jobben er utført av fagfolk. Ifølge
avhendingsloven kan du gjøres ansvarlig
for skader, feil og mangler som oppstår
inntil fem år etter at du har solgt boli-
gen. Har du ikke kvittering eller papir
på at arbeidet er fagmessig utført, kan
du få problemer.

Unngå fuktige problemer: 10 gode råd  
Når vi skal pusse opp badet er de fleste av oss mest opptatt av
flisene vi skal ha på veggene, hvordan vaskeservanten skal  se
ut og hva slags armatur  som tar seg best ut. Men vil vi unngå
kostbare fuktskader med derpå følgende sopp- og råtepro -
blemer, bør vi fokusere på andre ting. Hus & Bolig har laget 
en 10-punkts liste for deg som vil bygge trygt.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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4
Konstruksjonen må holde
Det er ikke lurt å fuske med
den grunnleggende konstruk-
sjonen. Gulvet må eksempelvis

ha tilstrekkelig stivhet og bæreevne for
fliser og utstyr. Hvis ikke risikerer du
fliser som sprekker opp og svikt i
rørgjennomføringer. Lekkasjer kan bli
konsekvensen. Feil i overgangen mellom
gulv og vegg øker også faren for vann på
avveie.

Unngå tekniske løsninger som kan gi
problemer. Litt vann på gulvet får ikke
samme katastrofale konsekvenser i et
sydeuropeisk hus bygget i mur eller
betong som i norske trekonstruksjoner.
Vær derfor skeptisk til motetrenden
med integrert bad og oppholdsrom. 
På grunn av vanndamp, sprut og søl
stiller våtrom helt andre krav til ven -
tilasjon og motstand i gulv og tak enn 
et soverom. 

5
Vær nøye med 
grunnarbeidet
Det er svært vanlig å bruke  
gips plater i baderomsvegger.

Gips tåler dessverre fuktighet dårlig, 
og mugg soppene trives på materialet.
De siste årene har det kommet bedre
alternativer på markedet. 

Det er membranen som skal hindre
fuktighet i å nå veggen. En god mem-
bran er det viktigste du kan investere i.
Det er også viktig at membranen påføres
i henhold til bruks anvisningen. Enkelte
påstrykningsmembraner fordrer mellom
ti og tolv strøk for å oppfylle kravene til
tykkelse. For tynn membran kan gi
lekkasjer. Vær særlig oppmerksom på
overgangen  mellom gulv og vegg.

Unngå hull i membranen når badet
er ferdig. Litt ubetenksomhet, som for
eksempel å skru opp en såpeholder i
dusjen, kan fort få alvorlige konse -
kvenser. Skal man henge opp knagger
eller annet, er det viktig å fylle hullene
med våtromssilikon.

 når du bygger nytt bad
tema: bad

➤

Foto: Hein van den Heuvel, Scanpix.
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6
Kvalitet lønner seg
La deg forføre. Velg materialer
og utstyr som du liker, men det
er ofte en sammenheng mellom

pris og kvalitet. Billige fliser er sjelden
prima vare, og prima vare er viktig på et
bad, spesielt i en dusjnisje. Førsteklasses
fliser som er produsert i Europa er delt
inn i klasser etter europeiske standarder.
På emballasjen skal du finne opplys -
ninger blant annet om vannopptak,
sklisikkerhet og slitasjestyrke. Annen -
sortering, eller fliser som er produsert
utenfor Europa, vil ikke ha slik merking.

7
Vurder dusjkabinett
Det er ikke alltid samsvar mel-
lom teori og praksis. Dessverre
er ikke alt håndverk førsteklasses

arbeid. Dusjrommet blir sterkt fuktbe-
lastet. Når fuktighet trenger inn bak
membranen, oppstår det sopp- og
råteskader. Risikoen for slike skader
reduseres ved bruk av dusjkabinett. Det
kan oppfattes som mindre eksklusivt
med dusjkabinett enn en flislagt
dusjnisje, men løsningen er tryggere. 

8
Vær obs på sluket
Sluket er badets svakeste punkt.
Årsakene er flere, men i hoved-
sak skyldes problemet samvirket

mellom selve sluket og materialene
rundt. Membranen som skal sørge for 
at vannet ledes ut og bort skal enten
klemmes ned eller skrus fast til selve
sluket. Denne overgangen er konstruk-
sjonens svake punkt. Dessverre er det
ofte rørleggeren som monterer sluket 
og flisleggeren som legger membranen,
og ansvarsforholdet for at materialene og
løsningene harmonerer, er uavklart. 

Sluk og gjennomføringer må gjøres
meget nøyaktig for at det skal bli tett.
Det er også viktig å velge sluk og mem-
bran som hører sammen, og at man
etterspør samhørighetsdokumentasjon.

9
Sørg for nok luft
Naturlig ventilasjon er luft som
tilføres boligen gjennom ventiler
i sove- og oppholdsrom, utett -

heter i boligen og åpne vinduer. Den
trekkes ut gjennom ventiler på kjøkken,
bad og WC. Mekanisk avtrekk er
avtrekksvifter om suger luften ut av boli-
gen. Dette skaper et undertrykk, og frisk
luft suges inn gjennom tilluftsventiler og
utettheter i boligen. Balansert venti-
lasjon er når både avtrekk og tilluftstil-
førsel skjer ved hjelp av elektriske vifter,
og luftmengden i det enkelte rom kan
bestemmes. I nye boliger må ventilasjo-
nen planlegges grundig hvis man vil
unngå dårlig inneklima og fuktskader.
Dersom baderommet konstrueres uten
luftespalte ved døren eller gjennom veg-
gen, tilføres ikke nok frisk luft. Dårlig
ventilasjon blir resultatet. Faren for
muggvekst og svellingsskader på inn -
redning og bygningsdeler øker når
 kapasiteten på ventilasjonsanlegget er
for liten. 

10
Unngå downlights
Feilmonterte downlights
kan forårsake brann. Min-
dre kjent er det at down-

lights også fører til store råteproblemer i
takkonstruksjoner. Og himlinger i
varme bad med høy luftfuktighet er
særlig utsatt.

Når et glass med kaldt øl begynner å
dugge i sommervarmen, er det fordi den
varme luften avkjøles mot det kalde
glasset. Det er akkurat det samme som
skjer når varm og fuktig luft stiger opp,
gjennom stjernehimmelen av lyspunk-
ter, og treffer et kaldt tak. Den kalde
luften klarer ikke å absorbere like stor
luftfuktighet, og det begynner å dugge.

Kondensproblemene oppstår allerede
første vinteren etter at lyspunktene er
montert. Jo kaldere det er ute, desto
verre blir det. Og skadene kan utvikle
seg veldig fort. ngs@huseierne.no
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tema: bad

GLADE LØSNINGER: Når vi pusser opp er
vi mest opptatt av hvordan rommet skal

ta seg ut. Men på badet er det viktig å
være opptatt av det som ikke synes.
Foto: Per Magnus Persson, Scanpix.

h&b nr. 5-2007 s. 30-49:h&b nr. 5-2007 s. 30-49  9/26/07  4:24 PM  Page 49



50 • hus&bolig 5–2007

SALGSKAMPANJE – UTROLIGE PRISER!!!

MASSASJEBAD
Kampanjepris nå på 15 forskjellige modeller. 
Komplette med frontpanel, all armatur i rustfritt 
stål, hånddusj, 6 store og 8 små massasjedyser.
Eks. avbildet modell GSR-10 mål 173 x 120 x 81 cm.
Normalpris faghandel ca kr. 22.500,-

KUN KR 11.900,-
I tillegg tilbyr vi en luxuspakke ferdig installert fra
fabrikken, inneholder ozonrens, varmekolbe,
radio/høyttaler og digitaldisplay. Kun kr. 1.900,-.

BADEROMSINNREDNING
8 nye modeller i solid heltre med softstopp. 
Meget høy kvalitet.
Eks. avbildet modell 150 cm. Dobbel.

INTRODUSKSJONSPRIS
KUN KR. 9.500.-

KOMPLETTE 
DUSJKABINETT
Ny serie fra Kaiser med massasje-
dusjer. Komplett dusjhus med 
tak, stor takdusj, hånddusj, 
6 stk. massasjedyser ut fra vegg,
taklys, uttrekksvifte, speil, hylle.
6 mm herdet glass. Leveres i 
80 x 80 x 215cm, 90 x 90 x 215 cm,
75 x 90 x 215 cm eller 
80 x 100 x 215 cm.

INTRODUSKSJONSPRIS
KUN KR. 7.900.-

KOMPLETTE 
DUSJKABINETT
Solide dusjkabinett, en best-
selger som leveres komplett
med all armatur i rustfritt stål,
dusj, 6mm herdet glass.
Leveres i 80 x 80 x 200 cm eller
90 x 90 x 200 cm (186 cm høy 
uten bunn). Best.nr. VM622A.

NÅ ENDA LAVERE
PRIS, 200 STK KABI-
NETTER SELGES FOR
KUN KR. 4.900,- stk

KAMPANJEPRISER NÅ PÅ 15 MODELLER MASSASJEBAD, 10 MODELLER DUSJKABINETT, 
8 MODELLER STEAMDUSJER , 8 MODELLER BADEROMSINNREDNING.

SE VÅR NETTBUTIKK: www.trendshopper.no
TILBUDET ER TIDSBEGRENSET • BEGRENSET ANTALL • DU KAN OGSÅ RESERVERE NÅ, 
FOR LEVERING OPP TIL 5 MND. FREM I TID TIL KAMPANJEPRISER, INGEN DEPOSITUM! 

UTSTILLING / LAGER
2930 BAGN I VALDRES

KONTAKT:
GREG HANSEBAKKEN 

TEL 992 87 013

UTSTILLING / LAGER    
3181 HORTEN

KONTAKT:
ERIK OLSEN 

TEL 928 02 395                                                    

UTSTILLING / LAGER
4070 STAVANGER

KONTAKT: 
JONNY MOLUND 
TEL 456 18 661                                                              

CARDINAL TRADING AS
OLLEBAKKEN 9
3181 HORTEN
TEL 928 02 395

epost: post@clubdirect.no
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GODT ÅR FOR AVISENE
Pengene fosser inn til annonsetunge aviser for

tiden. Til tross for stadige renteøkninger og tegn

til stagnasjon i boligprisene, har antallet bolig-

annonser på trykk aldri vært større, skriver

Journalisten. Aftenposten og Dagens Næringsliv

har rett og slett ikke plass til alle annonsørene

på de mest etterspurte dagene. Det siste halvå-

ret har Aftenpostens morgenutgave ligget på

eller opp mot maksformatet på 256 sider på

torsdager og lørdager. Eiendomsannonsene

steg med 26 prosent i andre kvartal, og endte

på 103 millioner kroner i samme periode.

– Omsetningen av boligannonser den

senere tiden er et ekstremt utslag. Jeg har ikke

særlige forhåpninger om at volumet vil holde

seg på dette nivået i veldig lang tid, sier admi-

nistrerende direktør Kristin Skogen Lund til

 avisen, selv om hun ikke frykter bråstopp i

annonseomsetningen som følge av prisfall og

renteøkninger. – Vi vet at annonseringsbehovet

blir større dersom det skulle butte imot i bolig-

markedet. Det er jo en fordel for avisene at

boligene ikke er for lettsolgte.

sett&hørt

Når taket glipper
Livet er som kjent en risikosport. Farene er mange og mangeartede.

Den nye operaen i Bjørvika representerer en av dem. 

– Nei, det handler ikke om livstruende stygg og lungesterk

sang. Så vidt vitende er ennå intet menneske direkte ihjelsunget av

en brølsk tenor eller ristet til døde i sjokkbølgene fra en falmende

soprans vibrato, selv om det nok har vært nære på, skriver Terje

Mosnes i Dagbladet. Denne gangen handler det om det lille trinnet

mellom to nivåer på Bjørvika-operaens hellende, hvitmarmorerte

takforlengelse. Trinnet er nærmest usynlig når sola flommer nedover

marmorvidda, og i akutt marmorblindhet er allerede mer enn én

person påført kvestelser. Hva slags merking og sikkerhetsforan -

staltninger som skal påbys er ennå ikke avgjort.

Mye regn gir 
mange rotter
Store nedbørsmengder førte i sommer til

rekordmange henvendelser om  rotter i

hele østlandsområdet. Ifølge Aftenposten

blir rottene fortrengt fra sine naturlige

områder under sterk nedbør, for eksempel

overvannsledninger og kloakk. Dyrene

 drives til overflaten og inn i boliger på jakt

etter mat og et trygt oppholdssted. Stor

nedbør kan også føre til at rottene drukner

og blir skylt vekk.

Tulipaner i 
gummistøvlene?
Det er mulig å tenke utradisjonelt

med tulipaner og andre løkblom-

ster, og det er fullt mulig å plante

dem i krukker. 

– Ved å plante dem i krukker,

får en minimalt med arbeid til

våren, sier informasjonsansvarlig

Tonje Bergh ved Opplysnings -

kontoret for blomster og planter.

Foto: Tonje Bergh.

“Hvis jeg treffer flere som skal pusse opp badet i

høst, spyr jeg. Nordmenn er som kjent totalt 

gale etter å pusse opp våre hjem og hytter… ”

Journalist Trude Ringheim i Dagbladet Magasinet
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Øver for lite
9 av 10 nordmenn har ikke hatt noen form for brannøvelse i sin egen bolig. Bare 1 av 3 har snakket med familien

sin om hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne. – Skremmende tall, synes Norsk brannvernforening og If.

63 prosent av befolkningen har verken hatt brannøvelser eller samtaler med familien om opptreden ved

brann. Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for If, Norsk brannvernforening og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med årets brannvernuke.

– Alle familier bør avtale et fast møtested utenfor boligen ved brann, og fysisk trene på bruk av rømningsveier. 

I familier med små barn bør de voksne i tillegg avtale seg i mellom hvem som tar seg av hvilke barn i en nøds -

situasjon. På denne måten kan man unngå fatale misforståelser, sier risikoingeniør Runar Bache i If.

Nei til Unesco i Odda
Noen ville bevare industristedet, andre ikke. Flertallet i Odda ga under folkeavstemningen i begynnelsen av september

uttrykk for at de ikke ønsket å bli en del av verdensarven. Dermed sender Odda ingen Unesco-søknad. Lofoten er med

det neste kandidat fra Norge. På Røros, gruvebyen som ble innlemmet på den prestisjetunge listen allerede i 1981, 

utvides verdensarvsonen fra beskjedne 2 000 kvadratkilometer til 6 000.
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sett&hørt

“Hyttene som bygges i dag,
disse liksomtømmer-

palassene, er noe av det mest
vulgære jeg kan tenke meg.”

Fotograf Knut Bry til Hus & Bolig

INSPIRERT AV BUNADSØM OG ROSEMALING
Kari Traas sportsbutikk på Voss fikk annenplass da Norges beste interiører ble kåret under Designers

Saturday Awards. Et gjennomført, lekent prosjekt, der utøverne har anstrengt seg og lykkes i bruk av

detaljene som gir et gledefylt og helhetlig interiør, heter det i juryens bedømmelse. Interiøret er tegnet

av Haltenbanken ved interiør arkitekt Ørjan Djønne. Tidligere er   firmaet belønnet med Merket for god

design for butikkens grafiske profil.

