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Forsidefoto:  
UTFORDRENDE: Søppelberget vokser.
Mange skulle gjerne sortert mer, men
synes det er vanskelig. Foto: Scanpix.

”Og så er’e så enkelt!
Teblader i komposten.
Papiret i papirinnsamlinga.
Stiften i metall/emballasje.
Hyssinga til Fretex…
Men neida. Du bare kaster’n. Rett i søpla!”
sier en indignert renovasjonsarbeider – og holder en
brukt te-pose opp foran en søvndrukken kar i morgen-
kåpe. Fredrik Skavlans elegante kommentar stod på
trykk i Magasinet Dagbladet for omtrent et år siden.
Siden har den hengt på innsiden av skapdøren min på

kjøkkenet. For å minne meg på å gjøre min
borgerplikt.

Vi vil jo så gjerne være miljøvenn-
lige. Gjøre vårt til at kloden ikke
varmes opp ytterligere. Selv er jeg
blitt ganske flink til å bruke bena
istedenfor bilen. Og på kjøkkenet
vasker og skyller jeg em ballasje som
tidligere gikk rett i søppel dunken.
Selv om jeg ikke er helt over bevist

om at det ligger en miljøgevinst i å
måtte skure med varmt vann og såpe

for å få alle plastbrettene rene… 
En undersøkelse TNS Gallup

har gjennomført for Hus &
Bolig viser at de aller fleste

av oss tror kildesortering
er bra for miljøet. Samti-
dig gir nesten 80 prosent
uttrykk for at det er van-

skelig. Flere ville sortert mer hvis det var lagt bedre til
rette for det, hvis for eksempel mer ble hentet på døren.
I løpet av en uke hoper det seg nemlig opp mengder av
avispapir, kartong, plast,  flasker, glass og metallavfall… 

Sortering er arbeidskrevende. Men det fordrer også
plass. Plass i kjøkkenbenken til de tomme syltetøyglas-
sene og makrell-i-tomat-boksene. Til de sammenbret-
tede melkekartongene. Eller til det organiske avfallet.
Til lyspærer og batterier. Plass i garasjen til sekken som
skal romme Aftenposten, VG og alt det andre papiret.
Eventuelt plass ute til flere søppelkasser. I min kom-
mune henter de papiravfallet hver tredje uke, men avis-
sekken vår er full lenge før det er henteuke. Også sek-
ken med hardplast blir alt for fort full. For å slippe
overfylte skap og irriterende rot på kjøkkenbenken,
samt proppfulle sekker som tar plass i garasjen, blir det
isteden til at vi kjører innom miljøcontainere rundt om
i bygda både to og tre ganger i uken for å levere avfallet
vårt. Men unødvendig mye går også i restavfallet.

Jo rikere vi blir, desto mer søppel lager vi. I løpet av
de elleve siste årene har avfallsmengden økt med 30
prosent. I 2006 kastet hver nordmann i gjennomsnitt
414 kg søppel. Jeg er redd jeg tilhører verstingene som
topper statistikken med hele 477 kg. Derfor ønsker 
jeg meg blant annet matvarer med mindre emballasje.
Og aviser med færre reklameinnstikk. Men så enkelt å
redusere søppelberget er det ikke. Velstandsøkningen i
samfunnet er nært knyttet sammen med økt produk-
sjon av varer, som i sin tur gir opphav til mer produk-
sjonsavfall og økt utskifting av gamle produkter, både i
husholdninger og næringsliv. 

Så enkelt og likevel så vanskelig
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ROS fra Batta fortjener også stats-
minister Jens Stoltenberg som i Dagsavisen
den 9. januar i klare ordelag tar avstand fra å
innføre en statlig eiendomsskatt. Dette kom
frem i en diskusjon med Stein Erik Hagen,
som heller vil betale eiendomsskatt enn for-
muesskatt. Det sier Hagen for å slippe bil ligere
unna selv, mener statsminister Jens  Stolten -
berg.

I Dagsavisen påpeker Jens Stoltenberg at 
“en statlig eiendomsskatt som skulle bringe
like mye i statskassen som formuesskatten, 
om lag ti milliarder kroner, ville ramme veldig
mange boligeiere urettferdig”.

Det er meget betryggende å konstatere at
statsministeren ikke ønsker å la oss vanlige
boligeiere overta betalingen av Stein Erik
Hagens formuesskatt!

ROS fra Batta går til brannsjefen i
Ullensaker kommune, som til sist greide å
skjære gjennom en urettferdighet som ingen av
saksbehandlerne under ham forstod. Ett av våre
medlemmer, som bor i en blokkleilighet hvor
det er installert pipe, men ikke montert noen
form for peis eller ovn, mottok faste regninger
på feieravgift. Hun tok kontakt med feier -
vesenet i Ullensaker, forklarte saken og ba dem
avslutte faktureringen, men uten hell. Dette 
til tross for at vårt medlem påpekte at: 
- feieravgift skal betales etter selvkost, 
- at det i dette tilfellet ikke skal feies
- og at det derfor heller ikke betales avgift.

Etter at saken ble tatt opp på høyeste hold, med
brannsjefen i Ullensaker, har den funnet sin
 løsning. Pipa er nå blendet med en helle av en
ansatt i feiervesenet – uten kostnad for boligeie-
ren. Dette som et nyttig tips til alle andre som
betaler feieravgift uten at ildsted er installert!

• hus&bolig 1–2008
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men uten at det blir unødvendig dyrt. 
HL ønsker også å sikre at det blir tatt
hensyn til at både kjøper og selger er
amatør og forbruker ved bolighandel.

HLs styre og ekspertise fra administra-
sjonen har nylig vært på besøk i Dan-
mark for å studere hvordan Husefter-
synsordningen fungerer der. Det kan
være aktuelt å adoptere fornuftige
modeller fra Danmark. Om kort tid skal
HL også ha møte med Takstlovutvalget,
som ledes av professor Kåre Lilleholt, 
og vi vil da fremlegge våre synspunkter.

Vi vil med dette også rette en varm takk
til alle våre medlemmer som allerede har
betalt sin årskontingent!

7hus&bolig 1–2008 •

Da er vi godt i gang med 2008.
 Stavanger har rukket å være Europas
kulturhovedstad i en måned allerede!
Mellom 50 000 og 60 000 overvar
åpningsshowet i oljebyen den 12. januar.
Jeg hadde fornøyelsen av å se det på TV.
Det er imponerende å observere hva
 Stavanger2008 vil by på. Selv husker jeg
byen godt fra begynnelsen av 1970-
årene, da jeg avtjente militærtjenesten på
KNM Harald Hårfagre. Det meste har
forandret seg fra den gang. I 2007 var
Rogaland fylket der HL hadde størst
medlemsvekst. Vi økte medlemstallet i
fylket med 1 725, og hadde ved årsskif-
tet totalt 8 740 medlemmer der. Samlet
hadde HL vel 132 000 enkeltmedlem-
mer ved inngangen til det nye året.

Når vi på nyåret oppsummerer 2007
finner vi at juridisk avdeling ved Hus -
eiernes Landsforbunds hovedkontor i
fjor behandlet omkring 28 300 muntlige
og skriftlige henvendelser. Tar vi med
henvendelsene til våre 21 distriktsrepre-
sentanter rundt om i alle landets fylker,
blir det totale antall henvendelser nok
over 40 000. Dette viser hvilket enormt
behov folk har for rettshjelp i forbind -
else med boligen sin.

Mye slurv av 
useriøse håndverkere
Huseiernes Landsforbund hadde en
økning på 52 prosent i antall henven-
delser i saker om husbygging og hånd-
verkere fra 2006 til 2007. Mange hus-
eiere har problemer med useriøse entre-
prenører og håndverkere. Byggebransjen
har hatt gode tider, og det er åpenbart
mange useriøse aktører og håndverkere
med dårlig tid ute på markedet.

I 2008 venter vi at regjeringen legger
fram forslag til ny plan- og bygningslov,
der en form for bygningskontroll gjen-
innføres. Dagens system, som innebærer
at håndverkere og entreprenører kontrol-
lerer seg selv, fungerer ikke. I tillegg må
man se på om forbrukervernet ved opp-
føring av nybygg er godt nok. Vi har
hatt bustadoppføringslova i ti år nå, og
selv om den har ført mye godt med seg,
er det alltid rom for forbedringer. Ved
henvendelse til Kommunaldepartemen-
tet har vi fått bekreftet at det kommer
forslag til lovendring om strengere
 bygningskontroll i løpet av våren.

Krangling ved kjøp og salg
Foruten problemer ved byggearbeider på
boligen er spørsmål rundt kjøp og salg
av bolig svært hyppige. Problemer i leie-
forhold, konflikter mellom naboer, sær-
lig angående trær og busker som tar
utsikt og lys, spørsmål om regulering av
festeavgifter og problemer innad i sam-
eier og borettslag er også gjengangere.

Et offentlig takstlovutvalg skal innen
utløpet av 2008 utrede og legge frem
forslag til et regelverk som sikrer at
det ved markedsføring og salg av
boliger foreligger informasjon
om relevante forhold ved
boligen. HL vil jobbe for at
det må gis bedre opplys-
ninger om eiendommens
tilstand, slik at det opp-
står færre konflikter, 

Krever mindre slurv og mer informasjon ved boligsalg

aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta
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De nye retningslinjene skal hindre at
nye boliger settes opp på skred- og
flomutsatt grunn og skal brukes av

kommunene når de behandler utbyg-
gingssaker. 

– De nye retningslinjene, som den
geotekniske bransjen har gått sammen
om å utarbeide, blir trolig endelig fastsatt
i løpet av 2008. I 2007 kom noen forelø-
pige retningslinjer som vi nå har prøvd
ut. Selv om det skulle bli visse justeringer
før de endelig fastsettes, vil de uansett
stille større krav til utredning av grunn-
forholdene på byggetomter enn man
gjorde før, sier sjefsingeniør i NVE
Region Midt-Norge, Mads Johnsen. 