Over og ut for 
dobbeltsengen?
Knøttsmå boliger kan velte kjærligheten. Vi trenger

private soner. Derfor er dobbeltsengen på vei ut,

skriver Aftenposten.

– Trangboddhet kan utløse intense følelser.

Tenk deg en ettroms leilighet der to lever sammen.

Det er ikke mulig å trekke seg tilbake og være helt

for seg selv, høre sin musikk, ha en privat telefon-

samtale, sier miljøpsykolog Oddvar Skjæveland.

Han mener et ekteskap kan stå og falle på boligens

størrelse og planlegging, et nabofellesskap kan

voksne eller visne.

Ifølge psykologen legges det for mye vekt på

fargene på veggene eller sofaens fasong når vi

 flytter sammen. På den annen side er det alt for 

lite kunnskap om hvordan de fysiske rammene

påvirker vårt behov for privathet og sosialt samvær.

Han beklager at det bygges så mye smått i Oslo.

Innen ti år vil trolig alle par ha private soverom,

viser en undersøkelse fra USA. Og Skjæveland tror

vi nordmenn kommer etter.

– Det behøver ikke bety et kjedeligere samliv,

beroliger han. Med to soverom må du være aktiv 

og flørte mer. 
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Dokumenterer 
småstedenes død

Knut Brys prosjekt med å fotografere nedlagte butikker 
i Norge har brakt ham rundt til de minste avkroker. 

Det har gjort inntrykk. – Noen steder er det fortsatt liv
igjen. Andre er totalt ødelagt av småbutikkenes død 
og kjøpesentrenes brutalitet, sier fotografen. Nå står

dokumentasjon av nedlagte gårdsbruk for tur.

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: KNUT BRY
ENGASJERT: Fotograf Knut Bry.

EMPTY STORES: Utstillingen Empty Stores har hengt på butikk- og husvegger i tettstedet Lunde i Telemark denne sommeren. 
Et par av bildene fikk hard medfart. – Ikke rart, når ungdomstilbudet er så godt som fraværende, sier Knut Bry.
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Det begynte i Stamsund i Lofoten.
Eller, egentlig begynte det hele i New
Mexico. Sinnet mot kjøpesentrene. 
– Jeg var på et enormt kjøpesenter i

New Mexico og skulle bare kjøpe meg
en pose med nøtter. Før jeg visste ordet
av det var jeg sugd inn – det tok meg
over en time å finne veien ut igjen, for-
teller Knut Bry. Siden da har han skydd
kjøpesentre, og forsøkt å unngå dem i
størst mulig grad. Men det var i Stam-
sund i Lofoten han begynte å skjønne
ringvirkningene av de pregløse handleel-
doradoene som vi har flere av per inn-
bygger i Norge enn i noe annet land.
Mer eller mindre tilfeldig knipset han
noen bilder av Stamsunds stengte nær-
butikk. Flere år og mange kriker og kro-
ker av landet senere har Knut Bry vel
2400 bilder av nedlagte butikker på
samvittigheten.  ➤

LUKKET: Tildekkede vinduer er det mange av rundt om i landet.

HJELP: Ikke mye hjelp å få her, lenger.

TIL SALGS: Noen som vil kjøpe denne arkitekturperlen?

h&b nr. 5-2007 s. 50-59:h&b nr. 5-2007 s. 50-59  9/26/07  4:31 PM  Page 55



56 • hus&bolig 5–2007

– Ta for eksempel Bryne på Jæren.
Stedet har bystatus, men går du ut der, er
det ikke et menneske å se. Ingenting
skjer. Alle er på kjøpesenteret, sier Bry.

Opplysningsprosjekt
Utvalgte bilder fra samlingen er nå satt
sammen til utstillingen ”Empty stores”
som i sommer har vært å se i tettstedet
Lunde i Telemark. Til våren skal utstil-
lingen gå videre. Hvor er ennå ikke helt
avgjort, men det skal i hvert fall bli et
lite, stille sted. Bry avviser at prosjektet
hans er nostalgisk.

– Jeg ser på dette mer som et opplys-
ningsprosjekt. Jeg vil vise hvordan det er
rundt omkring i landet, og kanskje gjøre
folk i de små lokalmiljøene mer opp-
merksomme på hva som har skjedd, sier
Bry. 

I Lunde har husveggene vært utstil-
lingslokalene for fotografiene. Nedlagte
butikker ble dekorert med bilder av ned-
lagte butikker. Ekkovirkningen forster-
ket budskapet. At noen av bildene fikk
litt hard medfart synes ikke Bry er det
minste rart.

– Det er jo ikke stort å ta seg til der.
Det eneste tilbudet ungdommene har på
dette lille stedet, er å surre rundt på
motorsyklene sine. At noen skrapte opp
et av bildene med kniv tar jeg ikke tungt
i det hele tatt. Vi bare tapet over det og
hengte det opp igjen som det var. Det sa

jo også sitt, sier Bry. 
Som allerede er i gang med et av sine

neste prosjekter. 
– Ja, jeg har så vidt begynt å ta bilder

av nedlagte gårdsbruk, også. Bare langs
veien jeg kjører mellom Oslo og gården
min i Ål ligger de strødd. Det er et gigan-
tisk prosjekt som jeg ikke har noen tids-
ramme på nå. Det vil ta årevis, sier Bry.

Karnappenes tid
Knut Bry begynte sin yrkeskarriere som
kokk, men slo igjennom som fotograf på
slutten av 1970-tallet, etter at han en
periode hadde jobbet som modell i Paris.
Den gangen var det motefotograferingen
som opptok ham, men siden har reper -
toaret utvidet seg til å omfatte alt fra
landskap til gourmetretter, fra portretter
til stilleben. Han har en rekke bokut -
givelser på samvittigheten, og den siste
av dem, ”Eple”, ligger rykende fersk i
bokhandlerdiskene nå. Likevel – veien
fra cat walken i Paris til nedlagte butikker
i Norge virker lang. 

– Ja, det er jo nesten i hver sin ende
av skalaen. Jeg driver fortsatt med noe
motefotografi – men det er så lite av det
som interesserer meg, nå. Det er så mye
likt og så få som virkelig tør å satse på
noe som er annerledes og nytt, sier Bry. 

Det samme mener han gjelder arki-
tekturen i Norge.

– Her i Oslo lever vi fortsatt i karnap-

penes tid. Og så her som det brukes så
mange penger på nybygg! Vi har mange
flinke arkitekter, men de slipper altfor
sjelden til. Minst nitti prosent av alle nye
storbygg er dessverre forferdelig stygge,
hevder fotografen. Han etterlyser en kul-
turminister som virkelig bryr seg om
arkitekturen og uterommene her til
lands. En som bryr seg etter at åpnings-
festen er over.

Absurd arkitektur
For fotografen fra Ål har den omfattende
reisingen rundt om i landet avslørt en
nærmest grenseløs arkitektur. Mange av
bygningene er så spesielle at de nok
burde fredes som kuriositeter eller
eksempler til skrekk og advarsel for frem-
tiden, mener Bry.

– Jeg har funnet mye absurd arkitek-
tur i Norge. 60-tallets kassehus side om
side med gamle, erverdige, men nedslitte
bygninger. Billige bokser bygd uten mål
og mening. Gjenmurte vinduer og på -
bygg som ikke engang forsøker å harmo-
nere med det opprinnelige. Finnsnes i
Troms slo meg som et av de tristeste
eksemplene. Bygningene i sentrum er
bare noen bokser som ligger strødd
mellom parkeringsplassene. Stedet er
nærmest ødelagt av denne planløse arki-
tekturen, sier Bry. 

Men det er ikke bare de triste tettste-
dene som opprører fotografen. Han har

NEDLAGT: Nedlagte
butikklokaler egner
seg godt som utstil-
lingsvegger for Knut

Brys fotografier.
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heller ikke mye til overs for hyttefolkets
inntog i fjell, skog og mark.

– Hyttene som bygges i dag, disse
liksomtømmerpalassene, er noe av det
mest vulgære jeg kan tenke meg. Og de
ser like ut i alle landsdeler. Vet folk at det
faktisk finnes mange forskjellige bygge -
skikker her til lands? Fotografen lar
spørsmålet henge i luften, og tar seg ikke
tid til å svare. Han er allerede over i neste
tankerekke.

– Jeg skjønner dessuten ikke hva folk
skal med hytter, når de knapt har tid til å
være der.

Hjemme
Selv har han nok også bare begrenset
med tid til å være i sitt barndomshjem i
Ål i Hallingdal – en stor, vakker gård
med rosemalte møbler som faren i sin
tid snekret. For han er ofte i Oslo. Da
bor han på noen få kvadratmeter hos
venner. Og han er ofte på reise – med
telt, eller aller helst bare med en henge -
køye. 

– Har du noe favorittsted i verden?
– Å, det er så mange. Jeg er glad i

 Italia. Cuba er nydelig. Western Samosa,
India, Vietnam, Laos, Russland. Det er
en hel masse interessante steder over alt. 

Det er ikke uten grunn at Bry gjerne
kalles en verdensborger. Hjemme kan
være så mangt. 

– Hjemme? Det er der jeg er når jeg
er der. raa@huseierne.no
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F A K T A

Knut Bry
• Født i 1946 i Hallingal.

• Slo igjennom som motefotograf i Paris på

1970-tallet. Er selvlært.

• Beskrives gjerne som ”lysets mester”.

Mange av fotografiene preges av farger,

former, lys- og skyggespill.

• Har blant annet utgitt bøkene ”SMAK”,

”Himmelsk”, ”Lys og refleksjoner”,

”Eplet”.

• Er aktuell med utstillingen ”Empty sto-

res” som har vært vist i Lunde i Telemark

i sommer og som vil vandre videre rundt i

småsteder i Norge til våren. 

MALPLASSERT: Ikke alle bygg ligger like fint til i omgivelsene.

ESTETIKK: Estetikken ble trolig ikke sterkt vektlagt da Melby Slakteri ble bygget.

IDEEN: Det er ikke godt å si hva som var ideen bak disse enorme speilvinduene.
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Fotografer et hus – vinn
15 000 kroner

Bli med i Hus & Boligs fotokonkurranse. Fotografer 
et hus – og gjerne menneskene som bor i det. Du kan 

også fotografere detaljer, enten det er et taknedløp, en pipehatt, 
en dør eller et vindu. Eneste betingelse for å være med i kon-
kurransen, er at hovedmotivet er et hus eller deler av et hus.

FOTO: 
Nina Granlund Sæther

Grete Kempton
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Slott, brakke, villa, koie, bungalow, leiegård,
palass, rønne, paviljong, blokk, palé eller
kåk – i Hus & Bolig har vi hjerterom for alle
slags hus. Nye og gamle. Velholdte og slitne.
Fotografer et hus, eller en detalj fra et hus,
og bli med i konkurransen om en førstepris
på 15 000 kroner. Vi deler også ut en
annenpremie på 10 000 kroner og en tred-
jepremie på 5 000 kroner.

I hver papirutgave frem til og med nr. 6
2008 premierer vi minst ett godt bilde med
en Hus & Bolig-ryggsekk. Vinnerbildene pre-
senteres i første utgave i jubileumsåret
2009. Da runder Hus & Bolig 100 år. Alle

bilder som er redaksjonen i hende innen
31.12.2008 er med i konkurransen om
pengepremier og ryggsekker. 

Bildene må være i JPEG-format og ha 
en minimumskvalitet på 1 MB. Papirbilder 
i størrelse 10 x 15 cm kan også
sendes inn. 

Juryen vil i tillegg til foto -
grafiske kvaliteter legge vekt 
på kreativitet og fantasi. 

Hus & Bolig forbeholder seg
retten til å bruke bildene som
sendes inn til konkurransen som
illustrasjoner på nett eller i bladet.

Innsendte papirbilder blir ikke returnert.
Bildene sendes til husogbolig@huseierne.no
eller ”Fotokon kurranse”, Hus & Bolig, 
Fred. Olsensgate 5, 0152 OSLO. Merk
 forsendelsen tydelig med fotografens 

navn, adresse og telefonnummer. 
Skriv gjerne noen linjer om hvor 

og når bildet er tatt.

Følg med på nett: Hus &
Bolig vil fortløpende legge
konkurransebilder ut på

www.hus-bolig.no
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

Feil / mangler ved fast eiendom, husleierett.
Testament, arv, skifte, generasjonsplanlegging.
Samboeravtaler.

Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
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.

OS
LO
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LO
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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

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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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Åkjøpe bolig i et borettslag kan være
en stor tålmodighetsprøve, og er du
den heldige vinner av budrunden,

kan du likevel risikere at drømmeboligen
blir snappet rett foran nesen din. Et
borettslag har nemlig anledning til å gi
medlemmer forkjøpsrett, og er du ikke
med i klubben, har du lite å stille opp
med dersom noen bestemmer seg for å ta
det du føler er rettmessig ditt.

Hvilke regler som gjelder for for-
kjøpsretten kan variere noe fra borettslag
til borettslag, og planleg-
ger du å kjøpe kan det
være en god idé å sjekke
hvilke regler som følges
der du er på boligjakt.

Vanligvis vil alle
medlemmer i boligbyg-
gelaget borettslaget er til-
knyttet ha anledning til å
gjøre krav på ditt nye
hjem. Er det flere interes-
senter, vil den som har
vært medlem lengst, eller
vært så heldig å arve et
medlemskap av for
eksempel sin bestemor,
ha førsteretten. Alterna-

tivt kan noen i nabolaget, selv om de har
kortere ansiennitet, bestemme seg for at
nå er det på tide med mer plass. Vi tar
det. Ofte går nemlig medlemmer av det
lokale borettslaget foran når forkjøpsret-
ten skal avgjøres. Prisen en eventuell ny
kjøper må betale, er den samme som du
skjelvende stotret frem over telefon til
megler.

Dette sier loven
Er du den heldige vinner av en budrunde
på et hus eller en leilighet i et borettslag,
er du bundet av dette helt til fristen for å

gjøre forkjøpsretten klar
er avgjort. Det betyr i
prinsippet, dersom du
ikke sitter inne med kapi-
tal til å kjøpe mer enn ett
objekt, at du i den perio-
den ikke kan gå inn i
andre budrunder. Etter
loven er fristen for å gjøre
forkjøpsretten gjeldende
20 dager fra laget har fått
skriftlig melding om at
boligen har skiftet eier. I
løpet av denne perioden
vil salget ofte bli annon-
sert i aviser og på inter-
nett, og egne visninger

kan bli holdt for interesserte medlem-
mer. 

– Den skriftlige meldingen skal opp-
lyse om pris og andre vilkår i kontrakten
som er inngått med kjøper. Tiden løper
fra laget har fått skriftlig melding, og er
megler rask og fakser over informasjon
om salget umiddelbart, vil det si fra
dagen kjøpet ble avtalt, sier advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund. 

At laget mottar opplysninger om vil-
kår knyttet til kjøpet, er viktig fordi et
medlem som velger å benytte seg av for-
kjøpsretten tar over boligen på samme
vilkår som du har avtalt med selger. Der-
for er det vanlig at et kontraktsmøte hol-
des før forkjøpsretten er avklart. I mange
tilfeller vil megler kreve at ti prosent av
kjøpesummen betales ved kontraktsinn-
gåelse, men etter loven finnes det i
utgangspunktet ingen grunnlag for en
slik praksis.

– En slik ordning følger ikke av
Borettslagsloven, så dette må det i tilfelle
ha vært opplyst om før bindende bud ble
avgitt, sier Leisner.

Kortere ventetid
Selv om 20 dager er maksimum ventetid,
trenger du ikke være så uheldig. Det fin-
nes nemlig et annet alternativ, dersom
selger og megler har vært tidlig ute. Fak-
tisk kan du få vite om boligen blir din
etter kun fem dager dersom laget har fått
skriftlig forhåndsvarsel om at andelen
kan skifte eier. Dette varslet må komme
minst femten dager før, men ikke mer
enn tre måneder før meldingen om at
andelen har skiftet eier. 
brs@huseierne.no
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Lang ventetid
Kjøper du bolig i boretettslag kan du risikere å måtte vente 

i opptil 20 dager før du får vite om boligen blir din. 

Advokat Anders Leisner
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jussGodt å vite når 
du kjøper bolig?

15august 2005 trådte den nye
borettslagsloven i kraft, og gav
andelseiere i borettslag borett i

stedet for leierett. 
– Borettslagsloven innførte borett,

noe som blant annet styrket eiers posi-
sjon, men samtidig gav en økning i
ansvar. Hensikten var å gjøre borettslag
og eierseksjoner mest mulig like, samti-
dig som man erkjente at det fortsatt var
behov for begge eieformene, sier advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund. 

Endringen fikk mye spalteplass i
Aftenposten, men under seksjonen
Bolig-ABC Godt å vite når du kjøper,
som også er tilgjengelig på avisens nett -
sider, ligger følgende definisjon av et
borettslag: ”Borettslaget eier boligen. Du
er andels-eier, og leier en leilighet av
borettslaget, og er i tillegg medeier og
kreditor i borettslaget.” Siden opplyser
også at når man kjøper en andelsleilig-
het, betaler man både innskudd og hus-

leie. Det stemmer ikke. Siden leieretten
har gått over til borett, betaler man ikke
lenger husleie, men felleskostnader.  I
praksis har dette forøvrig liten betyd-
ning, fordi summen man betaler blir den
samme. 

Hos Aftenposten får Hus & Bolig
forklart at denne siden ikke er et redak-
sjonelt ansvar, men hører inn under
annonseavdelingen. Inger Lise Eliassen,
kommersiell direktør i avisens salgs- og
markedsseksjon, innrømmer at Bolig-
ABC nok har behov for en oppdatering.

– Vi vil selvsagt ha det som står opp-
ført så riktig som mulig, men det er nok
en del punkter som er litt utdaterte. Det
må vi få gjort noe med, men jeg kan ikke
love at det er på plass til i morgen. Tidli-
gere har vi hatt en advokat til å gå
gjennom siden, men det er en stund
siden, og vi bør nok gjøre det igjen, sier
Eliassen. brs@huseierne.no

Aftenposten bruker ukentlig en helside i sitt boligbilag for å infor-
mere leserne om alt som kan være nyttig å vite ved kjøp av bolig.
Dessverre ser ikke avisen ut til å ha fått med seg de siste endring-

ene i borettslagsloven som trådte i kraft for over to år siden. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Støyjuks 
straffet seg
Oslo tingrett ga i april i år medhold til

et ungt par som ønsket å heve kjøpet

av en leilighet på Grünerløkka. I pro-

spektet ble leiligheten beskrevet som

en ”stemningsfull 3-roms leilighet i

stille indre bygård”, og på visning

 hørtes ikke spesielt mye nabostøy. Da

paret flyttet inn, oppdaget de to raskt

at det ikke var så stille der som de

hadde fått inntrykk av, og det kom fram

at selger hadde bedt naboen være stille

under de to visningene. ”Vi kan ikke

bare høre stemmer, men ordene nabo-

ene sier, og alt de ellers foretar seg på

stua og soverommet”, fortalte kjøper

Kathrine Blindheim til Dagsavisen. 

Sammen med samboeren sak-

søkte Blindheim selgeren og eierskifte-

forsikringsselskapet. Oslo tingrett 

ga paret medhold og hevet kjøpet,

 tilkjente paret 202 000 kroner i erstat-

ning og 127 000 kroner i saksomkost-

ninger. raa@huseierne.no
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Nesten daglig mottar Huseiernes
Landsforbunds juridiske avdeling
henvendelser fra huseiere som sliter

med leietagere som har rusproblemer.
Noen utleiere får klager fra naboene på
at det stadig er støy i utleieboligen, andre
føler seg utrygge fordi de mistenker nar-
kotikasalg i utleieboligen og misliker den
stadige trafikken til og fra; atter andre
synes det er ubehagelig dersom politiet
til stadighet er innom i gården. 

Ikke oppsigelsesgrunn
At en leietager er narkoman eller alkoho-
liker er i seg selv ikke et kontraktsbrudd i
et leieforhold, og det kan dermed ikke
brukes som begrunnelse for en oppsi-
gelse eller heving. Dette gjelder enten du
leier ut en hybelleilighet i ditt eget hus
eller en bolig langt unna ditt eget hjem.
Derfor er det de medfølgende proble-
mene du må ta tak i, dersom du ønsker å
avslutte leieforholdet. Er det for eksem-

pel problemer med mye støy i forbin-
delse med trafikk inn og ut av leieboli-
gen, kan det være en grunn til å si opp
leieboeren. Som utleier kan du ikke sette
begrensninger på hvor mye besøk en leie-
boer får lov til å ha, men du kan kreve at
husordensreglene blir overholdt.

– Dersom man for eksempel leier ut
en sokkelleilighet og føler seg utrygg
fordi folk kommer og går til alle døgnets
tider, er ikke dette oppsigelsesgrunn hvis
personene oppfører seg pent og stille.
Heller ikke frykt for innbrudd i egen
bolig, bod eller garasje, er i utgangspunk-
tet tilstrekkelig som begrunnelse for en
oppsigelse. Men dersom trafikken fører
med seg mye støy, kan utleier naturligvis
reagere i forhold til brudd på husordens-
regler, sier advokat Einar Frigland i Hus-
eiernes Landsforbund. Regelmessige
brudd på husordensreglene kan være en
saklig grunn til oppsigelse. 

Reager raskt
Ingrid Blichfeldt i Oslo kommune
mener det er viktig å reagere raskt der-
som man opplever problemer med en
leietager som er rusmisbruker. Å la ting
skure og gå, vil være å gjøre alle parter en
bjørnetjeneste, mener hun. Dersom for
eksempel leietageren forsøpler, og bru-
kerutstyr, sprøyter, flasker eller lignende
blir liggende i fellesområder, råder hun
huseier til å samle bevis og kontakte for
eksempel kommune- eller bydelsover-
lege.

– Det kan være en fordel om hjelpe-
apparatet kobles inn så tidlig som mulig,
ikke bare for huseieren, men også for
rusmisbrukeren. Ofte dreier det seg om
personer som på en eller annen måte er i
hjelpeapparatet allerede, og da vil det
bare være en fordel om de som er invol-
vert på den siden får mest mulig opplys-
ninger om vedkommende, slik at de har

Når leietager er rusmisbruker
Å leie ut bolig til en rusmisbruker kan være med på å gi vedkommende et bedre liv, 

men det kan også føre med seg en rekke problemer. Det er ikke alltid like lett 
å vite hvordan man som utleier skal forholde seg til disse. 
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jussmulighet til å hjelpe til når det trengs, sier
Blichfeldt. 

Hun minner om at all kontakt bør
foregå skriftlig, slik at man senere kan doku-
mentere prosessen.

Ta opp problemet
Leieboerforeningen anbefaler at man forsø-
ker å ta opp eventuelle problemer med leie-
tageren før man går til mer drastiske skritt
som oppsigelse, heving og eventuelt utkas-
telse ved namsmann. Foreningen får jevnlig
henvendelser fra rusmisbrukere som er for-
tvilet fordi ingen vil ha dem som leieboere.
Man må huske på at en sak gjerne har minst
to sider, minner advokat Per Oddvar Pallum
i Leieboerforeningen om. Han påpeker at
mange rusmisbrukere vil kunne skjønne
utleiers problemer hvis man tar saken opp
med dem når de ikke er ruset. 

– Noen fornekter at de har problemer,
men mange vil også skjønne utleiers syn når
de får det presentert på en ordentlig måte,
og når de ikke er ruset, sier Pallum. Han
medgir imidlertid at ting fort kan se anner-
ledes ut igjen når vedkommende er påvirket
av stoff eller alkohol, og mener situasjonen
er vanskelig for begge parter. 

– Som huseier hadde jeg syntes situasjo-
nen var vanskelig, selv. En mulighet er å ta
saken hit til megling. Da vil vi naturligvis ha
som mål å hindre utkastelse, sier Pallum.

Strenge formelle krav
Dersom du som huseier likevel mener en
oppsigelse vil være den beste løsningen, er
det viktig å huske på at oppsigelsen skal
være skriftlig, den skal begrunnes, og den
skal inneholde opplysninger om at leiebo -
eren kan protestere skriftlig til utleier innen

Utleier har begrenset 
myndighet og kan ikke:

• nekte en leietager å få besøk
• nekte en ruset person adgang 

til egen bolig
• bortvise en beboer fra egen bolig
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en måned etter at oppsigelsen er
mottatt. Huseiernes Landsforbund
har standardskjemaer for dette, og
advokat Einar Frigland advarer
utleiere mot å prøve å skrive dem
selv. En av de viktigste grunner til at
utkastelsessaker stopper opp, er net-
topp mangelfulle oppsigelser. Der-
som leietageren ikke klager innen
fristen, anses oppsigelsen som aksep-
tert og kan danne grunnlag for utkas-
telse etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Selv om du skulle ha alle gode
grunner til å si opp en leietager eller
heve leiekontrakten, kan prosessen ta
lang tid. Leietager har rett til å få
prøvd saken sin i rettsvesenet, og har
også rett til å bo i boligen ut opp -
sigelsestiden. Dersom dette ikke fun-
gerer og du har akutte problemer
med en leieboer som for eksempel
bedriver regelrett hærverk, er det
likevel en utvei, nemlig det som kal-
les midlertidig forføyning.

– Midlertidig forføyning kan kun
skje dersom det foreligger mislighold
og sikringsgrunn, det vil i praksis
ofte si at det er fare for liv, helse og
verdier. Det kan for eksempel være at
en leieboer regelrett ødelegger utleie-
objektet. Midlertidig forføyning vil si
at namsmyndigheten, gjerne sam-
men med politi, fjerner en beboer fra
boligen fram til saken kommer opp i
rettsvesenet, sier Einar Frigland. I
slike akutte saker vil utkastelse kunne
skje i løpet av timer, men det gjelder
vanligvis bare i svært alvorlige situa-
sjoner. raa@huseierne.no

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Da far til Sigrun Skaar Amthor døde i
2006, arvet hun barndomshjemmet, en
enebolig med en verditakst på 3,1 mil -
lioner. Arven ble i testamentet fordelt
mellom henne (52/100 deler), ekteman-
nen og deres 4 barn. Dokumentene ble
sendt til Statens kartverk, og etter kort tid
kom en faktura på 77 500  kroner, 2,5 pro-
sent av verditaksten. Familien betalte reg-
ningen, og tenkte ikke mer gjennom
saken.

– Det var en ren tilfeldighet at vi opp-
daget at vi hadde betalt 40 000  kroner for

mye. En venn stusset litt på beløpet, og
mente det ikke kunne stemme, forteller
Karl-Friedrich Amtor. Etter påpekningen
fra vennen, gikk han derfor på nettet, og
fant ut at det ved en feil var blitt beregnet
dokumentavgift på kona Sigrun Skaar
Amtors andel av arven. Ved overføring av
fast eiendom til arvinger som har krav på
arv etter arvelovens alminnelige regler skal
det nemlig ikke betales dokumentavgift. 

– Jeg vil oppfordre folk til å være litt
mer på hugget. Ofte tenker man at sånn er
det og bare betaler, men det kan være lurt
å være litt mer kritisk. Feil kan skje, sier
Karl-Friedrich Amthor. brs@huseierne.no

Betalte 40 000 kroner 
for mye i dokumentavgift 
Ekteparet Karl-Friedrich og Sigrun Skaar Amthor oppdaget ved
en tilfeldighet at de hadde betalt 40 000 kroner for mye i doku-
mentavgift. – Ikke betal uten å sjekke at alt stemmer, lyder opp-
fordringen til Hus & Boligs lesere. 
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La badelykken gro
Jeg tusler inn på badet. Året er 1997, og det brune vegg-til-vegg
teppet som nesten er blitt loddent av slitasje, kiler meg lett under
tærne. Langs badekarskanten vokser soppen vilt, og jeg skjønner
med ett at dusjeksperimentet mitt har gått forferdelig galt. Sam-
men med en norsk medstudent som jeg deler Londonleiligheten
med, har jeg nylig investert i en løsning som endelig gjør det mulig
å få tatt en dusj. 

Vår engelske ”flatmate” har gjort det klart at det holder lenge
med et bad to ganger i uken, og nektet å være med på spleise -
laget. Selv var vi blendet av muligheten til å dusje som hjemme, 
og bladde gladelig opp en liten formue for et dusjhode med to
gummislanger som henholdsvis ble trædd over varmt- og kald-
vannskrana i badekaret. 

Det hele fungerer helt flott, men soppen, resultatet av badelyk-
ken vår, den kunne vi godt klart oss uten. Der og da bestemmer jeg
meg for at teppet må ut. Vi får heller tåle å fryse litt på beina ved
toalettbesøk vinterstid. For det må vel være på grunn av kulden så
mange engelskmenn velger å legge vegg-til-vegg teppe på badet?
Hva huseier vil si når vi en eller annen gang må flytte, får være det
samme. Et bad skal da tåle litt vann. Vi røsker ut teppet, krøller det
sammen og lemper det ut i bakhagen. Senere går jeg ut og klipper
små biter av det, som jeg stapper ned i kratrene i den porøse
betongen på gulvet. På toppen ruller jeg ut et vinylbelegg som jeg
snitter til rundt toalettet og badekaret, og sprøyter litt silikon langs
veggen, vasken og toalettet. Perfekt. Verken normer eller regler er
fulgt, og standarden er trolig ikke i henhold til noe. Likevel fungerer
det langt bedre enn teppeløsningen.

Når vi omsider skal flytte, er huseier overlykkelig for jobben
som er gjort på badet. Han takker oss pent, velger å overse at vi
ved et uhell har brukket kjøkkenbenken hans av på midten, og
 setter i løpet av få dager hele depositumsbeløpet vi har betalt ham
rett inn på konto. Han har jo fått ett nytt og moderne bad med dusj!
Der og da tenkte jeg som så at det ikke skulle mye til for å gjøre
den mannen til lags. I dag tenker jeg annerledes. Her til lands får
jo selv bad som er møysommelig montert av fagfolk fuktskader, 
og må rives ned få år etter de er satt opp. Badet jeg har bygget

derimot, står der trolig ennå. Det trekkfulle lille
rommet er garantert godt nok ventilert. Skulle

det snike seg noe vann under vinylen for-
damper det sikkert raskt gjennom en

sprekk ett eller annet sted, og betongen i
gulv og vegger tåler trolig en trøkk. Det
eneste jeg er litt bekymret for er teppebitene.