De gamle retningslinjene fra NVE,
som ble utarbeidet i 1999, tok ikke hen-
syn til skredfaren ved vassdrag og på
kvikkleireområder. 

Ekstremværet
Hus & Bolig skrev i forrige nummer at
minst 100 000 boliger i Norge befinner
seg i områder som kan være utsatt for

skred, og at det varslede ekstremværet vil
øke faren for slike hendelser i tiden frem-
over. De nye retningslinjene for areal-
planlegging i kommunene er ikke minst
et svar på denne utfordringen. NVE har
også skjerpet oppfølgingen av arealpla-
ner. 

– Vi stiller strenge krav til at utbyg-
gerne må dokumentere grunnens sikker-
het, også når de bygger utenfor det som
er kartlagt som risikosoner. Disse områ-
dene er ikke nødvendigvis friskmeldte,
sier Johnsen. 

De nye retningslinjene krever blant
annet at den potensielle faren for kvikk-
leireskred skal identifiseres og vurderes i
kommuneplanen. Den reelle faren og
eventuelle sikringstiltak skal utredes i
reguleringsplanen, og i byggesaken skal
det dokumenteres at tilfredsstillende sik-
kerhet er oppnådd. 

Kvikkleireområdet Trondheim
I Trondheim befinner en god del av
bebyggelsen seg på kvikkleiregrunn, og

selv om det ikke nødvendigvis betyr at
faren for skred er overhengende, har
kommunen mange soner i de høyeste
risikoklassene. Der det er mulig, er kom-
munen og NVE i gang med sikrings -
arbeid. Men det er en balansegang
mellom hvor mye penger man kan sette
inn på sikringstiltak, og hvor stor risi-
koen antas å være. 

– Selv om et område er klassifisert
som høyrisikoområde, behøver ikke det å
bety at faren for skred er stor, med min-
dre det skjer noe som gjør massene usta-
bile, for eksempel dersom man begynner
å grave, sier Tone Furuberg, fagansvarlig
for geoteknikk i Trondheim kommune. 

Trondheim brukte i følge NVE rundt
11 millioner kroner på sikring av bekker
i Tillermarka i 2006 og 2007, og dette
arbeidet fortsetter i 2008. Det vil imid-
lertid ta tid å sikre alle utsatte områder i
kommunen. raa@huseierne.no

Strengere krav mot skred
Ekstremværet øker risikoen for skred. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) 

møter utfordringen med nye og strengere retningslinjer 
for kommunal arealplanlegging.

TEKST: 
RIKKE ÅSERUD

28 • hus&bolig 6–2007

100 000 på utrygg  
RISSA: Verdier for over ti millioner kroner gikk tapt i det store kvikkleireskredet i Sør-Trøndelag i 1978. Kartleggingen av kvikkleireskredutsatte områder som ble      

29hus&bolig 6–2007 •

grunn
�

Et våtere og villere klima 
vil øke skredfaren i Norge. 
Allerede i dag bor rundt
100 000 mennesker i risiko-
sonen for kvikkleireskred, og
det vil koste over en milliard
kroner å sikre dem. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

- Skal vi sørge for å gi alle bygninger
som i dag ligger utsatt til for

kvikkleireskred tilfredsstillende sikker-
het, vil det koste over en milliard kroner.
Størsteparten av disse bygningene er
boliger. Per i dag bevilger staten 80 mil-
lioner kroner til sikringsarbeid over
NVEs budsjett. Denne potten omfatter
ikke bare penger som skal gå til sikrings-
tiltak mot kvikkleireskred, men også
mot flom. 

Det sier senioringeniør Erik Endre i
Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). Han anslår at minst 100 000
mennesker bor på områder med kvikk-
leireskredutsatt grunn. 

Utrygg kvikkleire
Rissa, Sør-Trøndelag, 1978: Åtte gårds-
bruk over 50 dekar, syv bruk under 50
dekar, to boligeiendommer, en hytte og
et grendehus forsvinner i leirmassene når
et areal på 330 000 kvadratmeter kvikk-
leire raser ut og ned i innsjøen Botnen.
Et menneskeliv går tapt. 32 mennesker
mister alt de eier og har. 

Rissaraset var 1900-tallets største
kvikkleireskred i Norge. Etter skredet ble
det satt i gang en kartlegging av potensi-
elt skredfarlige områder med kvikkleire
her i landet. Arbeidet er nå ferdig, og
kartet viser rundt 1 500 soner med    igangsatt i ettertid viser at om lag 100 000 av oss bor på skredfarlig grunn. Foto: Erik Thorberg NTB / Scanpix.
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ELEKTRISK MATERIELL 

FRISTER TIL 

ULOVLIG BRUK

Trangt for 

kjærligheten

Økt rasfare
100 000 på utrygg grunn
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Arkitekturpsykologi
I siste utgave av Hus & Bolig var det et

intervju med arkitekturpsykologen Oddvar

Skjæveland. Til bladet Nærings Eiendom

forteller han at det er en del som henfaller

til å tro at yrket hans dreier seg om en

slags terapiopplegg for arkitekter med

nervøse lidelser. Men sånn er det ikke.

Skjæveland har studert ”environmental

psychologi”, som kan over settes med

miljøpsykologi, og han har spesialisert

seg på by- og bygdemiljø. Det hand-

ler mest om samspillet mellom

men nesker og miljø.

11hus&bolig 1–2008 •

Forbud mot PCB 
reduserer elforbruket
Det norske forbudet mot PCB-holdige kondensatorer i lys -

armatur reduserer elektrisitetsforbruket tilsvarende forbruket 

til en by med 35 000 innbyggere, melder Statens forurens ings -

tilsyn, SFT. Reduksjonen i CO2-utslipp kan være på over 500 000

tonn årlig.

PCB-holdige lysarmaturer har vært forbudt siden 2005. 

Siste frist for utfasing av disse armaturene var 31. desember 2007.

For utendørs lysrørarmatur er fristen 1. juli 2008.

Nye lysarmaturer bruker bare halvparten så mye energi som de

gamle. Dermed bidrar PCB-forbudet til et betydelig kutt i energifor-

bruket. Gammel lysarmatur bruker i gjennomsnitt ca. 300 kWh i året.

Med halvert energiforbruk i ca. 4,8 millioner armaturer, sparer vi årlig

650-700 millioner kWh.

Dagros inn hos presidentene
Norsk Rødt Fe er best i verden, hevder Lars Christian Dørum i Norilia, et datterselskap av Gilde og 

Prior. Han selger norsk hud til internasjonale garvere som jobber for luksusprodusenter, og prøver 

å overbevise dem om at verdens dyreste huder er verd prisen. 

– Her i landet har vi tradisjon for å ta vare på dyrene våre. De blir børstet og stelt regelmessig, 

og renhold i fjøset er godt, sier Dørum til D2. Det er også en fordel å ha en dominerende rase for å

oppnå mest mulig standardisert råvare.

I følge en av Dørums beste kunder, en italiensk garver, har Dagros og Litago funnet veien til 

presidentpalassene i Washington og Moskva. Både kontorene til USAs president George W. Bush, og

Russlands president Vladimir Putin, har nylig kjøpt inn designerstoler som er trukket med norsk skinn.

Foto: Are Wiberg/Scanstockphoto

“Det som er viktigst, er de tre b-er og de to t-er: 

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet 

og trivsel og trivsel.”
Takstmann Hans-Olaf Pedersen til Aftenposten

sett&hørt
Eksklusiv foredlet bjørk
Varmebehandler man bjørk, blir den mørk,

eksotisk og langt mer verdifull. I Gratangen har

driftige gründere tatt i bruk urgammel tekno-

logi for å foredle tresorten, skriver Aftenposten. 

Vikingene varmet opp bjørkestokkene før de

bygde sine langhus. Varmebehandlet tre trek-

ker ikke vann, og er ikke utsatt for råte.

Husene stod i tiår. Varmes stokkene opp til

nærmere 200 grader, endrer treet både karak-

ter og farge.

– Det blir mørkere, mer stabilt og de flotte

strukturene kommer frem, forteller møbelde-

signer Agnar Kalseth. Resultatet er blitt parkett

og bjørkegulv en rekke steder, fra Longyear-

byen i nord til Antarktis i sør.

– Varmebehandlet bjørk kan konkurrere

med tropisk tre, sier senioringeniør Brede

Lesjø i Treteknisk institutt. 

Foto: Nina Granlund Sæther
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Tidsfrister viktigst
– Bruk god tid på kontrakten. Det absolutt viktigste er å få

med tidsfrister. Sørg for at det står en konkret dato for inn-

flytting, hvis ikke kan utbygger bare skrive et årstall, og da

løper ikke dagbøtene før 31.12. det året. Dette er rådene fra

underdirektør i Forbrukerrådet, Roar Helde, til kjøpere av

nye boliger. Han sier til Aftenposten at hvis tidsfrister, med

starttidspunkt og ferdigstillelse, tydelig pris og materialvalg

er med, ville halvparten av alle reklamasjoner forsvinne. 
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“Hvis du spiller fotball eller arver, er det greit 
å ha penger i dette landet. Hvis du skaffer 

deg det på eiendom, er det ikke bra nok. 
Du blir fort sett på som en svindler.”

Eiendomsbaron Arne Hvidsten til Søndag

Sentral beliggenhet 
øker besøkstallene
Det hjelper lite hvor vakkert et bibliotek er, eller hvor

omfattende samlingen av bøker er. Det er selve plas-

seringen som er avgjørende for bruken av biblioteket,

skriver Erling Dokk Holm i Nærings Eiendom. Publi-

kumstilstrømningen er stor når bibliotekene er sentralt

plassert, som for eksempel i Tønsberg, Tromsø og

Asker. Dokk Holm forventer derfor at publikum vil

strømme til Deichmanske biblioteks nye hovedsete 

ved Vestbanen i en helt annen grad enn de gjør i dag. 

Foto: Nina Granlund Sæther.

Sand til eldre i KristianSAND
Mon tro om det også er for å leve opp til navnet at Kristiansand kommune tilbyr innbyg-

gere over 60 år billig strøsand? Ifølge NRK er målet å hindre ulykker på det glatte føret.

For 25 kroner pr. sekk får de eldre sanden kjørt hjem til seg fra medlemmer i Civitan.

Foto: Nina Granlund Sæther.

Urettferdig, mener Jens
En av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, vil heller

betale eiendomsskatt enn formuesskatt. Det sier

han for å slippe billigere unna selv, mener stats-

minister Jens Stoltenberg. Til Dagsavisen forteller

han at de 100 rikeste i Norge, med Hagen i spis-

sen, vil få ni millioner hver i skattelette hvis for-

muesskatten fjernes. I følge statsministeren vil en

statlig eiendomsskatt som skal bringe like mye i

statskassen som formuesskatten, ramme veldig

mange boligeiere urettferdig.

Forbyr reklame
Hvis du ikke ønsker reklame i

postkassen, må du sette opp 

en lapp. Aurskog-Høland går 

nå motsatt vei, skriver For-

bruker-rapporten. Der må du

sette opp lapp hvis du vil ha

reklame. Kommunen forventer

200 tonn mindre papiravfall årlig.

Foto: Grete Kempton

sett&hørt

h&b nr. 1-2008 s. 02-13:h&b nr. 1-2008 s. 02-13  1/31/08  4:50 PM  Page 12



h&b nr. 1-2008 s. 02-13:h&b nr. 1-2008 s. 02-13  1/31/08  4:50 PM  Page 13



14 • hus&bolig 1–2008

– Enkelt forklart, installerer vi samme
løsning i den gamle ovnen din som nye
ovner leveres med i dag, forteller Mats
Haukebø, daglig leder i Ecoxy Afterbur-
ner.

For å oppnå fullstendig og effektiv
forbrenning, er det viktig med rikelig til-
førsel av oksygen. I gamle ovner kom-
mer luften kun inn gjennom en liten
ventil i døra, og sirkulasjonen blir derfor
ikke stor nok til å tilføre tilstrekkelig
oksygen til områder bak i ovnen. Det
fører til ufullstendig forbrenning, og
økte mengder svevestøv i røyken som
slippes ut.  Etterbrenneren, som er opp-
funnet av Professor Johan E. Hustad ved
NTNU, gjør noe med dette problemet.
En liten plate med to hull monteres bak
i ovnen. Luften som trekkes inn
gjennom disse blir så varmet opp, og
blander seg med brennbare gasser i
ovnen. Resultatet er en mer fullstendig
forbrenning og renere utslipp.

Stor miljøgevinst
Produktet er testet både i laboratoriet og
i felten, og skal kunne redusere luftforu-
rensingen ovnen slipper ut med 75 pro-
sent. I tillegg økes energiuttaket med
opptil 20 prosent, og den forbedrede
forbrenningen sørger samtidig for at
avsetningen av beksot i pipa reduseres.
Dermed minsker også faren for pipe-
brann. 

Selv om alle ovner solgt i 1998 eller
senere har en tilsvarende løsning inne-

Gammel  
Du trenger ikke pensjonere den gamle

vedovnen din selv om du ønsker å
bidra til et renere miljø. Med et lite

inngrep, kan den bli nesten like 
effektiv som en moderne 

rentbrennende ovn. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

TRENGER IKKE
PENSJONERES:

Rikelig tilgang på
oksygen gir full-

stendig og effektiv
forbrenning. 

Foto: Nina 
Granlund Sæther
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bygd, finnes det fortsatt en betydelig
mengde eldre ovner i norske hjem. Der-
som samtlige av disse fikk installert en
løsning av denne typen, ville det ifølge
Haukebø hatt en positiv effekt både for
miljøet og på helseproblemer forårsaket
av luftforurensning.

– Det finnes rundt 700 000 gamle
ovner i norske hjem. Disse slipper ut
masse støv og utgjør et betydelig helse-
problem. Med en liten investering er det
mulig å gjøre noe med det problemet,
sier han. 

Støtteordning
Ifølge Statens Forurensningstilsyn
(SFT), står vedfyring for opp mot 70
prosent av de totale utslippene av sveve-
støv her i landet. For å få bukt med pro-
blemet, foreslo tilsynet i 2006 å bevilge
30 millioner over statsbudsjettet til
utskifting av gamle vedovner, installasjon

av etterbrennere, eller montering av
pipehatt for rensing av røykgassene.
Likevel har regjeringen valgt å la være å
ta med en slik ordning i statsbudsjettet.

– Ballen er ikke lagt død, og vi kom-
mer til å prøve å få gjennom forslaget
igjen ved neste korsvei, sier Roar Gam-
melsæter i SFT.

Selv om det ikke er blitt bevilget
noen penger til dette fra statens side, har
enkelte kommuner valgt å innføre egne
ordninger. Vurderer du å installere en
etterbrenner eller skifte ut den gamle
vedovnen din, bør du derfor undersøke
tilbudene lokalt. Dessverre finnes det
ingen sentral oversikt over hvilke kom-
muner som gir støtte, men i skrivende
stund, gir både Oslo, Fredrikstad og
Eidsberg inntil 3 000 kroner til innbyg-
gere som utfører en oppgradering av den
gamle vedovnen sin. brs@huseierne.no

 ovn blir god som ny

Produktet er foreløpig tilgjengelig hos et

begrenset antall forhandlere, men selska-

pet jobber med å skaffe flere montører og

salgssteder. Se www.hus-bolig.no for mer

informasjon.

Kontakt eventuelt Ecoxy, www.ecoxy.com,

tlf. 40 00 36 56.

NYTT LIV: Monterer du
en etterbrenner, kan
du ifølge Mats Hauke -
bø (til høyre) i Ecoxy
Afterburner redusere
luftforurensingen
ovnen din slipper ut
med hele 75 prosent,
og øke energiuttaket
med opptil 20 prosent.
Oppfinner Johan E.
Hustad til venstre.
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Etter flere år med utvikling og arbeid
med å skaffe kapital, er firmaet Ulti-
mat, som Hus & Bolig skrev om i

2004, endelig på markedet med isola-
sjonsmatter laget av gamle tekstiler. 

– Siden vi pratet for noen år siden,
har vi jobbet med å finne kapital og
investorer. Nå er produksjonen i gang,
og vi har en målsetting om å kapre
åtte til ti prosent av totalmarkedet
for isolasjon. Om det skjer vil
tiden vise, men det er et overord-
net og langsiktig mål, sier daglig
leder Tor Erling Aasheim.

Gjenbruk
I dag går det med rundt
10 000 tonn med tekstiler
i produksjonen, og fir-
maet håper etter hvert å
kunne hente det meste av
råstoffet her i landet. Dess-
verre har det foreløpig ikke

vært mulig. Selv om nordmenn kaster
130 000 tonn tekstiler i året, går det
meste av dette rett på fyllinga. Der blir
det liggende og utvikle miljøfarlige gas-
ser, som gir utslipp tilsvarende 330 000
personbiler. Fretex, som er Ultimats
hovedleverandør av råvarer i Norge, kan
bare levere opp mot en fjerdedel, eller

2 500 tonn i året. Nå venter Aas-
heim spent på resultatet av et
deponeringsforbud som trolig
blir innført i 2009. Det vil også

inkludere tekstiler, og betyr
derfor at det om noen år

kan bli langt letter for
firmaet å skaffe rå -

varer.  
– Vi ser abso-

lutt fram til et
forbud mot å
kaste tekstiler,
sier Aasheim. I
m e l l o m t i d e n

suppleres lev er ansen fra Fretex med tek-
stiler fra andre land i Euro pa. 

Behagelig å jobbe med
I tillegg til en miljømessig gevinst, gjør
bruken av tekstiler at isolasjonen også er
behagelig å jobbe med, og den skal ver-
ken kunne fremkalle kløe eller allergiske
reaksjoner. Det er derfor fullt mulig å
isolere bare i skjorteermene. Dette har
allerede gjort mattene til et populært
produkt blant hobbysnekkere, men selv
om Veidekke, en av Norges største entre-
prenører, er inne på eiersiden, tar det tid
å etablere seg i proffmarkedet. 

– Det er selvsagt en kamp å komme
inn på markedet når vi har konkurrenter
som har holdt på i over 70 år. Bygge-
bransjen er veldig konservativ. Skepsisen
er alltid der, men når de som jobber med
det får tatt og kjent på det, er vår erfaring
at det fort endrer seg, sier Aasheim. 
brs@huseierne.no

Kler kulda ute
Det spiller ingen rolle om klærne er gått av moten, eller har et hull eller to. 

Den gamle genseren din kan nå få nytt liv som råstoff i isolasjonsmatter. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

GAMMELT STOFF: Fyller du veggen med isolasjonsmatter av gamle tekstiler, holder du deg varm i 
vintermånedene og gjør samtidig en innsats for et renere miljø. Foto: Grete Kempton.
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Kjøleskap holder ikke vann
Kjøper du kjøleskap med kaldtvann og isbitmaskin bør
du samtidig investere i ekstra sikringsutstyr mot vann-

lekkasjer. Hvis ikke kan du risikere skader i hundre-
tusen-kroners-klassen, advarer eksperter.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Drikk vann, det er anbefalingen fra hel-
seguruene, og det norske folk renner
ned dørene hos elektronikkjedene for

å kjøpe kjøleskap med kaldtvann og
isbitmaskin. Men, det som er godt for
helsa er ikke nødvendigvis godt for lom-
meboka. Ikke bare er kjøleskapene dyre i
utgangspunktet, de kan også påføre deg
store ekstrautgifter dersom du ikke tar de
rette forholdsreglene, hevder både rørleg-
gere og representanter for forsikrings-
bransjen.