Disse var, som jeg selv erfarte, ikke særlig
fuktbestandige, og har nok lagt

grunnlaget for at det fortsatt
er mer enn badelykken som

gror på det lille badet.

Bjørn Runar Sodeland
brs@huseierne.no

Prisvinnende
middagsro
Hva kan få en aktiv familie
til å samle seg om hverandre en
gang imellom og legge alt annet til side for en liten
stund? Dette spørsmålet prøvde de to unge produktdesig-
nerne Thomas Gundersen og Anne-Marie Korseberg
Stokke å finne svaret på. Resultatet ble den lille boksen
MiUt, som vant prisen for god produktdesign under årets
Gave- og Interiørmesse på Lillestrøm. MiUt står for Mid-
dag Uten Telefon, og produktet er rett og slett en lydtett
boks med plass til alle familiens mobiltelefoner. 

– Selvfølgelig kan man bare skru av lyden på mobilen
når det er middag, men med en boks som dette blir det å
legge fra seg telefonen noe mer; det blir et ritual som
betyr middagsro og tid til hverandre, sier Anne-Marie
Korseberg Stokke. Boksen er foreløpig på prototypstadiet,
men filosofien kan vi kanskje ta med oss alle og enhver?
raa@huseierne.no

Heiskrav på høring
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppe
ønsker bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede i bolig-,
arbeids- og publikumsbygg, og et forslag om skjerpede krav
til heis i nye bygninger er nå ute på høring. Høringen fore-
slår krav om heis i bygninger med tre eller flere etasjer. I byg-
ninger med fem eller flere etasjer skal heisen også ha plass til
sykebåre, heter det i forslaget. Der det forventes at folk med
pleiebehov vil oppholde seg, for eksempel omsorgsboliger,
foreslås det at kommunen kan kreve båreheis fra og med
 tredje etasje. Forslagene er blant annet begrunnet med
økningen i antall eldre i årene framover. Det forventes at
skjerpede krav til heis vil gi en samfunnsøkonomisk bespa-
relse. Eneboliger, rekkehus og andre småhus omfattes ikke 
av høringsforslaget. Hørings fristen er 5. november. 
raa@huseierne.no
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Gode priser på kvalitetsmat.

Forrett fra: kr 49,-
Hovedrett fra: kr 99,-

JULEBORD BESTILLING
Tlf: 22425311 

Mob: 450 35 043 / 995 88 496
E-mail: post@jaipur.no

Aftenposten 9/3-07: 
”…det rene festmåltid.”

VERDT Å BESØKE! Forteller du
hvor du fant denne annonsen,
vanker det en overraskelse
(dessert.)

HJERTELIG VELKOMMEN!

Nyåpnet, sentral beliggenhet (Egertorget), sober og moderne.

Karl Johans Gate 18c, Oslo • www.Jaipur.no
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Hus & Bolig er Norges fjerde
største boligblad. Bladet har
ifølge Synnovate MMIs offisi-
elle lesertall fått 10 000 nye
lesere det siste året.

Vi i villa, med hele 1 563 000 lesere, 
er Norges desidert største boligblad.
Gratisbladet er også Norges mest leste

publikasjon med nesten 400 000 flere
lesere enn Se og Hør. Blant boligbladene
følger Bonytt på en annen plass med
363 000 lesere, og Hytteliv på tredje
med 352 000 lesere. Hus & Bolig følger
altså på en fjerde plass med 238 000
lesere. Interiørmagasinet, Bo Bedre, 
Elle interiør, Interiørmagasinet Maison
og Hyttemagasinet har alle lavere leser-
tall enn Hus & Bolig. ngs@huseierne.no

Høye lesertall for Hus & Bolig

Skal du leie ut en del av boligen er det
viktig at hybelen holder godkjent stan-
dard, hvis ikke kan du få trøbbel både
med leieboeren og myndighetene. Nå
har Sintef Byggforsk lansert et hefte
spesielt rettet mot dem som vil tjene
noen ekstra kroner på plassen de har til
overs.

Heftet ”Ekstra bolig i huset” går
gjennom byggeforskriftenes krav til
utleieboliger, og viser hvordan ting
utføres riktig. Boka kommer også med
råd og tips om hvordan man kan få
mest mulig fornøyde leieboere. Lurer
du på hvordan du kan få skapt et hyg-
gelig og atkomstvennlig inngangsparti,
finner du svar på det her. Kravene til
romhøyde og lys får også spalteplass.
Viktige temaer som brannsikkerhet,
rømningsveier, inneklima og ventila-

sjon blir belyst, og har du spørsmål
knyttet til sanitærinstallasjoner, opp-
varming og isolering er dette også
temaer heftet tar opp. Sintef Byggforsk
serien er rettet både mot selvbyggeren
som har de nødvendige bakgrunns-
kunnskapene, dem som ønsker veiled-
ning i forbindelse med planleggingen,
og dem som trenger et grunnlag for å
inngå en avtale med en håndverker. 
brs@huseierne.no

Eiendomsopplysninger 
blir gratis i Oslo
I sommer omtalte dagspressen at offentlige
kontorer tar seg betalt for informasjonstje-
nester formidlet via dyre 815- og 820-
numre. Plan- og bygningsetaten i Oslo
kommune ble fremstilt som en av versting-
ene. Fra og med fredag 14. september
2007 blir etatens 820-nummer fjernet og
eiendomsopplysninger formidlet gratis 
på etatens ordinære telefonnummer,  
23 49 10 00. Her vil man da få informa-
sjon om gårds- og bruksnummer, adresse,
areal og eier (hjemmelshaver) i Oslo uten
at det koster noe. Tidligere var dette en
betalingstjeneste som kostet 26 kroner fra
kunden fikk svar. ngs@huseierne.no Unngå trøbbel
Rus et usynlig problem i 
Husleietvistutvalget 
Siden rusmisbruk i seg selv ikke er noen
oppsigelses- eller hevingsgrunn i et husleie-
forhold, er problemet med leietagere som er
rusmisbrukere lite synlig hos Husleietvist-
utvalget, som er obligatorisk førsteinnstans
for husleiesaker i Oslo og Akershus.  

– Saker som havner hos oss er som
oftest konflikter i forbindelse med mang-
lende innbetaling av husleie, skader på
utleieobjektet, manglende rengjøring ved
utflytting og så videre. Enkelte dreier seg
også om støy og uro og oppførsel som har
vært til sjenanse. Alt dette er saker der
 rusmisbruk kan være en del av problemet,
men det kommer i så fall ikke fram på 
noen entydig måte, sier leder av Husleie -
tvistutvalget i Oslo Kari Røren. 
raa@huseierne.no
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STAVANGER: I Stavanger finner man den eldste domkirkene i landet.
Arbeidet ble påbegynt på begynnelsen av 1100-tallet, sannsynligvis da 
Stavanger ble bispesete i 1125. Opprinnelig var dette en romansk stein-
kirke, og selve kirkeskipet har en beskjeden, enkel utforming. Men arbei-
dene strakk seg over mange tiår, og den monumentale østfasaden er bygget
i gotisk stil på slutten av 1200 tallet. Enkelte av detaljene ligner dem man
finner i domkirken i Glasgow, og det er stor sannsynlighet for at det har
vært brukt håndverkere fra de britiske øyer.

Stein i 
veggene

Siden tidenes morgen har stein vært et 
viktig byggemateriale i Norge. Men det var

med kristningen av Norge at steinbygger-
kunsten slo ut i blomst. Utenlandske hånd-

verkere ble brakt til landet for å bygge
 kirker, klostre og bispegårder. Omtrent

samtidig lærte man å bruke kalkmørtel som
bindemiddel til muringen. Fortsatt bygges
det med stein, men helst i offentlige bygg. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

TANUM: Det var vesentlig dyrere å
bygge i stein enn i tre, men kirken

hadde god økonomi. Steinbyggerne
var spesialister som reiste fra sted til

sted. De hadde kunnskap om stein
og nødvendige ferdigheter. Omtrent

halvparten av de ca. 300 steinkirkene
som ble bygget i middelalderen står

fortsatt. Tanum kirke i Bærum er
blant de eldste. Den er bygget

mellom 1100 og 1130.
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➤

HAMAR: Domkirken i Hamar
stod ferdig i 1200 etter en ca.
50 år lang byggeperiode. I dag
er det bare ruiner igjen etter
at svenskene ødela kirken
under den nordiske syvårs -
krigen i 1567. Men heller ikke
stein er evigvarende. Fuktighet
og frost gjorde at steinene av
finhogd mjøskalk forvitret, og i
1985 ble ruinene pakket inn i
plast. Noe måtte gjøres hvis
restene av middelalderbygget
skulle bevares. Løsningen ble
et vernebygg av glass, tegnet av
arkitektene Lund og Slaatto.
Det stod ferdig i 1998.

GRAN: Steinhuset på Granavollen, rett
ved søster kirkene, er den eneste ikke-
kirkelige steinbygningen fra middelalde-
ren på landsbygda i Norge. Hva det har
vært brukt til, og hvem som eventuelt
bodde her er en gåte. Bygget er i tre
etasjer. Nederst er det en kjeller med
tønnehvelv og et beboelsesrom. I første
etasje er det et større kammer, og
øverst er det en eneste stor sal. 

OSLO: Også kongene bygde i stein, både borger og kongelige resi-
denser. Impulser fikk de fra utlandet. Akershus festning og slott ble
påbegynt ca. år 1300 og stod ferdig i 1308. Deler av slottet brant i
1537. Det ble gjenoppbygget relativt raskt, men festningen ble videre
utbygd helt frem til 1690-årene. 
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HALDEN: På grunn av uroligheter var de dansk-norske kongene mest opptatt av å bygge festningsverk. Fredrik III så nødvendigheten av en ny
og sterk festning ved grensen da Båhuslen ble svensk område. Fredriksten ble påbegynt i 1660-årene. Festningsmuren ble bygd av stein og kalk-
mørtel som en kistemur. Det ble murt en ytre og en indre vegg, og mellomrommet ble fylt med stein og kalk. Steinene som ble brukt trengte da
bare å ha én plan flate. Festningen i Halden ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt. 

KRISTIANSAND: 31 år etter at kong Christian IV av
Danmark hadde grunnlagt Kristiansand, stod Christians-
holm festning ferdig. Festningen har en diameter på 35
meter, og de massive stein murene er fem meter tykke.
Åtte av i alt 62 bronsekanoner som festningen var
utstyrt med, står fortsatt. Festningen har bare vært 
i kamp en gang, da engelskmennene angrep byen i 1807. 

SØR-FRON: Mellom 1350 og 1700 ble det ikke bygget en eneste steinkirke her
i landet, og mye av den håndverkskunnskapen som var ervervet i middelalderen
gikk tapt. De neste hundre årene ble det bare bygget ni steinkirker. Den særpre-
gede åttekantete kirken i Sør-Fron fra 1792 er bygget i louis seiz-stil. Veggene er
murt opp av skifer som ble satt på flasken med kalkmørtel og leire som binde-
middel. Veggene ble så pusset med kalkmørtel. Hjørnene ble pusset og malt så de
skulle se ut som  kleberstein. 
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ARENDAL: Den vanligste bygge-
måten i Norge har vært å lage en
grunnmur av stein, og så bygge et
hus av tre oppå muren. Løs stein ble
samlet inn fra inn- og utmark. Det
kunne være nødvendig å slå av biter
på enkelte av steinene for å få dem
til å passe, og tidvis brukte man små
steinfliser for å få enkelte steiner til
å ligge støtt. Høye steinkjellere
kunne brukes til lagring av varer, i en
viss grad også som bosted. Denne
kjelleren ligger på Tyholmen. Her
bodde mange av Arendals velstående
kjøpmenn på 1700- og 1800-tallet.

ASKER: Jo flere rette sider en stein hadde,
desto bedre. Etter hvert ble det mer vanlig å

bygge murer av stein som var kilt og hogd.
Jevne sider ga best resultat. Som regel ble

stein hentet fra lokale brudd. Om Venskaben
fra 1905, som ble bekostet av en kvinnefor-
ening, står det: ”Granitten til grunnmur og

trapp fikk damene tigget til seg hos gårdbru-
ker Anders Borgen. Han hadde nok av den, i

Vardåstraktene, lyserød og fin.” Utover på
1900-tallet ble det også mer og mer vanlig

med sement som bindemiddel.

➤

BERBY: Bygg av stein
hadde mange fordeler.
Hadde man tilgang på
stein og håndverkere
som behersket kunsten,
var det derfor ikke uvan-
lig å bygge enkelte hus på
gårdene i stein. På Berby
herregård innerst i Idde-
fjorden ligger det et
gammelt steinhus som
ble benyttet som grise-
hus frem til ca. 1960.
Den opprinnelige låven
som lå i forlengelsen av
dette bygget, var satt
opp i 1808. Steinhuset
kan være bygget da, om
det ikke er enda eldre. 
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VENDALEN II: De store skiferhellene i denne seterbua fra 1700-tallet
er  festet til tømmerveggene under med spiker eller stifter. Steinhellene
er brukt som kledning for å beskytte mot vind og vær.  Vedlikeholdet 
ble også mindre. Ofte kledde man bare de mest utsatte endeveggene 
på denne måten.

LISTA: Fyrtårnet på Lista er 34 meter høyt. Det er bygget av hugget stein i 1836.
Opprinnelig stod det tre slike tårn her, men steinene i to av dem ble tatt ned for å

brukes på nytt ved Halten på Trøndelagskysten. Fyr som var bygget i hogget stein
holdt seg svært godt sammenlignet med fyr som var bygget av tegl. Teglsteinene

trakk vann, og mur veggene ble sprengt i stykker av frost og kulde.

VENDALEN I: Det ligger mye løs stein i fjellet. Derfor har det mange
steder vært naturlig å bruke stein når man har bygget seterhus. Hadde
man tilgang på skifer, ble jobben enklere. Tykke vegger ble murt opp
uten bindemiddel. Taket kunne også være av steinheller. 
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JOMFRULAND: Man tager
hvad man haver, skrev Hanna
Winsnes. På Jomfruland har
man rullestein. Den syv kilo-
meter lange og en kilometer
brede øya ytterst i Kragerø -
skjærgården er en isbremo-
rene hvor steinene er slipt til
av havet gjennom tusener av
år. Flere av hyttene her er
 bygget av rullestein. 

ASKER: De senere årene er det blitt mer vanlig å se nye tørrsteinsmurer, både
i offentlige og private bygg, ofte i kombinasjon med glass og tre. Dette gamle
tømmerhuset har fått nytt påbygg med stavpanel. Dobbelgarasjen, som er 
lagt inn i terrenget, har fått en tørrsteinsmur hvor flat stein ligger tett i tett. 
Tilsvarende mur er bygget i hagen på nedsiden av huset. Foto: Didrik Sæther.