– Etter at kjøleskap med vanntilførsel
kom på markedet har vi sett en enorm
økning i vannskader på kjøkkenet. Ofte
oppstår de som skjulte skader bak inn-
redningen, og ender opp som skader til
en verdi av mellom 70 000 kroner og

200 000 kroner, sier teknisk inspektør
Trond Risåsen i If forsikring. 

Flere av produktene som er til salgs i
Norge i dag har rett og slett altfor dårlig
kvalitet, hevder Tor Backe, administre-
rende direktør i Norske Rørleggerbedrif-
ters Landsforening (NRL). 

– Mange av skapene kommer med en
tilkoblingsslange som er så tøyelig at hvis
du drar i den, strekker den seg nesten en
og en halv meter. Du kan tenke deg hva
som skjer når du setter vanntrykk på en
sånn slange, sier Backe. 

I dag kreves det rørlegger for å instal-
lere produkter av denne typen, men
investerer du i feil skap, kan du risikere
at ingen vil gjøre jobben for deg. Ifølge
fagbladet Rørfag har nemlig flere rørleg-
gere fått store forsikringskrav mot seg
etter at skap de har koblet opp har
sprunget lekk. Nå kreves det strengere
regulering av denne typen produkter, og
mer fokus på kvalitet fra produsentenes
side.   

Standard avvik
Alle kjøleskap som selges i det norske
markedet i dag skal være CE-merkede.
Dette er ingen kvalitetsgaranti, men en
erklæring om at varen er fremstilt etter
gjeldende regelverk. For elektriske pro-
dukter tilkoblet vann, finnes en egen
europeisk standard, ISE 61770, som
produsentene anbefales å følge. 

Allerede i 2006 hadde NRL et møte
med Norske Elektroleverandørers Lands-
forening, som representerer hvitevarefor-
handlerne. Der ble de enige om at bruks-
anvisningen eller monteringsanvisningen
skulle inneholde informasjon om at pro-
duktene var godkjent etter denne stan-
darden. Slik kunne den enkelte rørlegger
raskt avgjøre om kjøleskapet han ble
bedt om å montere var egnet for norske
forhold.  Så langt har kun to produsen-
ter, Miele og Whirlpool, gitt tilbake -
melding til NRL om at produktet er
godkjent, men ingen har foreløpig tatt
dette med i bruksanvisningen eller mon-
teringsanvisningen. 

Espen Kvarud, faglig leder i Nore
VVS, forteller at de har bestemt seg for å
nekte å installere alle skap som ikke kan
dokumentere at de tilfredsstiller normen.

– Jeg sier til gutta hos oss at de ikke
får lov, og vi har sagt nei til flere kunder
fordi de har hatt kjøleskap uten doku-
mentasjon.

Dette mener servicesjef Jan Micha-
elsen i Miele er feil strategi.

– Sikkerheten på de fleste kjøleska-
pene som er til salgs her i landet er så god
som mulig etter dagens standard. Bekref-
telsen på det er det produsenten som står
for når de setter på CE-merket. Det
betyr enten at de normale stand ardene
for disse produktene i Europa følges,
eller noe annet, tilsvarende eller bedre,
sier Michaelsen. 

Ikke godt nok
Men, selv om kjøleskapet du kjøper er
CE-merket og følger den europeiske
standarden for elektriske produkter til-
koblet vann, har du likevel ingen garanti
for at du kommer til å unngå vannska-
der. 

– Det ser ikke ut til at det blir noe
mindre vannskader selv om normen føl-
ges. Vannskader kommer uansett som
følge av at ustyret ikke holder. Det vi
mener er viktig, er at kjøleskapet blir
installert av en montør. I tilegg bør du
spørre om å få satt inn en automatisk
vannstopper eller vannvarsler, sier Riså-
sen i If. En vannstopper er en innretning
som sørger for at hovedkranen automa-
tisk stenges dersom uhellet er ute. 

Ifølge Espen Kvarud i Nore VVS, er
det ingen bønn når en rørlegger derfra
blir bedt om å sette opp et kjøleskap med
vanntilkobling. Det skal installeres vann-
stopper. 

– Fordi det ikke er noe sluk på kjøk-
kenet installerer vi alltid en automatisk
vannstoppeventil. I de fleste tilfeller, der
det ikke allerede finnes på hovedinnta-
ket, setter vi også på en reduksjonsventil
slik at vanntrykket blir mindre. Et kjøle-
skap trenger ikke trykk på opptil åtte bar
som vi enkelte ganger får i osloområdet,
sier Kvarud. 

At en ekstra sikring i mange tilfeller
vil være en god idé, er heller ikke frem-
med for produsentene.

– Dette er absolutt noe som myndig-
hetene eller bransjen selv bør drive fram.
Mer og mer av det som står i rom uten
sluk er tilknyttet vann, og kjøkkenet er
jo snart det dyreste rommet i huset. Det
skal ikke mye til før det oppstår skader
for ganske store summer, og da bør det
sikres best mulig, sier Atle Olimb i
Whirlpool. brs@huseierne.no
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HELSEGEVINST: Marlena drikker mer
vann og mindre brus nå som fami-
lien Gentile har fått kjøleskap som
produserer kaldt vann og isbiter.
Slangen bak pleier mor Bente å
sjekke et par ganger i året. Hun
krysser fingrene og håper den 
ikke skal begynne å lekke. 
Foto: Nina Granlund Sæther
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Engstelig for
designmøbler
– Den nye forestillingen din
heter ”Redd mann roper”. Hva
er det egentlig du er redd for, og
hva roper du om?

– Tja, redd og redd – jeg føler
meg egentlig for gammel til å
kjenne noe særlig angst sånn
personlig. ”Redd mann roper”
handler mer om en slags kol-
lektiv angst for framtida. Der
er det jo så mangt å være redd
for. Kloden har feber, og
gjennom mediene får vi alle
inn, både med teskje, intrave-
nøst og stikkpiller i baken, at
det er krise. Så det er vel et
rop av angst for framtidsutsik-
tene våre. 

– Men forestillingen handler
også om designverdenen?

– Ja, angsten for designmø-
bler er også der. Det er jo
nærmest som en slags konspi-
rasjon. Du kan ikke lenger slå
opp i Aftenposten uten at den
samme, firkanta sofaen lyser
mot deg i hver eneste boligan-
nonse, og i artiklene rundt.
Stylistene har åpenbart én
sofa de bærer med seg fra lei-
lighet til leilighet, og jeg føler
nesten litt med dem. Det må
bli mye ryggskader og det
som verre er. 

– På hvilken måte 
tar du for deg denne bransjen?

– Jeg introduserer blant annet
en ny figur, en designguru
som prøver å oppdra folk i
hva som er god design. Han
påpeker at det er mye smak-
løshet i naturen, og synes 
den virker vilkårlig og rotete.
Det er ingen idé bak, liksom. ➤

Otto Jespersen angriper designbransjen i sitt nye show, 
men har selv en sofa det nærmest er umulig å sitte i.
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Hus & Bolig spør: 
Komikeren svarer 

TEKST: RIKKE ÅSERUD  

ILLUSTRASJON: HERB
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Han irriterer seg over at
naturen ikke følger med i
motebildet. Og så kommer
han med en del gode tips og
råd, for eksempel om hvor-
dan man kan skille design-
møbler fra andre møbler. 
Du kan være trygg på at du
har kjøpt en ekte designsofa
dersom du etter én ukes bruk
får låsning i kors ryggen. 

– Ligger det personlig erfaring
bak dette?

– For å være ærlig har jeg
faktisk en skikkelig vond sofa
hjemme i stua. Den er veldig
lav, og i ryggen har den noen
tunge halmsekker av noen
puter. Men den ser ganske
fin ut. Så den fungerer som
en installasjon. Den er litt
som Duchamps berømte
 pissoar; det er jo ingen som
pisser i det når det står utstilt
på museum. På samme måte
er det ingen som sitter i
sofaen hjemme hos oss. 

– Er det slike personlige erfa-
ringer som gjør at du har valgt
å ta for deg interiør- og design-
bransjen denne gangen?

– Nei, ikke bare. Fokuset på
design i våre dager er blitt
parodisk, noe som ikke minst
er en mediestyrt utvikling. Ta
Dagbladets søndagsmagasin,
for eksempel. Hver uke er
det en ny historie om hvor-
dan en eller annen middel -
aldrende dame som jobber
med interiør tilfeldigvis snu-
blet over et rart, lite bord på
et marked i Algerie, og bare
måtte ha det med hjem til
leiligheten sin. Eiendoms -
meglerne har også bidratt
sterkt til å punktere design-
begrepet fullstendig. Så lenge
noe er firkanta, så er det
design – eller funkis. Men så
er jo hele meglerbransjen
språklig sett ganske parodisk.
Den har liksom et helt sett av

egne, merkelige uttrykk du
ikke finner andre steder enn i
boligannonsene. Sånn går det
tydeligvis når et kobbel av
språksvake kremmere skal
forsøke å overgå hverandre 
– da bærer det galt av sted. 

– Du har hatt en tendens til 
å erte på deg ulike grupper;
kristenfolket har for eksempel
reagert sterkt på en del av det
du har gjort tidligere. Du er
ikke redd for å pådra deg flere
fiender?

– Nei, ikke egentlig. De
fleste grupper man erter på
seg består av dannede men-
nesker som eventuelt kan ta
til orde og protestere verbalt.
Grupper som har andre
måter å uttrykke seg på, skal
man kanskje være mer forsik-
tig med. Men de aller fleste
har selvironi, og noen synes
til og med det er smigrende å
bli tulla med. Når det gjelder
kristenfolket er det ikke sær-
lig vanskelig å erte på seg
dem, for alt som går utenfor
deres snevre univers blir opp-
fattet som kritikk. Men det
er jo gjerne sånn når det
kommer til tro og religion at
folk er litt mer engasjert. Å
være religiøs er ikke som å
være rørlegger; du slutter
ikke klokken fire om etter-
middagen. Det er en mer
døgnkontinuerlig virksom-
het, liksom. 