ASKER: Det er sjelden stein brukes
som bærende element i dag. Langt oftere
blir steinen saget opp i mindre biter eller

plater og brukt som dekor. Skifer har i
mange år vært brukt til å forblende

murer av betong eller leca. 
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Solrik tomt ble ny
Variert bruk av stein, heller og trematerialer har gitt 

eneboligen et særpreget og annerledes utemiljø. 

TEKST OG FOTO: MARI KJETUN OG HEIDI WESTERLUND

HVITMALT: Huset før modernisering.

BRUNT: Huset etter modernisering. Det mørke
fargevalget (Myrbrun) demper hushøyden. 

Fargen på karmer og gerikter er einergrønn. 

Opprinnelig var eneboligen hvit, uteom-
rådet flatt og asfaltert, og en bratt trapp
gikk opp til inngangsdøren. En vei ned
til baksiden av huset var også asfaltert.
Tomten var lite beplantet – kun en syrin-
hekk vendte ut mot veien. 

Palett i grått
Eierne ville at uteområdet skulle tilpasses
terrenget, det hvite huset raget i været
som et fyrtårn, tomten trengte vegeta-
sjon og frodighet. En brukervennlig og
lettstelt gårdsplass – samt en funksjonell
dobbeltgarasje – var andre ønsker.   

Med en forkjærlighet for det
rustikke, ble huset brunbeiset og karmer
og gerikter malte grønne. Høydeforskjel-
len i fronten ble planert ut, noe som ga
en trappefri atkomst. Gangveien opp til

huset fikk grå belegningstein med var-
mekabler, bueformet for å bryte opp det
bastante uttrykket. Både inngangspartiet
og frokostterrassen fikk en skiferplatting,
som fint lot seg kombinere med beleg-
ningssteinen. Beplantingen ble en
sammensetning av eviggrønne planter,
rosebusker og stauder. 

– Sommerstid er det som å vandre
gjennom en velduftende, grønn korri-
dor, forteller eierne. Tretrappen, som
runder hushjørnet, ble laget av røffe
jernbanesviller og forsterker den rustikke
stilen.

Bonderomantikk
Eierne ønsket at garasjen skulle harmo-
nere med husets stil. De fant ingen løs-
ninger blant ferdiggarasjene, og tegnet

GRÅTT I GRÅTT: Ulike typer stein gir inngangspartiet særpreg. Skiferheller (Oppdal/ Otta) er robuste og slitesterke. En
gang i året gnis de inn med porefyller, som gir overflaten en jevn, fin glans. Stauder og eviggrønn beplantning er lett å

vedlikeholde, en barkduk holder ugress unna. Etterfylling av bark gjøres etter behov, ca. annet hvert år.
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➤

FROKOST  I  DET GRØNNE: Frodig vegetasjon hindrer innsyn på den solrike terrassen, det overbygde taket skjermer for sol og regn. 
Et kryssmønstret rekkverk slipper inn lys og luft, det brukes også som espalier for blant annet erteblomster.
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derfor et utkast selv. Det var viktig å
bevare tuntreet, og en fagmann ble kon-
taktet. Han anbefalte plasseringen av
garasjen, som ga visse begrensninger på
størrelsen. Resultatet ble en nett garasje
med et bonderomantisk preg, bygget i
leca med bindingsverk og torv på taket. 
Da garasjen var ferdig sto gårdsplassen
for tur.

– Det var litt av et arbeid å fjerne all
asfalten, forteller eierne. – Foruten
gårdsplassen på 100 kvadratmeter, var
også veien ned til baksiden av huset
asfaltert. Med spett og spade fikk vi til
slutt fjernet alt. Veien ble sådd til, og
overflødige skiferheller fra inngangspar-
tiet ble brukt som hellegang ned til
hagen. Belegningsstein på gårdsplassen
ble et naturlig valg for å få en helhetlig
stil, et bed ble anlagt for å myke opp de
rette linjene. 

Det siste prosjektet var gjerdet rundt
eiendommen og portalen. To solide
furu tømmerstokker ble støpt på en såle,
det skrånede taket fikk torv. En massiv
port ble bygget, som henter opp mønste-
ret på rekkverket. 

– Vi brukte god tid på planleg-
gingen, sier eierne, – og vurderte ulike
løsninger og prisklasser. Selv om vi endte
med belegningsstein, som faller dyrere
ut enn singel, sparer vi det inn på sikt
med tanke på vedlikehold. Grus dras
gjerne inn i huset og havner i plenen,
jevnlig etterfylling er også nødvendig.
Ugress i singelen er heller ikke pent.
Mose derimot, som legger seg på stei-
nene, er naturens sjarmerende signatur.
Gjør en ordenlig jobb, råder eierne. –
Bruk fagfolk, så vil uteplassen holde seg
pen i flere tiår.  

GRØNN KORRIDOR: Gangveien opp til huset har godt fall slik at vannet lett kan renne fra overflaten.
Kantene er sikret med granitt som sørger for at belegningsteinen (Herregård gråmix) ikke sklir 

fra hverandre. En støttemur gjør at bedet nedenfor frokostterrassen holdes på plass. 
Skifer på toppen av muren gir ekstra beskyttelse. 
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HUSEIERNES JULETUR TIL LONDON
30. november – 3. desember 2007

Opplev London sammen med Huseiernes Landsforbunds

”sjefs advokat”, Einar Frigland, som selv har bodd der det

siste året! Einar har brukt tiden på bibliotek og i museer og

samlinger når han ikke har gått gatelangs i smug, stikkveier

og bakgårder på jakt etter en bortgjemt pub eller et minne

fra viking- eller tudortid. Vi kombinerer kultur, shopping og

Einars lokalkunnskap med hyggelig førjulssamvær. 

ANGLOFIL: Einar Frigland har vært
advokat i Huseiernes Landsforbund
siden 1984. Hans hjerte har banket
for London siden han var der første
gang som 16-åring. 

Vi skal bo i oppgraderte ”Club rooms”

på Strand Palace Hotel. Dette nyopp-

pussede hotellet har en meget sentral

beliggenhet i forhold til våre aktiviteter

på denne turen. Det er kun et par

minutters gange til Covent Garden; av

mange ansett som Londons hyggeligste

og mest interessante område med

markeds boder, restauranter og et vari-

ert  underholdnings- og shoppingtilbud.

Den verdensberømte musikalen

”Mamma Mia” er et must, og det er

også en tur i ”London Eye”. I tillegg skal

vi gjøre bysightseeing på en annerledes 
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måte; i amfibie-buss. Dermed går turen

like godt til lands som til vanns, og vi ser

severdighetene fra flere sider!  

Einar tar oss hver kveld med på spesielt

utvalgte restauranter for hyggelige mål -

tider og samvær. Lørdag kan de som har

lyst bli med på en byvandring med innlagt

pub-besøk. Vandringen tar oss frem til

vårt felles lunsjsted i Borough Market,

som er Londons desidert beste og mest

varierte matmarked. Kvalitet og utvalg 

er i særklasse! (Ikke rart at det er her

Jamie Oliver handler mat på lørdager til

seg selv og familien...)

Bli med på juleturen!  Her får du servert:

Fly og transferbuss, sentralt og godt

hotell med oppgradert rom, morsom og

makeløs sightseeing i amfibiekjøretøy,

musikal av første klasse, guidet byvan-

dring, tur i London Eye, markedsstem-

ning, gamle puber, varierte restauranter 

(bl.a. OXO Brasserie; et av de virkelig

gode steder med en fantastisk beliggen-

het) med mat og drikke inkludert – og

du får tid til julehandelen – for til sam-

men kr 8 695,- pr. person i dobbeltrom.

Tillegg for enkeltrom kr 1 825,-. 

Flyskatter og avgifter kommer i tillegg,

p.t. kr 635,- pr. person.

Reis trygt med 
Huseiernes 

Landsforbund i 
samarbeid med
Temareiser AS. 

Medlemsturer for
kvalitetsbevisste 

deltagere.

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

med på Huseiernes 
Landsforbunds 
medlemstur til 

London.

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

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

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

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

■■ Ønsker enkeltrom

■■ Ønsker dobbeltrom

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

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

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

Forbehold om små justeringer av programmet.

■■ Ønsker reiseforsikring for denne turen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere ved for få på meldinger i
 forhold til minimumsantall. Temareiser AS er behjel pelig med reisefor-
sikring. Påmeldingen er først bindende ved innbetaling av depositum.
For ytterligere informasjon, kontakt Temareiser AS tlf. 23 38 33 00.
Arrangør: Huseiernes Landsforbund og Temareiser AS.
Kupongen sendes:  
Temareiser AS, Nordstrandveien 5, 1170 OSLO.
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brs@huseierne.no

ALLE MANN PÅ DEKK
Bor det en liten sjøulk i deg, har Tarkett nylig lansert et bade-

romsgulv som skal gi deg en ”luksuriøs følelse av båtdekk”.

Skipsgulv Teak er del av Aquarelle-kolleksjonen, som består av

hele 74 ulike vegger, gulv og border. Ifølge produsenten kan nytt

våtromsbelegg også gjøre underverker for familiefreden, fordi

produktet kan settes opp av en fagmann i løpet av en dag. 

www.tarkett.no

nytt påmarkedet
“Takket være fjernsynet er verden blitt en landsby, og
mange TV-program ligner etter hvert landsbysladder.”

Marshall McLuhan

➤

SKANDINAVISK ABSTRAKSJON
Selv en stabel med oppvask kan være til inspirasjon for 

kreative sinn. Denne vasen fra det skandinaviske design -

firmaet Muuto er en abstraksjon over 

kjente gjenstander som kopper, 

skåler og tallerkener. Den er 

laget av kunstneren og 

formgiveren Michael Geertsen 

og kan like fint brukes med 

som uten blomster.

www.muuto.com 

Flekk løsning
Er du glad i barn, men har lite til overs for

podens kreative kunstverk på stueveggen,

kan den nye vaskbare og flekkavvisende

malingen fra Jotun kanskje være noe for

deg. Den er testet med søl fra både farge-

stifter, kaffe og rødvin. Et litt heftig 50-års

kalas eller et kaffebesøk fra svigermor

skulle derfor heller ikke by på problemer. I

tillegg til å holde huset rent og pent, er

malingen snill med miljøet, og er godkjent

for både Svanemerket og EU-blomsten. 

www.jotun.no

Vindusfilm med nanoteknologi
Ønsker du sollys, men ikke falmede møbler? Produsenten 3M har nå

utviklet en helt klar vindusfilm som skal stoppe 99,9 prosent av solens

UV-stråler. Filmen reduserer i tillegg soloppvarming gjennom vinduene,

og gjør at glasset ikke faller fra hverandre hvis det blir knust ved inn-

brudd, hærverk eller ulykker. 3M Prestige vindusfilm er bygget opp av

hundrevis av mikrolag og utviklet ved hjelp av nanoteknologi.

www.3M.com/no

Vakker ventilator
”Vakker, men diskré kjøkkenhjelper” – det høres kanskje ut som en formulering

fra en stillingsannonse for hushjelper fra 1800-tallet, men her dreier det seg om

noe langt mer moderne, nemlig Mieles nye kjøkkenventilator. I tillegg til å være

vakker og diskré er denne nye kjøkkenviften ifølge pressemeldingen utstyrt med

tre effekttrinn, ett intensivtrinn, sikkerhetsutkobling, samt fettfiltre av rustfritt

stål som kan vaskes i oppvaskmaskinen. www.miele.no 
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FULL PAKKE
Ifö har lansert en lur løsning som skal gjøre det lettere for hvermannsen å kjøpe seg nytt bad. Firmaet har laget ferdig

åtte komplette baderomsløsninger som kan bestilles direkte fra rørlegger. Med i pakka hører alt fra dusj, servant og

innredning, til toalett, håndtak, speil og armatur. Du får ganske enkelt alt som står i utstillingen. www.ifosanitar.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
Liv og list
Stopp kaldraset fra vinduene med

den elektriske varmelisten fra

Elvarm. Ifølge produsenten sørger

den for et behagelig og sunt inne-

miljø fordi den ikke brenner støv. 

Listen er tilgjengelig i flere for -

skjellige farger, høyder og lengder.

www.elvarm.no

En skrue løs?
Nå kan du kaste hammer og drill.

Skruer og spiker er heretter over -

f lødige, hevder Casco, og prøver seg

på markedet med produktet SuperFix

som skal kunne holde fem tonn per

kvadratmeter. Limet kan  brukes både

ute og inne, og ifølge Casco skal det

for eksempel ikke være noe problem

å lime kjøkkeninnredningen på plass. 

www.casco.no

Prinsessepuff 
Møbelhusenes høstkataloger har

mange godbiter, og hos Bohus falt vi

for denne rosa prinsessepuffen. 

Puffer, puter og tepper kan både sittes

på og lekes med, og er dermed vel -

egnede møbler på små prinsesserom.

For de litt tøffere småttingene finnes

puffen også i Disneys ”Cars”.

www.bohus.no  

Helt himmelsk
Om de kan ta imot englesang spørs vel, men ellers er

det nærmest noe himmelsk over de nye Audiorama

høyttalerne fra Grundig, i hvert fall om vi skal tro produ-

senten. Høyttalerne kan nemlig plasseres hvor som

helst i rommet og gi ”den mest fantastiske lyd” takket

være det 360-graders høyttalersystemet som er bygget

inn i den ”sfæriske formen”. I tillegg er høyttalerne ”helt

uimotståelige i sin retrofølelse.” Halleluja, sier vi.

www.grundig.com 

“Eiendom: en av grunnpilarene i samfunnet. 
Helligere enn religionen.”

Gustav Flaubert
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TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

”Jeg lurer på hvor denne såkalte økono-
men har studert økonomi. Hos Mao, eller
kanskje Enver Hoxha. Han kan umulig ha
studert økonomi i virkelighetens verden, i
alle fall.” Slik lød en av de mange reaksjo-
nene professor Kjetil Storesletten fikk da
han for noen uker siden gikk ut i media
og oppfordret folk til å kreve høyere eien-
domsskatt. ”Eiendomsskatten er en av de
beste skattene vi har. Den er rettferdig, og
den gjør lite skade på økonomien. Likevel
er den altfor lav”, skrev Storesletten i sin
aviskronikk. 

”Forslagsstilleren bør innstilles til
Dusteforbundet”, mente én av debattan-
tene i den påfølgende diskusjonen som
oppstod på Dagbladets nettsider. ”Som
med så mange andre mer eller mindre
gjennomtenkte forslag kommer også dette
fra hovedstadens selvutnevnte, arrogante,
nedlatende og priviligerte maktelite”,
mente en annen. ”Hvor mye får han for å
si dette a?” undret en tredje.

Ikke radikalt 
Storesletten var forberedt på at han kom
til å vekke reaksjoner med sin oppfordring
til folk om å kreve høyere eiendomsskatt.

– Ja, jeg regnet med det. Folk vil jo
gjerne at andre skal betale mer skatt, de vil
bare ikke gjøre det selv. Samtidig tror jeg
mange har misforstått. Jeg er ikke til-
henger av høy skatt generelt – bare av høy
eiendomsskatt, sier Storesletten. 

I sin kronikk i Aftenposten skrev han
at ”høy boligskatt faktisk er svært rettfer-
dig” blant annet fordi den vil bidra til en
omfordeling fra de heldige til de uheldige:
”Folk som kjøpte bolig i Oslo i 1990, har
fått investeringen mangedoblet. Flaks. De
som kjøpte bolig på øya Senja, har sett
boligen falle i pris. Uflaks. Høy eien-
domsskatt bidrar derfor til rettferdig

omfordeling fra de heldige til de uhel-
dige.” 

– De rikeste ti prosentene av befolk-
ningen har en uforholdsmessig stor andel
av rikdommen sin i eiendom. Boligen er
jo en perfekt måte å slippe unna formues-
skatt på. Har du ti millioner kroner setter
du dem ikke i banken, du kjøper heller et
hus til sju-åtte millioner med en skatte-
takst på 500 000. Eller helst noe enda
dyrere, så du får lån, sier professoren. 

At høy eiendomsskatt også vil føre til
færre huseiere og dermed en dårligere ved-
likeholdt boligmasse, slik tendensen er for
eksempel i Sverige, ser han ikke på som
noe problem. Tvert imot.

– Den norske boligmassen er altfor
god! Det går på bekostning av en rekke
andre ting, som for eksempel bilparken,
som er langt dårligere enn for eksempel i
Tyskland. 

Gjeld
Storesletten medgir at enkelte grupper
med verdifull eiendom og lav inntekt vil
rammes hard ved høy boligskatt. Men det
har han en løsning på. De som får proble-
mer med å betale, for eksempel minste-
pensjonister, skal kunne opparbeide seg
gjeld til staten. Gjelden skal innløses når
de dør. ”Ved arveoppgjøret krever staten
inn gjelden, slik at arvingene betaler skat-
ten til slutt. Med for eksempel to prosent
boligskatt vil det ta 50 år før gjelden over-
stiger verdien av huset”, skriver økonomi-
professoren.  

Dette forslaget vakte blant annet opp-
sikt i Huseiernes Landsforbund. 

– Å legge opp til en skatt som er så høy
at en bygger seg opp en gjeld til staten er
grovt. Jeg finner nesten ikke ord, kom-
menterte utredningssjef Dag Refling til
Dagbladet. Han betegnet hele utspillet
som et ”rabiat forslag.” Karakteristikken
fant raskt gjenklang hos en leser, som luf-

Satte sinnene i kok
Da økonomiprofessor Kjetil Storesletten i en aviskronikk gikk ut og ba
folk kreve høyere eiendomsskatt, lot ikke reaksjonene vente på seg. Iltre

avislesere lurte på om det var Enver Hoxa eller Mao han hadde gått i
skole hos. Selv synes han ikke forslaget var radikalt i det hele tatt. 

h&b nr. 5-2007 s. 88-107:h&b nr. 5-2007 s. 88-107  9/27/07  11:13 AM  Page 88



89hus&bolig 5–2007 •

tet følgende idé i avisens nettdiskusjon:
”Hva med straffeskatt for folk som kom-
mer med usannsynlig rabiate forslag?”

Misforstått
Storesletten tar de mange reaksjonene på
utspillet sitt med ro. Spørsmålet om han
var gått i lære hos Enver Hoxa sendte
han videre til sin tidligere veileder på
Universitetet, nobelprisvinner i økonomi
Finn Kydland, som ikke akkurat kjente
seg igjen der, men som i hvert fall fikk
seg god en latter. Storesletten tror imid-
lertid at de som reagerte sterkest, ikke
kan ha forstått budskapet hans. 

– I debatten som fulgte kronikken
min synes jeg mange av innleggene var
godt skrevet, men en del var også usak-
lige. De tror jeg bare må ha misforstått.
Hvis de hadde satt seg inn i tingene,
hadde de ikke reagert så sterkt, kommen-
terer professoren. 

Som eksempel kan nevnes innskrive-
ren som selv var leietager, men som like-
vel var motstander av høy eiendomsskatt
fordi han fryktet økt husleie. Ifølge Sto-
resletten ville ikke det blitt noe problem.

– Husleia øker bare dersom boligpri-
sene holder seg. Men ved høyere bolig-
beskatning vil boligprisene falle, og leie-
utgiftene vil dermed holde seg stabile,
hevder han.  

– Er det vanskelig å forklare kompli-
serte økonomiske sammenhenger til folk
flest?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg kommer
jo til i media med det jeg vil si, og det
synes jeg er bra. 

– Synes du norske politikere er feige,
som ikke tør å trå til med et forslag som
ditt?

– Ja, det synes jeg. Norge er sannsyn-
ligvis det landet i verden som subsidierer
boliger aller mest. raa@huseierne.no

Utdrag fra debatten: 
Bør vi kreve høy eiendomsskatt?
”Skatten fungerer som en slags dobbel-
beskatning, noe som burde vært ulovlig på
lik linje med å bli straffet for noe to
ganger.” (Alex)

”Eiendomsprisene hadde vært mye lavere
med en slik skatt, derfor hadde det heller
ikke vært like høy skatt som man tror. Det
er irrasjonelt at man skal kunne leve av å
eie.” (En som ikke henger seg opp i gitte
spor.)

”Skatt på arbeid kan senkes tilsvarende
som eiendomsskatten økes. Dermed får de
fattige mer å rutte med. Rikinger med store
eiendommer, som ikke gidder å arbeide,
må betale litt mer.” (Panterpusen)

”Eiendomsskatten er en av de mest usosi-
ale og urettferdige skatteformene vi har
fordi den ikke tar hensyn til betalingsevne.
Et ungt par med kraftig belånt bolig får i
realiteten skatt på gjeld. Pensjonistekte -
paret – eller enda vanskeligere – enken
eller enkemannen med pensjon, må betale
en forholdsvis høy andel av inntekten sin i
skatt. På verdier som er beskattet mange
ganger før.” (Mr. Mac som også er økonom)

”Hva med å la bankene betale eiendoms-
skatten for personer som har gjeld på boli-
gen. Det er jo i realiteten de som eier boli-
gen.” (Mr Stoneman)

”Dette utspillet betyr at skattetrykket øker
enda mer av den enkle grunn at tullingene
i styre og stell ser at de kan øke eiendoms-
skatten uten å redusere andre skatter.
Summa summarum: Skattetrykket øker
enda mer.” (Ho Chi Min)

”Eiendomsskatt er en av de mest regres-
sive skatteformene. Resultatet av høy eien-
domsskatt her i Austin Texas hvor jeg bor,
er at vanlige familier blir tvunget til å selge
huset når verdien på eiendommen stiger. 
Vi har familier her som har bodd i det
samme huset i årevis og som nå blir
tvunget til å selge, siden folk med mye
penger har funnet ut at East Central Austin
er et fint sted å bo. Dette har drevet bolig-
prisene, og dermed eiendomsskatten, i
East Austin til himmels.” (Freddy Følehorn)

DETTE ER SAKEN: 
24. august skrev økonomiprofessor Kjetil Storesletten en kronikk i Aftenposten med tittelen 

”Øk eiendomsskatten!” I kronikken argumenterer han for hvorfor Norges innbyggere bør kreve

høy eiendomsskatt. Dagbladet slo opp saken i sin nettutgave og debatten raste. Nærmere 150

innlegg ble skrevet om saken. Flertallet syntes å være uenige med Storesletten, men mange

støttet også hans forslag. 

PROVOSERTE: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten visste at han kom til å få 
reaksjoner da han gikk ut i mediene og ba folk kreve høyere eiendomsskatt. 
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Da Eli Tangvall Aasen kom på å bygge om barndomshjemmets gamle låve til en ny og moderne
bolig, var hun lei av å vedlikeholde gamle hus. Låven på Voie i Kristiansand, som Hus & Bolig har
fulgt siden våren 2006, var dessuten så svai at den neppe ville klart en vinter til. Kostbart vedlike-

hold var også begrunnelse for å gjøre en salrygget låve i Asker om til hypermoderne leiligheter.  

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Åvedlikeholde gamle hus koster
penger. Mange penger. Å vedlike-
holde store, gamle hus koster enda

mer. Når gårdsdriften opphører sier det
seg selv at utgiftene for å holde digre
låvebygninger ved like ikke står i forhold
til inntektsgrunnlaget. Hva gjør man da?
Mange velger minste motstands vei og
lar bygget falle ned.

Eieren av et gammelt gårdsanlegg i
Asker så for seg at den 100 år gamle
låven kunne omskapes til leiligheter i en
fordums jordbruksbygd som skriker etter
flere boliger. Han tok derfor kontakt
med arkitekturprofessor Thomas Thiis-
Evensen. 

– Jeg var meget skeptisk, og sa først

nei, forteller dr.philos. Thiis-Evensen. –
Ideen var aparte. Mitt fag er arkitektur-
teori og historie. Jeg tegner sjelden. Men
da jeg fikk se den fantastiske beliggenhe-
ten og den svairyggede låven som nesten
falt sammen, ble jeg meget begeistret. 

Ikke uten protester
For litt over et år siden var de åtte leilig-
hetene med storslagen utsikt over Oslo-
fjorden innflyttingsklare. Den største lei-
ligheten satte prisrekord med en kvadrat-
meterpris på drøyt 40 000 kroner, og ble
omsatt for 9,5 millioner.

Selv om Asker kommune velsignet
ideen, var ikke alle like begeistret for
byggeprosjektet. Låven ligger midt i

Så potensial i forfallet

FALLEFERDIG: Den gamle låven på Voie i Kristiansand fra 1800-tallet
ble revet høsten 2006. Et nytt moderne hus skal opp samme sted.

. 

KOSTBART VEDLIKEHOLD: Hva gjør man når
gårdsdriften opphører? En gammel låve i
Asker krevde at noe ble gjort.

➤
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hjertet av det opprinnelige sentrum i
bygda, et historisk kulturområde med
eldre bebyggelse på alle kanter. Her var
det i tillegg til vanlig gårdsdrift skyssta-
sjon, telegraf, landhandel, fengsel, verts-
hus og post. Naboer protesterte. Fylkes-
rådmannen mente reguleringsbestem-
melsene ble brutt: "Dette radikale grepet
vurderer fylkesrådmannen som svært
problematisk og et vesentlig inngrep i et
meget sårbart kulturmiljø," skrev han i
sin klage.

Thiis-Evensen tok til motmæle: "En
slik ensidig holdning til eldre bygnings-
masse som notabene ikke er fredet ved
lov, er tvilsom og har ikke belegg i arki-
tekturhistorien der det mest typiske er at
bygninger endres over tid i takt med
skiftende funksjoner." Han fikk med-
hold hos fylkesmannen.

– Antikvarer er meget reaksjonære,
påstår Thiis-Evensen. – Hvis et bygg
ikke kan bevares som det er, foretrekker

VILJE TIL NYTENKNING: Bygnings- og reguleringssjefen i Asker begrunnet sin innstilling slik:
"Der slike låver skal sikres for ettertiden, må man finne ny bruk av disse som kan forsvare

de store kostnadene forbundet med dagens krav til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet
og standard for øvrig. Formålet boliger synes i dette tilfellet naturlig i forhold til beliggenhe-

ten, inne i et boligområde bare et steinkast fra sentrum. Boligene må imidlertid tilpasses
moderne krav til standard og sikkerhet..."

ATTRAKTIVE LEILIGHETER: Bygningskroppen er tilnærmet lik den opprinnelige,
bare høyden er justert noe. Vinduene er flere. Men hvit maling ville arkitekten

ikke bruke. Mot gaten skulle låven se ut som en låve.

EKSPLOSIVT: På baksiden, den private
siden, er det stramt og behersket – og
samtidig eksplosivt moderne. Stolpene
krysser fasaden uten å tilpasse seg
utbyggene i glassbetong.
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de at det faller sammen. Han mener det
er en interessant konflikt: Skal vi ”fryse”
historiske bygninger, eller skal vi la vår
tid få sette sitt preg på dem? Selv heller
han til det siste.

Viktig å ta hensyn 
til det bestående
Forutsetningen for å få byggetillatelse,
var at låven fortsatt skulle se ut som en
låve. De tre fasadene ut mot veien og det
offentlige rom skulle være så likt det
opprinnelige som mulig. 

– Bygningskroppen er identisk med
den opprinnelige, understreker Thomas
Thiis-Evensen. – Bare høyden er justert
med 80 – 90 cm for å få full takhøyde i
øverste plan. Den gamle grunnmuren
kunne brukes da vi hadde fått strammet
den opp. For å få nok lys, er det flere
vinduer enn tidligere. Men de øverste
vinduene er smale, en fags – inspirert av
smale lysglugger man ofte finner på låve-

UNDERSTREKER LÅVEPREGET: Broen ville Thomas Thiis-Evensen bevare – dog i en moderne 
utgave i stål, betong og skifer. Til høyre sees hovedhuset fra 1600-tallet.

➤
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bygninger. Fargen på bygget er fort-
satt rød. Men jeg har unngått å bruke
hvit maling, selv om det opprinnelig
var hvitt rundt dører og vinduer. Det
handler om både å tilpasse seg – og å
bryte.

For å understreke låvepreget, var
det viktig for arkitekturprofessoren å
gjenskape inntrykket av en låvebro.

– Broen er sentral i denne type
bygg. Den gir en luftig følelse som
jeg følte det var viktig å gjenskape,
sier han. Hovedinngangen er plassert
der den gamle låvedøren var, og for å
komme inn må man stige opp en
moderne, monumental trapp i stål,
betong og skifer. Innenfor får man
ifølge Thiis-Evensen følelsen av å
komme inn i en katedral.

– Et slikt inngangsparti tar mye
plass. Det er helt sikkert uøkono-
misk. Men det gir en fantastisk
følelse, sier han. – Det er raust!

Høymoderne bak
Bak – på den private siden av bygget,
ville Thomas Thiis-Evensen gjøre det
så moderne som mulig. Her er det
hvite vegger, stål, svartmalt panel og
betongglasstein. Taket, som holdes
stramt på plass av en stolperekke med
knekter har fått en liten knekk.

– Taket og stolpene er som en
hud som holder på en eksplosjon.
Det er behersket, samtidig som det
moderne tyter ut, beskriver han
malende. Stolpene krysser fasaden
uten å tilpasse seg. Og slik må det
være, mener Thiis-Evensen. Det skal
være kontraster.

Tilsvarende ombygging har pro-
fessoren ikke hørt om, og han blir
nysgjerrig når vi forteller at låven på
Voie skal bli enebolig. Han lurer litt
på størrelsen; Blir ikke det en vel stor
bolig? Vi kan berolige med at bygget
på Sørlandet er vesentlig mindre enn
hans låve i Asker. ngs@huseierne.no

Var lei gamle hus
– Jeg ville ikke flytte inn i et gammelt sørlandshus med 

mine finske designmøbler. Samtidig var jeg lei
alt vedlikeholdet som følger med det å bo i et

gammelt hus. Skulle jeg bosette meg i
 Kristiansand, ønsket jeg meg noe nytt, lett-

stelt og moderne sier Eli Tangvall Aasen. 
Det gamle huset som står på eiendom-

men skal også pusses opp. Men det er låven
som skal bli bolig for 68-åringen. Arbeidet

har dessverre ikke gått fremover så raskt
som planlagt. Flere overraskelser har dukket

opp underveis. Grunnforholdene var så
dårlige at det ble nødvendig å pæle ned til

fast grunn. Men det var lengre til fjell 
enn først antatt, så nye beregninger 

og tegninger måtte til.    .