– Tidligere har du satt fyr på
både bibel og flagg – det er
ikke et designmøbel som må 
på bålet denne gangen? 

– Nei, brannvesenet setter
grenser for levende ild på 
scenen, så publikum kan føle
seg helt trygge. Jeg tror for-
resten syveren til Arne Jacob-
sen brenner ganske dårlig.
Skulle jeg brenne noe, måtte
det kanskje vært sånne
gamle, syrelutede kommoder,
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de brenner nok godt, men
det ville neppe provosere noe
særlig. 

– Føler du at du stadig må gå
lenger i det du gjør for å skape
reaksjoner?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det
jeg tar opp på scenen er ting
jeg mener er aktuelle og for-
tjener en kommentar. Jeg vil
ikke provosere for provo -
kasjonens skyld. Jeg vil jo
gjerne at folk skal ha en hyg-
gelig kveld, det er det som er
målet. Samtidig er det slik at
man av og til må snakke i
store bokstaver for å bli lagt
merke til i den markskriker-
ske medieverden vi har i dag. 

– I den nye forestillingen får vi
et gjensyn med enkelte kjente
figurer. Hvordan går det med
Birger?

– Birger har det strålende,
han, det synes han selv i
hvert fall. Han har fått seg
dame og jobb og det er ikke
måte på.

– Han befinner seg vel i den
andre enden av skalaen i for-
hold til designguruen din?

– Ja, han bruker ikke spesielt
mye penger eller tid på
design. Jeg er ikke en gang
sikker på om han vet helt
hva det er. 

– Hvor befinner du selv deg på
denne skalaen fra Birger til
designguruen?

– Jeg føler meg nokså fjern
fra begge, egentlig. Det er
kanskje noe Birger i meg,
men i motsetning til ham
liker jeg å ha det hyggelig
hjemme. Nå er det ikke så
lenge siden jeg flyttet fra lei-
lighet til hus, og da var det
for eksempel veldig godt å få
kvittet seg med en del ting

som hadde hopet seg opp.
Leiligheten jeg bodde i før,
var stor og hadde rom på
rom med plass til å oppbe-
vare alt mulig rart. Huset jeg
bor i nå har tre etasjer pluss
kjellerstue, men det har gan-
ske liten grunnflate og små
rom på hvert plan. Derfor er
jeg blitt nødt til å renske
bort en god del unødvendige
greier. Jeg synes det er greit
ikke å fylle opp boligen med
ting jeg ikke trenger.

– Hvordan trives du ellers som
huseier?

– Jeg synes ikke det er spesi-
elt komplisert, egentlig; for-
skjellen mellom leilighet og
hus er ikke så stor. Det er litt
mer å ta vare på, men fore -
løpig går det greit. Huset vi
bor i er riktignok fra 1923,
men det er i god stand etter
at vi har pusset det opp. 

– I et intervju i Dagbladet for
noen år siden røper du at du
liker å pusle i hagen og drive
med små prosjekter, som for
eksempel bygging av trapp i
naturstein. Er du fortsatt ivrig
på hagestellet?

– Det der med natursteins -
trappen er fra hytta. Jeg er alt
for utålmodig til bare å ligge
i solen og ikke gjøre noen
ting, derfor må jeg alltid ha
et eller annet prosjekt på
hytta om sommeren. Så der
har jeg murt trapp, satt opp
utevask, utedusj og så videre.
Ellers driver jeg stadig vekk
med litt hagearbeid – selv
om jeg må innrømme at jeg
fikk litt hjelp i forrige vår -
onn. Rake løv, samle det i
sekker, klippe hekk og slikt
er ikke min favoritthobby.
Men å dra i gang hekksaksa
og finpusse buskene, samt
plante litt blomster synes jeg
kan være en hyggelig avkob-
ling. raa@huseierne.no
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TUNGVINT: Vi hadde vært flinkere til å sortere avfallet vårt dersom det var enklere, viser Hus & Boligs store spørreundersøkelse om avfallssortering.      Fo
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Iundersøkelsen utført for Hus & Bolig
er tallenes tale klar. Over 90 prosent av
de spurte mener sortering av hushold-

ningsavfall er et viktig miljøtiltak, og i
den kvinnelige delen av befolkningen
sier nesten 97 prosent at de synes god
avfallshåndtering er viktig for miljøet.
Men til tross for at mange brenner for
miljøet og ønsker å sortere avfallet sitt,
mener nesten 80 prosent at de kunne
gjort en bedre jobb dersom avfallshånd-
teringen hadde vært bedre tilrettelagt fra
kommunens side, for eksempel ved at
flere typer avfall ble hentet på døren.
Denne løsningen har flere kommuner,
blant annet på Sørlandet, god erfaring
med.

Likevel ønsker ikke Miljøverndepar-
tementet å legge noen sterkere føringer
for hvordan kommunene skal organisere
avfallshåndteringen sin.

– Et system som fungerer godt ett
sted, kan fungere dårlig eller være ufor-
holdsmessig dyrt andre steder, sier Anne
Beate Tangen i Miljøverndepartementets
Seksjon for kjemikalier og avfall.

Hovedstaden sakket akterut 
I Hus & Boligs undersøkelse er det sær-
lig befolkningen i Oslo og Akershus som
mener de ville sortert mer dersom det var
enklere. I Oslo er det kun restavfallet og
papp/papir som blir hentet ved døren;
annet søppel må leveres ved miljøstasjo-

nene eller direkte på søppelmottakene.
For dem som ønsker seg en annen ord-
ning her, kan Cecilie Johansen, funge-
rende informasjonssjef i renovasjonseta-
ten, komme med gladmeldingen om at
systemet skal endres. Men det vil ta tid. 

– Planen var å komme i gang med et
nytt og bedre avfallssystem i år. Men
siden vi underveis har endret planer om
hvordan søppelet skal sorteres, vil vi tro-
lig ikke være i gang før høsten 2009, sier
hun. 

Storbyen har dermed sakket akterut i
forhold til mange andre kommuner, som
for eksempel Arendal, Grimstad og Fro-
land. Øystein Reinhardsen, nestleder i
Agder Renovasjon, tror noe av hemme-
ligheten bak gjenvinningssuksessen de
har opplevd i sørlandskommunene ligger
i at hver enkel husstand har sitt sorte-
ringsskap. 

– Jeg tror at hvis vi kan medvirke til å
gjøre det lettere, så vil folk sortere mer –
sånn er mennesket. Vi er svake for de
enkle løsninger, sier Reinhardsen. 

I Sverige har huseierforeningen Villa-
ägarnes Riksforbund  nylig gått ut med
et krav om at gjenvinnbart tomgods og
emballasjeavfall skal kunne hentes på
døren.

Lokale forskjeller
Her i Norge lar Miljøverndepartementet
alt være opp til kommunene. 

25hus&bolig 1–2008 •
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For komplisert 
å sortere 
Nesten 80 prosent av oss ville sortert mer av avfallet vårt 
dersom det var enklere, viser en undersøkelse TNS Gallup 
har foretatt på oppdrag fra Hus & Bolig. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND OG RIKKE ÅSERUD

g.      For mange er det et ork å dra på miljøstasjonen.
Foto: Kerstin Mertens/Samfoto
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– De lokale forholdene vil være
avgjørende for hva som er den mest
hensiktsmessige løsningen for en
kommune. Antall innbyggere og
bosetningsmønster påvirker avfalls-
mengden og transportavstandene,
noe som kan ha stor betydning for de
samlede kostnadene. I tillegg har
kommunene ulik økonomi, og der-
med ulike muligheter til å gjøre
investeringer i renovasjonssystemet,
påpeker Tangen. Hun oppfordrer
likevel de kommunene som kommer
dårligst ut, til å ta etter foregangs-
kommunene. 

– De kommunene som nå ligger
relativt dårlig an når det gjelder kil-
desortering og gjenvinning, bør
kunne høste erfaringer fra foregangs-
kommunene for å forbedre eller for-
nye egne systemer, sier Tangen. 

Kvinner ivrigst
Hus & Boligs gallupundersøkelse
viser ellers at det særlig er kvinner
som mener de kunne gjort mer der-
som det var enklere. Hele 84 prosent
av kvinnene i Norge ville ha sortert
mer. Ellers er det spesielt unge
voksne som skulle ønske det var let-
tere å bli kvitt avfallet som skal sorte-
res. Etter som alderen øker, synes
dette ønsket å avta noe i befolk-
ningen. En av fire personer over 60
tror ikke de ville sortert en større
andel av husholdningsavfallet der-
som det var enklere å bli kvitt.

Nye mål
Regjeringen har som mål at 75 pro-
sent av alt avfall skal gjenvinnes i
2010 med en videre opptrapping til
80 prosent etter 2010. Miljøvernde-
partementet arbeider for å nå dette
målet gjennom å lage rammebeting-
elser som gjør gjenvinning mer
attraktivt. Regjeringen har dessuten
varslet at det vil komme et forbud
mot deponering av biologisk ned-
brytbart avfall fra juli 2009.

– Dette vil legge press på kom-
munene i forhold til å finne andre og
mer miljøvennlige måter å håndtere
avfallet på, sier Anne Beate Tangen i
Miljøverndepartementet.

Sender mannen 
på miljøstasjonen

– Det er jo ikke så vanskelig, men det er en ekstra jobb å dra
med seg søpla si ut og gå tur til miljøstasjonen ukentlig, sier

Anne Kristine Stene. Mens lokalpolitikerne ikke klarer å
bestemme seg for hva slags avfallsordning de skal ha i 

kommunen, drømmer hun om å kunne levere papir, 
plast, glass og metall utenfor døren. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

ENKELT OG PLASSKREVENDE: Én beholder for matavfall, én for metall og glass, én for kartong 
og én for restavfall gjør det enkelt å sortere i hverdagen. Men plasskrevende er det.
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– Kommunepolitikerne her i Vestby tror
av en eller annen grunn at det er vanske-
ligere for folk å få avfallet hentet
hjemme, enn det er å dra og levere det
selv på miljøstasjonene. Det skjønner jeg
ikke – det hadde jo vært så mye enklere å
få hentet alt på døren, sukker Anne Kris-
tine Stene, som bor i Son i Vestby. I lik-
het med en stor del av Norges befolkning
er hun overbevist om at kildesortering er
et viktig miljøtiltak, og hun vil gjerne
gjøre sitt beste på dette området.

– Men det hadde unektelig vært
enklere, og mer forpliktende, dersom de
ulike avfallstypene ble hentet på døren.
Da tror jeg flere ville vært flinkere til å
sortere også, sier hun. 

Norge ligger etter
Som oftest blir det ektemannen Arjo van
Genderen som tar med seg posene på tur. 

– Jeg ønsker å være miljøvennlig,
men det virker ikke helt som det er tilret-

telagt på den beste måten her, sier han.
Arjo kom til Norge fra Nederland for tre
år siden. Når det gjelder avfallshånd -
tering synes han det var som å reise til-
bake i tid.

– I Nederland begynte vi å kildesor-
tere tidlig på åttitallet. Vi har hatt en
avfallsdunk for hageavfallet, en for plast,
en for metall, en for farlig avfall og så
videre, nesten så lenge jeg kan huske.
Norge, som profilerer seg som et miljø-
og naturland, ligger langt etter på dette
området, sier han. 

Kommunestyret nøler
Vesbty kommune er blant de kommu-
nene i landet som henter færrest typer
avfall ved døren. Bare restavfallet går i
den vanlige søppeldunken, alt annet må
bringes til returstasjonene rundt om i
kommunen. Det er det interkommunale
selskapet Movar som står for avfallshånd-
teringen. Seksjonsleder Ove Larsen har
inntrykk av at mange ønsker seg en
enklere ordning for gjenvinning, men
påpeker at kommunestyret må gi grønt
lys før de kan gjøre noe.

– Vi har foreslått en modell som de
blant annet har i Moss, som er en av
kommunene på eiersiden i Movar. I
dette systemet får husholdningene levere
papp og papir, glass og metall, restavfall
og plast på vanlig måte, og miljøstasjo-
nene avvikles. Kommunestyret har fore-
løpig ikke gitt sitt endelige svar på dette
forslaget, sier Larsen. Selv om Movar eies
av fem kommuner i Mosseregionen, er
avfallsbehandlingen langt fra lik i de fem

eierkommunene. Dette gjør at selskapet
mister stordriftfordeler, noe som igjen
går ut over forbrukerne, mener Larsen.

– Den sentrale forurensningsloven
gir hver enkelt kommune myndighet til
å revidere avfallsplaner, forskrifter, geby-
rer og så videre, altså de faktorene som
styrer innsamlingssystemet. Det gjør en
samordning vanskeligere. Vi ville gått
over til en felles modell for kommunene
langt tidligere dersom vi hadde hatt
mulighet til det, sier Larsen.

Svakheter
Også sjef for teknisk seksjon i Vestby
kommune, Arne Kristian Sogn, mener
dagens ordning har en rekke svakheter.

– Returpunktene er ofte smekk fulle,
og ikke sjelden setter folk fra seg avfall
som absolutt ikke hører hjemme der.
Dermed får renovatørene en ekstra jobb
med sorteringen – og er det for ille, går
alt i den store dunken. Jeg tror sortering
hjemme virker langt mer forpliktende
enn ordningen vi har i dag, sier Sogn. 

Foreløpig har kommunepolitikerne i
all hovedsak sluttet seg til Moss-model-
len, men den endelige planen må utar-
beides. Trolig blir det nytt system om et
års tid. 

– Enkelte har gitt uttrykk for at de
synes det blir for mye med tre søppelbøt-
ter til hver husholdning. Det at mer av
søppelet i Vestby trolig kunne gjenvinnes
bedre dersom vi var flinkere til å sortere,
virker underordnet for en del politi-
kerne, sier Sogn. raa@huseierne.no

LITE BLIR  HENTET: Kun restavfallet i Vestby blir hentet ved døren. Det er alt for lite, mener Anne 
Kristine Stene (i midten) og ektemannen Arjo van Genderen. Venninnen Marianne Grøtte bor i Oslo og
synes det er et styr å gå omveier til jobben for å komme innom nærmeste container for glass og metall.

h&b nr. 1-2008 s. 24-35:h&b nr. 1-2008 s. 24-35  1/31/08  6:08 PM  Page 27



28 • hus&bolig 1–2008

Siden 1999 har samtlige innbyggere i
Arendal, Froland og Grimstad hatt et
lite skap på utsiden av huset der

plast, matavfall, glass, metall og farlig
avfall kan plasseres. Papir er det eneste
lokalbefolkningen ikke kan kvitte seg
med rett utenfor stuedøra, men til gjen-
gjeld finnes en container for dette vanlig-
vis i nærheten av postkassestativet. 

– Det at alle abonnenter har sin egen
lille miljøstasjon tror jeg har mye å si.
Jeg tror det er viktig å gjøre det enkelt.
Det gjør at flere sorterer, sier Anita
Aanonsen Jernquist, daglig leder i Agder
Renovasjon, og forteller stolt at sørlen-

dingene topper de fleste statistikker når
det gjelder gjenvinning. I fjor ble anleg-
get i Arendal tildelt Venstres Miljøpris,
og året før fikk Agder Renovasjon Retur-
plastpokalen for å ha samlet inn hele
10,3 kilo plast per innbygger. Jernquist
finner også fram tall for innlevering av
melkekartonger i 2007. Her ligger
gjennvinningsgraden på over 80 prosent. 

Ikke godt nok
Nesten ti års erfaring har gjort sortering
til en vane for de fleste abonnentene,
men selv om 60 prosent av hushold-
ningsavfallet i området blir gjenvunnet,

Hekta på sortering
– Da vi begynte med sortering, hørte jeg en kamerat klage over at han ikke fikk plass i oppvask-
maskinen fordi kona hadde fylt den med søppel, sier driftsleder Trygve Olsen ved Heftingsdalen

Renovasjonsanlegg og ler. Selv om den slags langt fra er god gjenvinningspolitikk, illustrerer
kommentaren på mange måter hvor ivrige sørlendingene er når det gjelder sortering av søppel.  

TEKST OG FOTO: 
BJØRN RUNAR SODELAND
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F A K T A

• I 2006 kastet hver nordmann i snitt 

414 kg søppel. Det er 13 kg mer enn 

i 2005, og 36 kg mer enn i 2004. 

Halvparten av avfallet ble sortert ut til

gjenvinning. 

• Mens avfallsmengden økte med 5,2

 prosent mellom 2005 og 2006, økte

vareforbruket i husholdningene målt i

kroner med 4,3 prosent. De siste ti årene

har avfallsmengden økt mer enn vare -

forbruket. 

• Det er folk på sørøstlandet som kaster

mest – her står hver person for 477 kilo

avfall årlig, mens nordlendingene ”bare”

kaster 309 kilo. 

• Deponering og forbrenning uten energi-

utnyttelse regnes som sluttbehandling. 

I dag sluttbehandles rundt 30 prosent av

avfallet.  

• I 2006 utgjorde metanutslipp fra avfalls-

deponier ca. 2,5 prosent av de norske

klimagassutslippene. 

• I 2006 var mengden avfall i Norge 9,6

millioner tonn, etter en økning på

gjennomsnittlig 200 000 tonn hvert år

siden 1995. Den samlede økningen var

på 30 prosent i disse årene. 

• Vi kastet 1,3 millioner tonn papir og 0,5

millioner tonn plast i 2006. Ingen avfalls-

typer vokste raskere enn disse. Fra 1995

til 2006 ble den årlige haugen med papir-

og plastavfall henholdsvis 41 og 47 pro-

sent større. 

(Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Statens
 Forurensningstilsyn)

er ikke alt som det skal. Fortsatt havner
for mye matavfall, plastemballasje og
papir i restavfallet. Derfor har Agder
Renovasjon jevnlig informasjonskam-
panjer i lokalavisene og på lokal-tv for å
øke bevisstheten til den enkelte. Men ett
problem har vist seg vanskeligere å stri
med enn noe annet – turistene. Når
ferien kommer, fylles restavfallsdunkene
i hytteområdene til randen. 

– Hyttefolket er gjerne det største
problemet, og selv om vi har kjørt ut
skap og gitt ut informasjon, er det alltid
noen som gir blaffen. Det er jo gjerne
sånn at så snart man setter ut en con -
tainer i et hytteområde, havner det raskt
madrasser, kjøleskap og alt mulig annet
skrot der, sier Jernquist. For å renske ut
så mye gjennvinnbare materialer som
mulig, blir feriegjestenes restavfall nå
sortert maskinelt. 

Sluttet å fyre for måkene
Søppel som ligger og råtner på dynga
avgir metangass, og inntil nylig hadde
ikke Agder Renovasjon noe system for å
ta vare på den verdifulle ressursen.  

Vi fyrte vel egentlig mest for måkene,

sier Jernquist. Bak oss på deponiet er
horisonten tett av fugler som flakser
rundt og skriker om kapp med hver -
andre. På nyåret ble gassen endelig lagt i
rør, og blir nå sendt til et fjernvarmean-
legg i Arendal. 

– Dette er god miljøbesparelse.
Metangass er 21 ganger farligere enn
CO2, sier Trygve Olsen.