STRAM ETTERLIGNING: Arkitekt Jannicke Jebsen Vinje har laget en moderne utgave 
av den store låve-formen. Utfordringen var å unngå å pepre veggene 

med vinduer selv om eieren ønsket seg mye lys. 

SEPTEMBER 2007: På grunn av dårlige grunnforhold måtte det pæles. 
Den gamle låvebroen er det eneste som står igjen etter det opprinnelige bygget.
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Hvem risikerer svart skjerm?
Tar du i dag imot tv-sendinger via en van-
lig antenne på taket eller en bordantenne,
bør du begynne å tenke på hva du vil
gjøre med tv-fremtiden din. Innen 2009
skal nemlig hele Norge være digitalisert på
tv-fronten, og de analoge signalene du
mottar i dag vil bli slått av. Bor du i Roga-
land, Østfold, Oslo eller Akershus, vil du
allerede tidlig i 2008 få svart skjerm der-
som du lar være å foreta deg noe. Normalt
vil du ha mellom seks og 12 måneder på
deg fra det digitale nettet kommer på
plass i ditt område til de analoge signalene
slås av. 

Hvorfor skifter vi egentlig til digitalt?
Stortinget har bestemt at det gamle ana-
loge nettet ikke lenger er godt nok for det
norske folk. Det betyr, uten å gå inn i de
tekniske detaljene, at du som bruker skal
få bedre lyd, bedre bilde og mer stabile
mottagningsforhold. Det nye nettet har, i
tillegg til forbedret kvalitet, plass til flere
tv- og radiokanaler. 

Ny tv-hverdag
Tidlig neste år stenges de analoge tv-sendingene i Norge, og 

tv-tittere som ikke har fulgt med på nyhetene kan risikere svarte
skjermer. Det store flertallet kan likevel ta skiftet til digitalt 

bakkenett med ro, og trenger ikke engang reise seg fra godstolen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

TRYGT: I enkelte områder blir
parabolantenne sansynligvis

det eneste alternative.

DIGITAL FRAMTID: Har du vanlig antenne i dag, har du i utgangspunktet 
fire valg for å få inn de nye tv-signalene.
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Jeg har vanlig antenne. Hva slags utstyr må jeg ha for
fortsatt å se på tv?
Har du vanlig antenne i dag, har du i utgangspunktet fire
alternativer. Du kan kjøpe deg en liten boks, en såkalt
dekoder, som du kobler til tv-en. Den er nå til salgs hos
hele landets tv- og radioforhandlere. Dersom du i dag kan
ta inn Tv 2, kan du i de fleste tilfeller beholde din gamle
antenne. Alternativet er å koble deg til et kabelselskap der-
som dette finnes i området der du bor, kjøpe deg parabol,
eller motta bredbånds-tv via internett. I enkelte områder 
vil trolig parabol bli det eneste alternativet. Det digitale
bakkenettet vil for eksempel kun dekke rundt 70 prosent av
alle hytter i Norge. Dette vil trolig bli utvidet etter hvert.  

Hva vil dette koste meg?
Hva endringen vil koste deg i kroner og øre er selvsagt
avhengig av hvilket alternativ du velger, og hvor mange  
tv-kanaler du ønsker. Uansett blir du nødt til å regne med
en litt tynnere lommebok. Du vil sannsynligvis få en rekke
gode tilbud når du henvender deg hos din lokale el-for-
handler. Flere tilbyr nærmest gratis dekoder mot at du 
binder deg til en bestemt kanalpakke, men husk at du da
får månedlige abonnementskostnader i tillegg. For deg som
ønsker den enkleste løsningen, holder det å kjøpe en deko-
der. Den koster mellom 1 000 og 1 500 kroner, og gir deg ➤
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Trenger du hjelp til taksering?

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

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

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

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

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

LO
/A

KE
RS

HU
S

Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på

verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-

rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer

i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

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

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

LO

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
AR

K

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

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

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

DM
AR

K

INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

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

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

LO
/A

KE
RS

HU
S

EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

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
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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

LO
/A
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RS

HU
S

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

KE
RS

HU
S

Nyttige nettsider:
www.digitaltvinorge – Her finner du

mye nyttig informasjon fra Medietilsy-

net om overgangen til digitalt bakke-

nett.

www.ntv.no – Dette er nettsiden til

Norges televisjon. Her finner du infor-

masjon om når digital-tv blir innført i

ditt område, og egne dekingskart som

forteller deg om du vil kunne motta

signalene. 

www.rikstv.no – Prisen for de ulike

kanalpakkene som er tilgjengelige

gjennom det digitale bakkenettet

finner du på RiksTVs hjemmesider.

Her ligger også mer informasjon om

digital-tv. 

Nrk 1, Nrk 2,  Nrk 3 samt Tv 2 helt
gratis. For å se Tv 2 må du ha et eget
kort, men dette koster i dag ingen-
ting. Kanalen vil være gratis fram til
2010. Hva som skjer etter den tid er
usikkert. I tillegg vil det komme en
åpen kanal, der blant annet flere ide-
elle organisasjoner vil kunne få sen-
detid, og en egen lokaltv-kanal. Har
du flere fjernsynsapparater i huset,
må du ha en dekoderboks per tv,
men da vil du få rabatt på hver eks-
tra boks du kjøper. Venter du litt, vil
det også komme flere dekodervaria-
sjoner på markedet som blant annet
har opptaksmuligheter og harddisk.
Det vil også være mulig å få tv-appa-
rater med innebygget dekoder. 

Hvem står bak det digitale 
bakkenettet?  
Norges televisjon står bak utbyg-
gingen og driften av det digitale
 bakkenettet. Rikstv står bak de ulike
kanalpakkene og tilbudene til tv-
seerne. Begge selskapene eies av
 Telenor, Tv 2 og Nrk.

Mer informasjon om det digitale
bakkenettet finner du på internett
eller hos din lokale radio- og tv-
 forhandler. brs@huseierne.no
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Primstaven var en evighetskalender som ble brukt i Norge, Sverige og
 Danmark helt fra tolvhundre tallet og langt ut i det syttende århundre. Den

var laget av et trestykke, ca. 80 centimeter langt og fem centimeter bredt.
 Staven hadde to sider, en for sommerhalvåret og en for vinterhalvåret. På
hver side var det et hakk for hver eneste dag og spesielle symboler for årets
 merkedager. Sommersiden begynte med 14. april. Det siste symbolet på
primstavens sommerside var en bok eller et hus, pil, kroner, kors eller ringer.
Dette er tegn for Britemesse, den 9. oktober. Dagen er til minne om den hel-
lige Birgitta fra Vadstena som grunnla Birgittinerordenen og ble kanonisert i
1391. Noen steder var merket for Britemesse to lyngkvister fordi man mente
at bjørnen denne dagen gikk i hi og sanket lyng til leiet sitt. Dette var dagen
for å høste kål. Derfor ble Britemesse også kalt Kål dagen. Natten før 14.
oktober ble kalt Vinternatt. Da snudde man primstaven. 14. oktober var den
første dagen på stavens vinterside. Merket for Vinternatt var en vott, en
 hanske, et tre uten lauv eller en pavelue. Det siste kommer nok av at i kirke -
kalenderen heter dagen St. Calixtus til minne om mannen som var pave i
årene 217-222.  Mange mener at  votten symboliserer nettopp en pavehan-
ske, men det er ikke sikkert at det stemmer. Votten ble i hvert fall et folkelig
symbol som markerte at nå begynte vinterhalvåret, og at vi for alvor kunne
vente snø. Dette var en viktig merkedag for vinterværet. Slik været var Vinter-
natt, kom nemlig været til å bli resten av vinteren. Fra denne dagen skulle
hestene ha dombjeller på.

I vår tid er vi vel ikke så opptatt av primstaven og gamle tiders merke -
dager. Men vi vet at vinteren nærmer seg når vi kjenner kulda krype oppover
leggene og ser trærne kaste alle bladene sine. Samtidig fylles postkassa hver
dag av utallige brosjyrer som minner oss om hvor grisekaldt det sikkert snart
vil bli og som derfor vil hjelpe oss å velge riktig varmekilde for vinteren. Det

er nok å ta av i brosjyrenes glansede verden: ved, olje,
strøm, varmepumpe,  pellets, parafin, sol, gass eller vind.
Og like  sikkert som at vi hvert år ruster oss til kalde kvel-
der, vet vi at siste helga i oktober skal alle stille klokka til
vinterstid. Da skjønner vi endelig at det er blitt mørketid i
landet. 

Samme hvor godt de fleste har det her i Norge, er
vinteren en tung tid for mange. Vi murer oss inne og hol-
der varmen så godt vi kan og synes det virker fryktelig lenge til vi igjen kan
snu primstaven den 14. april. Mange ser for seg vinteren som en lang og
mørk tid med kalde alenekvelder fordi alle har så evig nok med sitt. Kanskje
du er en av dem som gruer deg til å gå Vinternatt ensom i møte? 
Da bør du gjøre som oss! Her i huset er vi nemlig blitt enige om
følgende: I vinter satser vi på noe som ingen reklamerer for:
Venner! Det er helt gratis og må være verdens beste lys-
og-varmekilde. Har du tenkt over det? Hvordan vennskap
varmer og lyser opp tilværelsen? 

Prøv det ut i månedene som ligger foran deg. Ta kon-
takt med en gammel venn og be ham hjem på en stor kopp
te. Sett fram filttøflene med store ullsokker oppi og be ham
slå seg ned for kvelden. Har han kjerring og unger, så be
ham ta med dem også. Gjør det igjen! Gjerne en gang
hver uke. Bruk den kalde årstiden til å passe på
 vennene dine. Inviter dem hjem! Gå på besøk!  
Plei vennskap! Det varmer, garantert. 
Men du må gjøre det selv!

Anne Eriksdatter Bye
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I forrige nummer av Hus &
Bolig intervjuet vi daværende

kommunalminister Åslaug
Haga om hytteskatten. I inter-

vjuet nevnte Haga at dersom
man ønsker større påvirkings-

kraft i sin hyttekommune, 
kan en mulighet være å flytte.
”Flere kommuner, for eksem-

pel Nord-Aurdal, har åpnet 
for at hytteeiere kan melde

flytting til hytta, og dermed
får de også stemmerett i 

kommunen”, påpekte Haga 
i intervjuet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Utredningssjef i Huseiernes Lands-
forbund, Dag Refling, reagerer
sterkt på utspillet. 
– For det første må det understrekes

at det er detaljerte regler for hvor man
kan registreres som bosatt. Disse er
fastsatt i forskrift om folkeregistrering
av 1994. Det er altså ikke bare, som det
kan høres ut på Haga, å melde flytting
til hytta og så fortsette å bo i huset sitt.
For det andre er det heller ikke upro-
blematisk å søke om en bruksendring
på hytta slik at den blir regnet som en
helårsbolig. Det vil blant annet kunne
få store skattemessige konsekvenser,
sier Refling, som er sjokkert over det
han mener er en lettvinn og lite
gjennomtenkt oppfordring fra kom-
munalministeren.  

Dersom man følger Hagas råd og
flytter inn på hytta, men beholder boli-
gen, vil det kunne gi et gedigent skatte-
smell den dagen huset skal selges. For å
unngå skatt på gevinst av salg av bolig,
må man ha bodd der minst ett av de to
siste årene. Har man bodd på hytta, må

man ut med 28 prosent i skatt på
gevinsten av salget. Denne utgiften vil
ikke bli tatt igjen i form av mindre
skatt på salget av hytta. Hytta vil nem-
lig for de aller fleste kunne selges skat-
tefritt, uansett. Skatt på gevinst av salg
på hytta slipper man å betale dersom
man har brukt hytta selv i fem av de
siste åtte årene man har eid den. 

I Nord-Aurdal kommune har kom-
munestyret åpnet for at søknad om
bruksendring av hytta til helårsbolig
kan innvilges dersom det er helårsvei til
hytta og den er tilknyttet vann og
avløp.  Tjenesteleder for areal og
næring i kommunen, Christian Rie-
ber-Mohn, forteller at de har hatt noen
henvendelser fra publikum med spørs-
mål om flytting til hytta. 

– Men så vidt jeg vet er det bare én
person som har flyttet inn på hytta og
gjort den til helårsbolig, og den per -
sonen bodde i kommunen fra før. Så
noen flytteboom til hyttene har det
ikke akkurat vært, sier Rieber-Mohn. 
raa@huseierne.no

Sjokkert over Hagas flytteråd 
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NYTT HEFTE i serien Farer og feller
Farer og feller ved kjøp og salg av bolig er uunnværlig for alle som skal ut i bolig-
markedet, mener redaktør for heftet, Nina Granlund Sæther. – Dette er rett og slett
en ABC i kjøp og salg av bolig, og du blir gjort oppmerksom på forhold som kan få
stor betydning for din fremtidige økonomi.

Svært få av oss har særlig erfaring i boligmarkedet. Å kjøpe eller selge bolig er noe vi gjør meget
sjelden, selv om vi flytter mer enn tidligere. Derfor er de fleste av oss amatører når vi lokkes på
en visning eller kontakter eiendoms megler for å få hjelp til å selge vårt eget krypinn. Enten
vi er på jakt etter noe nytt, eller vil kvitte oss med det vi har, dreier det seg om
voldsomt mange penger. Og det er dessverre lett å gjøre noe man angrer
på, eller som kan få store økonomiske konsekvenser. 

Hus & Bolig / Huseiernes Landsforbund har derfor laget et nytt hefte i
serien ”Farer og feller” for å hjelpe deg gjennom visning, budrunder,
kontraktskriving og eventuelle klagerunder. En rekke av de proble-
mene du kan støte på som kjøper eller selger av bolig blir belyst,  
og du får gode råd både om hva du bør gjøre og hva du ikke bør
gjøre. 

Heftet er laget både for deg som skal kjøpe bolig og deg som
skal selge. Kanskje er det aktuelt å gjøre begge deler. Som kjø-
per og som selger står du overfor ulike problemstillinger, derfor
er heftet delt i to hoveddeler. Helt bak finner du stoff som er
aktuelt for begge parter.

FARER OG FELLER VED KJØP OG SALG AV BOLIG

Red.: Nina Granlund Sæther

Hus & Bolig / Huseiernes Landsforbund 2007

44 sider, kr 139, - / medlemspris kr 69,-

JEG ØNSKER Å BESTILLE 

….  stk. Farer og feller ved kjøp og salg av bolig à kr 139,- / kr 69,- (medlemspris). Porto kommer i tillegg.

….  Jeg er medlem.     Medlemsnummer……………………

….  Jeg er ikke medlem og betaler full pris pr. hefte.  

Navn:…………………………………………………………………………………………….

Adresse:………………………………………………….………………………………………

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

Kupongen sendes Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsensgt. 5, 0152 Oslo eller fakses til 22 41 19 90. 
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– Mange medlemmer har etterlyst et
medlemstilbud på varmepumper. Selv
om Huseiernes Landsforbund er opptatt
av å redusere strømforbruket, har vi vært
tilbakeholdne fordi dette produktet er
forholdsvis nytt i det norske markedet,
og kvaliteten på varmepumper så vel som
salgsapparat og servicetilbud har vært så
ymse, sier HLs markedssjef Ulf Borgan.  