Snart blir også haugen på deponiet
mindre. Agder Renovasjon satser i frem-
tiden på å levere en større andel av
restavfallet til et nytt forbrenningsanlegg
som etter planen skal stå ferdig i Kris-
tiansand i 2010. 

Vask med kaldt vann
Helt til slutt, for å gjøre det helt klart.
Nei, det er ingen god idé å fylle opp opp-
vaskmaskinen med søppel i et tappert
forsøk på å bli flinkest i klassen. 

– Jeg anbefaler å skylle kartonger og
annet i kaldt vann, og riste god. Etter
hvert har jeg utarbeidet en egen teknikk
på dette, men det er ikke alle hjemme
hos meg som er like flinke, sier Jernquist.
brs@huseierne.no

BERGET VOKSER: Avfallsmengden
øker år for år. Hvert år brukes om
lag 750 millioner drikkekartonger i
Norge. I 2006 ble rundt 70 prosent
av disse sortert ut til gjenvinning.
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Hvert år kaster nordmenn rundt 10
millioner tonn avfall, og mens Ola og
Kari tidligere stort sett fikk ha søpla

si for seg selv, kniver nå multinasjonale
konsern om retten til å håndtere nettopp
ditt søppel. 

Den private avfallsindustrien i Norge
omsetter for svimlende 11 milliarder
kroner i året, sysselsetter 9000 mann og
tar hånd om nesten 80 prosent av total-
markedet for søppelhåndtering. Aller
største er selskapet Veolia Miljø, som
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Blir feite på ditt avfall
Søppel er blitt milliardindustri, og store internasjonale aktører 

kjemper nå om retten til å få kloa i ditt avfall. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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kontrollerer 30 prosent av markedet,
omsetter for rundt tre milliarder og
håndterer 1,1 millioner tonn avfall årlig.
På verdensbasis har selskapet 90 000
ansatte innen avfallssektoren, og opererer
i over 35 land. Søppel er det nye sorte
gull.

– For oss er det viktig å poengtere at
gjenvinning bidrar til industriell vekst.
Tidligere så man bare på søppel som noe
som havnet på søppelfyllingen. I dag er
det en råvare som går inn i industrien
igjen, og gjenvinningsindustrien er blitt
et lokomotiv for nye varer til resten av
industrien, sier Runa Opdal Kerr, direk-
tør for strategi og samfunnskontakt i
Veolia Miljø. I tillegg til avfallshåndte-

ring, driver moderselskapet også virk-
somhet innen vann, energi og transport. 

Reiser jorda rundt  
På lik linje med andre råvarer, har mar-
kedet for søppel blitt internasjonalt.
Papiret eller blikkboksene du leverer til
gjenvinning blir derfor ikke nødvendig-
vis værende på norsk jord. 

– I Europa produseres det årlig 55
millioner tonn returpapir. Av det er det
mellom 15 og 20 millioner tonn som
krysser en landegrense før det brukes på
nytt. Vi eksporterer også en god del
metaller til Europa, og noe, for eksempel
en del edelmetaller, går til Kina og India,
forteller Thoralf H. Thorsen i bransjeor-
ganisasjonen Norsk Industri. Ifølge
Opdal Kerr, er Asia også i ferd med å bli
et stort marked for returpapir. 

Til tross for forurensingen transpor-
ten av dette avfallet nødvendigvis medfø-
rer, hevder bransjen likevel at gjenvin-
ning lønner seg. Økt gjenvinning i
Norge reduserer behovet for å ta i bruk
nye råvarer andre steder i verden

– Du må se på det globale perspekti-
vet. I stedet for å benytte seg av jomfrue-
lige råvarer, benytter industrien stadig
flere materialer fra gjenvinningsindus-
trien, sier Opdal Kerr i Veolia. 

Ifølge den ferske rapporten ”Klima-
nytte av gjenvinning” fra Norsk Industri,
bidrar norsk gjenvinningsindustri til å
redusere globale klimagassutslipp med
hele 3,9 millioner tonn CO2.

Råtne epler 
Selv om internasjonal handel med avfall
ifølge bransjen er et positivt element,
oppstår det også en del problemer når
varer av denne typen beveger seg over
landegrensene. Ikke alle selskaper følger
spillereglene, og en rekke avsløringer har
vist at fattige land blir brukt som en
dumpingplass for avfall vesten ønsker å
kvitte seg med. 

– Problemet med import og eksport
av avfall som et råstoff, er at det lett kan
gå over i dumpingproblematikk. Man
eksporterer til land som ikke har et
administrativt kontrollsystem for mottak
av avfall. Heldigvis er det et regelverk
innenfor EU og EØS som gjør det van-
skelig å jukse i sånne systemer, men det
skjer. For oss er det viktig å jobbe med å
bygge opp en seriøs industri – enten de
handler i Norge, Europa eller globalt,
men det er mange ledd i avsetning og
videresalg, derfor gjenstår det fortsatt en
del utfordringer på området, sier Thoralf
H. Thorsen. 

For at alt skal gå riktig for seg sendes
farlig avfall med et eget identifikasjonssy-
stem der alt skal sjekkes og godkjennes
både i eksport- og importlandet. 

Venter fortsatt vekst
Markedet for avfall til industrien vil
sannsynligvis bare fortsette å vokse. Både
fordi den norske regjeringen har et mål
om å øke gjenvinningsgraden fra 69 pro-
sent til 80 prosent, og fordi et depone-
ringsforbud er planlagt innført i løpet av
2009. Det gjør at en mengde avfall som i
dag havner på fyllinga, må gjenvinnes.
Trolig må man da finne andre løsninger
for mellom 800 000 og 1 000 000 tonn
avfall.

– Markedet kommer helt klart til å
vokse mye fremover, fordi miljøregelver-
ket endres når det gjelder hva man kan
gjøre med avfallet. Det betyr at man må
skape nye løsninger og nye markeder. Da
vil omsetningen øke fordi man må hånd-
tere avfallet på en bedre måte og kan få
mer verdier ut av det. Det blir også stadig
større etterspørsel i prosessindustrien
etter denne typen råstoff, sier Thoralf H.
Thorsen i Norsk Industri.
brs@huseierne.no

MYTE: Det er en utbredt myte at det ikke er
noen vits i å sortere søppelet og at alt uan-
sett blandes sammen i bilen når det blir
hentet. Søppelbilene har flere kamre, der
avfallet ligger atskilt. Dermed kan for
eksempel papir og restavfall tømmes i
samme bil uten at det blandes.  
Foto: Dag G. Nordsveen/Samfoto.
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TEKST: RIKKE ÅSERUD OG BJØRN RUNAR SODELAND

Den enkelte kommune kan selv
bestemmer hvordan husholdningsav-
fallet skal håndteres, og hvem som

skal gjøre det. Kommunen kan velge å gi
oppdraget til en enkelt bedrift, eller kon-
kurranseutsette oppdraget. Denne ord-
ningen gir stadig oftere uheldige utslag,
mener gjenvinningsindustriens bransje-
sjef Thoralf Thorsen i Norsk Industri.  

– Stadig oftere ser vi at kommunene
unnlater å innhente anbud for på den
måten å skjerme sin egen bedrift mot kon-
kurranse. Dette vil undergrave mulighe-
tene for økt materialgjenvinning og kost-
nadseffektive løsninger, mener Thorsen.  

Fagforbundet, som representerer kom-
munalt ansatte, er av en helt annen opp-
fatning. 

– Hovedprinsippet er at det offentlige
har et ansvar for tjenesten. Det private
selskapet har ikke annet ansvar enn for-
tjenesten, sier Stein Gulbrandsen i Fag-
forbundet. Han mener en naturlig følge
av dette er at tjenesten blir dårligere og at
arbeiderne får dårligere arbeidsvilkår. 

Udetonert bombe
I Steinkjer kommune har det interkom-
munale selskapet Ecopro fått monopol på
håndtering av slam og matavfall i 15 år
framover. Loven fastsetter at avfallshånd-
teringen skal skje til selvkost, men hva

som blir selvkost i framtiden der, kan
man ikke vite, mener Thorsen. Ecopro
bygger for tiden et av verdens mest
moderne anlegg for behandling av matav-
fall og slam. Prislappen er drøye 170 mil-
lioner kroner. 

– Om det påløper uforutsette kostna-
der, det kan være oppstartproblemer eller
andre ting som gjerne kommer underveis
i et nytt anlegg, har man få andre mulig-
heter enn å ta det inn gjennom renova-
sjonsavgiften. Dette er en udetonert
bombe, mener Thorsen. 

Norsk Industri innklaget nylig Stein-
kjer kommune til klagenemnda for offent-
lige anskaffelser (KOFA) på grunn av
monopoltildelingen. Ordfører Bjørn Arild
Gram (Sp) sier at kommunen tar det til
etterretning, men mener at den har fulgt
lovens bestemmelser. Han forteller videre
at renovasjonsavgiften trolig vil gå noe ned
når det nye anlegget kommer i gang. 

– Dette er selvkost, så alt skal dekkes
over renovasjonsavgiften. Men våre
beregninger viser at den antagelig vil gå
noe ned i tiden framover, sier Gram. 

Private monopoler
Ifølge Stein Gulbrandsen i Fagforbundet,
er det langt større grunn til å frykte dan-
nelsen av private enn kommunale mono-
poler.  

– Hvis en liten kommune konkurranse -
utsetter renovasjon, kvitter den seg med

egen kompetanse og utstyr. Da har de
liten sjanse til å ta avfallshåndteringen til-
bake dersom de ikke er fornøyd med tje-
nesten. Private selskaper som Veolia har
ikke noe problem med å dumpe prisene
for å komme inn på markedet. De vet at
når det har gått noen år er det ikke aktuell
politikk å ta avfallshåndteringen tilbake i
offentlig regi. De er jo i ferd med å bli en
privat monopolist, og kan langt på vei
sitte og styre prisene, sier Gulbrandsen. 