– Vi har vært usikre på seriøsiteten til
deler av bransjen, og har sittet litt på
gjerdet for å finne riktig tidspunkt for et
slikt tilbud til medlemmene – og selvføl-
gelig riktig produkt, riktig importør og
ikke minst et oppegående salgs- og ser-
viceappartet som er nøkkelen til for-
nøyde kunder.

– Borgan understreker at HL har
gjort grundige undersøkelser i dette mar-
kedet for å finne den beste totalpakken. 

– Vi har ikke minst lagt vekt på at
produktet holder mål når det gjelder
virkningsgrad og varmefaktor ved
minusgrader, sier han.

Produseres i Europa
HLs valg falt på det japanske merket
Daikin, med Friganor som importør.

– Daikin er den eneste varmepum-
pen som produseres i Europa, og før vi
bestemte oss ble fabrikkene i Belgia og
Tsjekkia besøkt. Der fikk vi bekreftet at
produksjonen av dette produktet er på et
meget høyt nivå, forteller markedssjefen. 
Daikin er den eneste produsenten som
produserer alt selv; kompressorer, kjøle-
medium etc. Alt skjer i overensstem-
melse med testkrav satt av ISO9001 og
Eurovent. Varmepumpene utsettes for
omfattende tester som skal forhindre feil
på utstyret som leveres og installeres hos
sluttbruker. 

Friganor er først og fremst kjent for å
levere større kjølesystemer til næringsli-
vet. De ønsker å utvide sitt tilbud til å
omfatte leveranser av kvalitetsvarme-
pumper til det private markedet. For å
lykkes med dette har Friganor i løpet av
første halvår i år inngått et nært samar-
beid med en av Norges største varme-
pumpekjeder, Bauer Energi as, som i
2006 leverte over 12 000 varmepumper
til norske hjem.  

Bauer Energi as har sitt hovedkontor
med lager og serviceavdeling i Kristian-
sand, og er nå forhandler av Daikin,
Panasonic og LG varmepumper. HLs
medlemstilbud vil omfatte alle disse
merkevarene, hvor Daikin er toppmo-
dellen.

NYTT MEDLEMSTILBUD:
Rabatt på kvalitets-

varmepumper
Å velge riktig varmepumpe er en utfordring. Huseiernes

Landsforbund har vurdert en rekke produkter, og kan ende-
lig anbefale sine medlemmer en varmepumpe som reduserer

strømforbruket og oppvarmingskostnadene. Alle medlem-
mer får også ti prosent rabatt, lover markedssjef Ulf Borgan.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

LAVERE STRØMFORBRUK: Endelig har mar-
kedssjef Ulf Borgan i Huseiernes Landsforbund
funnet en varmepumpe han kan anbefale. 
Har du medlemskortet med deg i butikken, 
kan du spare om lag 2 000 kroner.
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– Bauer har et meget godt utbygd
forhandlernett med 220 forhandlere
som skal levere, installere og serve våre
medlemmer rundt om i landet, påpeker
Ulf Borgan. 

Lover kvalitet
– Det er viktig for HL at tilbudet er eks-
klusivt, og at våre medlemmer får den
oppfølging og service som er forventet.
Dette samarbeidet vil bli fulgt tett opp
av oss i Huseiernes Landsforbund, Bauer
Energi og Friganor, slik at våre medlem-
mer som anskaffer seg en varmepumpe
gjennom medlemstilbudet skal føle seg
trygge på å ha gjort et godt valg, under-
streker markedssjef Borgan. 
ngs@huseierne.no 

F A K T A

Daikin produserer og leverer ca. 1 million

varmepumper i det europeiske markedet.

Det gjør den japanske bedriften til en av

verdens største produsenter av slike

 produkter.

Daikin varmepumpe gir høy besparelse,

selv ved -20 grader.

COP verdiene på modell FTXG35E/RXG35E

som ble ”best i test”:

+  7ºC   = 3,72 Eurovent

0ºC   = 2,80 Finske forbrukertesten

÷10ºC   = 2,20 Finske forbrukertesten

÷20ºC   = 1,79 Finske forbrukertesten

Varmepumpene er Eurovent Sertifisert, og

data i kataloger og brosjyrer er oppgitt ut

fra sertifiseringen. 

Er du medlem i Huseiernes Landsforbund

får du 10 prosent effektiv rabatt på

• Daikin varmepumpe, luft til luft

• Daikin luftrenser

• Panasonic varmepumpe, luft til luft

• LG varmepumpe, luft til luft  
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GEBYRENE ØKER
De samlede gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing økte med 

2,8 prosent fra i fjor. Det er mer enn det dobbelte av inflasjonen. Dette

viser en undersøkelse av kommunale gebyrer for 2007 gjennomført av

Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund. 

I gjennomsnitt tar en kommune nå 7 733 kroner i året i gebyr for

vann, avløp, renovasjon og feiing av en standard bolig på 120 kvm. 

Den dyreste kommunen er Hvaler som krever 12 281 kroner i året. Siden

oppstarten av HLs statistikk i 1992 har gebyrene i gjennomsnitt økt med

117 prosent, mens inflasjonen har vært 33 prosent. Selv om noe av dette

kan tilskrives økte renteutgifter, viser statistikken at det er viktig å følge

med. Flere kommuner har etter gjennomgang av beregningsgrunnlaget

kommet til at de har tatt inn for mye og har derfor vært tvunget til 

å betale tilbake penger eller å sette gebyrene ned.
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“Våre dagers unge elsker luksus. 

De har dårlige manerer, forakter

autoriteter, har ingen respekt for

eldre mennesker og prater isteden-

for å arbeide. De reiser seg ikke

lenger opp når eldre kommer inn i

et værelse. De motsier sine for eldre,

skryter i selskaper, sluker desserten

ved spisebordet, legger bena over-

kors og tyranniserer lærerne.”

Sokrates

Sett av 18. oktober
Tradisjonen tro avholder Huseiernes Landsforbund huseierdag

midt i oktober. Tema for arrangementet er farer og feller ved

utleie av bolig. Rundt omkring i det ganske land vil advokater,

eiendomsmeglere og takstmenn holde foredrag og gi juridisk,

teknisk og økonomisk rådgivning. Arrangementet er gratis, og

alle som møter får tildelt det nye heftet Farer og feller ved kjøp

og salg av bolig. Se annonse side 107 for nærmere informasjon.

nytt fraHL
Tok ned plakatene
Arbeiderpartiet i Oslo har lovet at det ikke blir eiendoms-
skatt. Derfor valgte Huseiernes Landsforbund å ta ned
plakatene som prydet hovedstadens trikker og busser. 

– Vi oppnådde det vi ville. Arbeiderpartiet i Oslo har lovet at det

ikke blir eiendomsskatt i hovedstaden de neste fire årene, sier en

fornøyd Peter Batta til Hus & Bolig. Huseiernes Landsforbund

besluttet derfor å avslutte eiendomsskattekampanjen på hoved-

stadens trikker og busser i god tid før valget den 10. september.

"Det burde ikke være tvil om vårt standpunkt om eiendomsskatt

etter programmøte i mars og påfølgende oppslag i forbundets

medlemsblad, jfr. også vårt første brev, men for ordens skyld:

Arbeiderpartiet kommer ikke under noen omstendighet til å gå

inn for eiendomsskatt", heter det i brevet fra Oslo Arbeiderparti,

som er undertegnet av Jan Bøhler og Rune Gerhardsen.

Foto: Nina Granlund Sæther.

HL representert i klagenemnd
Huseiernes Landsforbund har takket ja til å være med i 

Protector Forsikrings klagenemnd. Advokat Anders Leisner

vil representere HL og ivareta huseiernes interesser i

 forsikringssaker. 
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Kjemper mot 
tunge motstandere

Ved HLs distriktskontor på Lillehammer er det
påfallende mange medlemmer som trenger

hjelp i kampen mot eierskifteforsikrings -
selskapene, synes distriktsrepresentant 

Werner Forr Nystuen. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Vi får alle slags saker hit til distriktskontoret, men det vi ser veldig mye av,

er konflikter i forbindelse med kjøp og salg av bolig. De fleste sakene begyn-

ner med at kjøper finner noe han eller hun mener er feil eller mangler ved 

den nye boligen, noe selgeren naturligvis ikke er særlig enig i, forteller

Nystuen. Slike saker har lett for å ta lang tid, spesielt der de store eier -

skifteforsikringsselskapene er involvert, påpeker han.

– Et stort eierskifteforsikringsselskap er gjerne en svært tung motstander.

Ofte må man true med – eller faktisk ta ut – søksmål for å nå igjennom med

noe som helst, sier Nystuen. Før han legger til at kontoret selvsagt bistår både

medlemmer som kjøper og som selger bolig i en eventuell tvist.

I tillegg til å bistå medlemmene juridisk, er Nystuen engasjert i spørsmålet

om hvordan huseiere kan bidra i kampen for et bedre miljø. Han karakteriserer

Lillehammer, hvor han både bor og jobber, som en foregangsby på dette

området. 

Aktive medlemmer
Nystuen har vært distriktsrepresentant i Oppland siden tidlig på nittitallet. Han

synes det har vært morsomt å være med på utviklingen organisasjonen har

hatt siden da. Spesielt synes han det er fint å se at medlemmene har endret

seg og blitt mer aktive de siste årene. 

– Det er tydelig at medlemmene i større grad enn tidligere har fått øynene

opp for de mange gode medlemstilbudene de får gjennom HL. Jeg oppfatter

medlemmene som aktive og engasjerte, og synes det er supert at de benytter

seg av organisasjonen. I tillegg til de faste medlemsfordelene kan vi her i Opp-

land tilby våre medlemmer gode rabatter hos byggkjeden Montér. Det vet jeg

mange har nytte av og setter pris på, sier Nystuen. raa@huseierne.no

Får kritikk fra 
Kommunenes Sentralforbund

Huseiernes Landsforbund henger ut de
kommunene som har høyest eiendoms-

skatt, men for flere av kommunene er
tallene feil, hevder Kommunenes

 Sentralforbund, og krever at HLs eien-
domsskatterapport trekkes tilbake.

HLs rapport er utarbeidet på grunnlag av innhentet informasjon fra alle

landets kommuner. Kommunene har blant annet svart på hvor mange

prosent eiendomsskattetakstene utgjør av antatte omsetningsverdier.

HL har så tatt utgangspunkt i en boligeiendom med markedsverdi på 3

millioner kroner og presentert en liste over de ti kommunene hvor man

mener en eiendom til nevnte verdi gir den høyeste eiendomsskatten.

I mange kommuner finnes få eller ingen boliger til en slik omsetnings-

verdi, hevder KS, og mener at sju av ti kommuner er urettmessig hengt

ut. 

– Vi sitter i Oslo sentrum og er vant til prisene her. Det er mulig at

det ble litt for høyt, og det er bare å beklage. Men prinsipielt betyr ikke

dette noe som helst. Forskjellene mellom kommunene blir jo den

samme, uavhengig av markedsprisen. Den eneste forskjellen er at vi

hadde fått et lavere tall, sier Peter Batta.

Helge Høve i KS mener dette er en bagatellisering av problemet.

Offisiell statistikk om eiendomsskatt på boliger eksisterer ikke, men når

KS tar utgangspunkt i en enebolig på 120 kvadratmeter bruksareal

oppført i 2001, utgjør eiendomsskatten i snitt 2 208 kroner. Høyeste

eiendomsskatt var 5 880 og laveste 516 kroner. 

– Jeg tror disse tall er langt mer representative enn HLs konstru-

erte tall. Dette må da være gode nyheter for HL, som hadde trodd at

eiendomsskattene var langt høyere, skriver Høve i Kommunal Rapport.

Han vil gjerne samarbeide med HL om en forbedret statistikk. En måte

å få det til på er gjennom KOSTRA-rapportering.

HAR DU FLYTTET?
Hvis du har flyttet på deg i det siste, er det fint om du gir HL

beskjed. Da kommer Hus & Bolig og annen informasjon fra HL 

i din postkasse – istedenfor at blad og brev blir returnert. 

Adresseendring kan du melde ved å logge 

deg inn på HLs hjemmesider 

www.huseierne.no. 

Du kan også sende 

en e-post til

post@husei-

erne.no, eller

sende en faks 

til 22 41 19 90.
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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.

Tilsvarende arrangementer vil bli holdt i 
Narvik, Svolvær og Mo i Rana.

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. Kim-Robert Danielsen: 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 samarbeids -
partnere vil være 

representert i
 Finnmarkshallen.

TROMSØ

Kl. 16.00 - 19:00: Åpent hus. Takstmann, advokater, 
økonom og samarbeidspartnere vil være tilstede.
Kl. 16.30 - 17.30: Advokat Karen Blomli: Utleie.

Kl. 18.00 - 19.00: Advokat Karen Blomli: Arveavgift
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.

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: Tomtefeste-

loven, ny retts-praksis.
Hva skjer videre?

Midtveien 1, City Syd
Påmelding til 

Lars Erik  Guttulsrød, 
tlf. 91 11 52 60
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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 & kjøpHL-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,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 198,- 298,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Farer og feller ved kjøp og salg 69,- 139,-
av boligNY
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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

foldedører
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fagfolk til tjeneste

blikk- og kobberslagstjenester

Tlf. 22 50 50 36
Mob. 906 58 634

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

E-post: r-blikk@online.no

Alt I blikken-
slagerarbeid
og taktek-
king

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken -
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

advokatbistand

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

containere

blikk- og kobberslagstjenester
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ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAMILIE/ARV
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAST EIENDOM

GRATIS VURDERING

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

anleggsgartnertjenester

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as
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malertjenester malertjenester

rør og rørleggerutstyr

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

fagfolk til tjeneste

rør og rørleggerutstyr

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR BORETTSLAG,
BOLIGSAMEIER, AKSJESELSKAP

Vi gir dere en fast pris som dekker de fleste behov innen:
Felleskostnader, årsmøter, regnskap, offentlige oppgaver m.m.

I tillegg kan vi bistå med vedlikeholdsplan, god juridisk bistand 
og andre saker som styret synes kan være komplisert.

Våre salgsopplysninger til meglere er gode og tar vare på 
styrets ansvar i forbindelse med opplysningsplikt.

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

glassarbeid 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
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
EFFEKTIV SANERING AV MUR OG BETONG

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

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

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

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:

radonmålinger

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

elektroinstallatører
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rør og rørleggerutstyr

teknisk rådgivning

vaktmestertjenester

stiger og stillaser

skorsteinsarbeid teknisk rådgivning

tømrermester murmester

tankarbeider

termografi

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)

Snøbrøyting – strøing
i trygge hender for medlemmene i HL
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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b

 4
-2

00
7

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

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

Riktig kryssordløsning og
vinnerne av oppgaven i
nummer 4 presenteres i
Hus & Bolig nummer 6.
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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

5 •
2007

5 • 2 0 0 7 k r 4 9 , -

TEMA: BAD
Bør gipsplater 

forbys?
10 gode råd når 
du bygger nytt

Unngå svart tv-skjerm
Minilager – når boden blir for trang

Stor fotokonkurranse
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