Rolleblanding
En undersøkelse Norsk Industri gjorde i
september i 2007 viste at 48 ordførere og
8 rådmenn satt i sentrale verv i styrer i
kommunale eller interkommunale søp-
pelselskaper og dermed ville ha store
inhabilitetsproblemer når avfallshåndte-
ringen skal tildeles i norske kommuner.
Det håper Thorsen det nå blir en slutt på. 

– Et forslag om endringer i kommune -
loven og forvaltningsloven om rolleklar-
het i kommunesektoren har nylig vært
ute på høring, så det ser ut til at departe-
mentet har tatt dette problemet alvorlig,
sier Thorsen. Informasjonsansvarlig Kjer-
sti Bjørgo i Kommunal- og Regionalde-
partementet forteller at departementet vil
følge opp høringen raskt. Et flertall blant
høringsinstansene støttet forslaget om
strengere habilitetsregler. 

Søppelrot i kommune-Norge
Representanter for private og kommunale avfallshåndtering selskaper krangler så fillene fyker om
hvilken løsning som er mest kostnadseffektiv. Privat side hevder at tildelingen av kontrakter i kom-
mune-Norge er preget av rolleblanding, og begge parter beskylder hverandre for monopoldannelse. 
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ENTUSIAST: Halgrim Thon ønsker å
være en cheerleader som legger til

rette for økt bruk av naturstein. – Men
det nytter ikke å spare penger ved å

jukse med fundamentet, sier han. 
– Gjør arbeidet skikkelig fra bunnen av.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix.
Hjerte for stein

– Bruk av stein menneskeliggjør store bygg. Materialet blir bare
penere og penere ettersom tiden går, samtidig er det vedlike-

holdsfritt og varig, sier Halgrim Thon entusiastisk. Han brenner
for økt bruk av stein som bygge materiale, og ønsker å rette

fokus mot steinarbeider av eldre årgang. Og prosjektet Stein-
kultur drives av begeistring fremfor økonomiske motiver.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

KULTURSKATT: Fra Rennesøy i Rogaland. 
Foto: Jiri Havran / Hathon.
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VEKTIG: Fra gården Einstappevoll i Hordaland.
Fotograf Jiri Havran har tatt bildene i det 2,5 kg
tunge verket ”Steinriket Norge. Bygge skikk til
begeistring”. Foto: Jiri Havran / Hathon.

Etter turer på kryss og tvers i Norges
land har Halgrim Thon sett mange
eksempler på godt steinarbeid som er

skjult av vegetasjon og glemt der veier er
lagt om. Første tiltak for at gamle kul-
turminner i stein og tradisjonelt stein-
håndverk ikke skal gå i glemmeboken,
er praktboken ”Steinriket Norge.
Bygge skikk til begeistring” som kom på
eget forlag før jul. Boken illustrerer hvor

dan bruk av stein kan gi uttrykk for
ulike områders kultur, historie og tradi-
sjoner. 

Ønsker seg tre ting, 
blant annet flere steinuttak
Da Thon trengte stein til eget bygg på
Østlandet, måtte materialene kjøpes

dyrt fra Vestlandet. 
– Ethvert sted burde ha et lokalt

steinuttak, ivrer han. – Det er nok stein
her i landet, men det burde legges bedre
til rette for at man kunne hente ut stein
som er løftbar og murbar, stein som
naturlig spalter seg. Da ville det bli
 lettere å bygge med stein.

Hallingdølen, som har vært i bygge-
bransjen siden han var gutt, 30 av årene
i Olav Thon-gruppen, påpeker at stein-
håndverket er et fag med lange tradisjo-
ner. Ulike former for steinmuring har
satt sitt preg på byggeskikken Norge
rundt. 

– Jeg ønsker også å bidra til økt
bevissthet rundt betydningen av opp -
læring i steinfaget. Vi trenger gode

yrkesskoler, bedrifter som tilrettelegger
for lærlinger i steinfaget, kurs i steinmu-
ring og legging av heller, og økt fokus på
bevaring av gamle murertradisjoner, slik
at stein brukes med den kvalitet dette
materiale fortjener, sier han.

Eiendomsinvestor Thons tredje
ønske er at alle gravemaskineiere inves-
terer i en klo som gjør det enkelt å løfte
og dytte en stein på 1 000 kg og legge
den opp riktig. Da ville det bli lettere å
bruke stein også i skråninger og forstøt-
ningsmurer. På www.steinkultur.no kan
du lese mer. ngs@huseierne.no 
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HUS & BOLIGS FOTOKONKURRANSE:

Ser etter det som 
forundrer og beveger

Berit Roald, mangeårig fotograf i Scanpix, er med i juryen som skal kåre 
de beste bildene i Hus & Boligs fotokonkurranse. – Jeg ser etter 

kontraster og det som forundrer og beveger meg, sier hun. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

ENKELT: "Jennys hus" på Andøyas ytterside er fangen inn av 
Ester-Cecilie Frydenlund fra Oslo. Hun får en ryggsekk i posten.

37hus&bolig 1–2008 •

➤

h&b nr. 1-2008 s. 36-53:h&b nr. 1-2008 s. 36-53  1/31/08  6:17 PM  Page 37



Ihver utgave av Hus & Bolig deler vi ut
en eller flere ryggsekker. Fotograf Berit
Roald fikk i oppdrag å plukke ut sine

tre favoritt bilder så langt i konkurransen.
Oppgaven ble så vrien, at vi like godt
deler ut fire sekker.

– Dette var vanskelig, for det er veldig
mange flotte bilder. Men jeg må sende en

ryggsekk til Else Iren Cruse i Ber-
ger for bildet ”Sommerbolig”.

Jeg elsker denne tolkningen.
Bildet har så mange betyd-
ninger. Kanskje liker jeg

det ekstra godt også fordi
jeg er så tiltrukket av katter,

ler Roald. Hun er mer opptatt av det spe-
sielle og morsomme enn det fotografisk
nydelige og korrekte i dette bildet.

Liker det enkle
”Det var en gang et hus” er et bilde som
utmerker seg fordi det er så flatt og gra-
fisk, mener Roald. Sidsel Andersens tolk-
ning er fin med bare merkene etter et hus.

– Fine farger og enkel komposisjon,
sier jurymedlemmet.

Sekk vil hun også dele ut til Olava
Bidtnes i Tromsø for bildet ”Hallo, er det
noen der?” Seks røde telefonbokser, en av
dem utenlandsk, står alene og forlatt i

nysnøen.
– Jeg liker stemningen disse telefon-

boksene gir, sier fotografen. Det er noe
nostalgisk over det. Omgivelsene og
utsnittet gjør dette til et veldig enkelt og
visuelt bilde.

”Jennys hus”, fra Andøyas ytterside,
fotografert av Ester-Cecilie Frydenlund
fra Oslo, har noe enkelt og nærmest for-
blåst over seg. Det tiltrekker også, mener
Berit Roald, som deler ut nok en sekk. 

– Ett ensomt vindu og ett nakent ute-
lys understreker dette. Grønnfargen er
med på å skape ro og enkelhet, sier hun.

38 • hus&bolig 1–2008
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Morten Kristiansen fortjener
hederlig omtale for bildet
”Butikk i Halden 2007.” 
Ordene ”Moderne markiser”
står i skarp kontrast til det 
falleferdige og umoderne 
bygget.

RØDE RUBINER: "Hallo, er 
det noen der?" spør Olava
Bidtnes i Tromsø. Telefon-
boksene er som røde smykke–
stener i et vinterlandskap

GRAFISK: "Det var en gang 
et hus" har Sidsel Andersen,

Aulie, kalt dette bildet. 
Bare merkene står igjen.
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Vinnerne kåres i 2009
– Neste år er Hus & Bolig 100 år. Jubileet skal feires på flere måter. I den første utgaven vil vi kåre vinnerne i vår

spennende fotokonkurransen, sier redaktør Nina Granlund Sæther entusiastisk. I hele 2008 kan leserne sende inn

bilder og være med å konkurrere om til sammen 30 000 kroner. I mellomtiden deles det ut en rekke ryggsekker

for gode motiver. 

– De aller fleste skal kunne finne igjen ett eller flere bilder på nettsiden vår, www.hus-bolig.no, men vi har

dessverre ikke mulighet til å legge ut alt, opplyser Sæther. – Vi håper likevel at vi klarer å formidle noe av spenn-

vidden i de innsendte fotografiene. Noen av bildene er estetiske perler der fotografen har fanget farger, lys, stem-

ninger. Andre fotografer har mer dokumenterende bilder. De har fått øye på noe spennende eller uvanlig, og har

ønsket å fange et lite stykke av virkeligheten. Hun minner om at bildene må være minimum 1Mb for å kunne være

med i konkurransen og gjengis på trykk. Mer om fotokonkurransen finner du på www.hus-bolig.no 

LUFTIG: "Sommerbolig"
har Else Irene Cruse, 
Berger, kalt bildet av 
katten Harlekin som har
funnet seg til rette ved
Drammens fjorden.
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På sporet av den tapte tid
Kjøkkenveggen med Sissel, Hitler og Kongen, eller Kizztvillingene
på gutterommet. Du glemmer ikke Rune Johansens fotografiske
fortellinger om nordnorsk kultur. Situert i stuer blant glass figurer,
broderte puter, storblomstret tapet og i landskap av fjell og fjor-
der, møter vi personligheter stikk i strid med mediekulturens 
konstruerte identitets- og livsstils idealer. De er ærlige, ekte og 
de er seg selv nok.

TEKST: CHRISTEL VINDENES  FOTO: RUNE JOHANSEN

KONGELIG: Bildet "Hitler, Sissel og Kongen" er hentet fra boka Hiv Mainnskjiten, Forlaget Press.
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Bildene til Rune Johansen forteller om
noe som er så langt unna de stiliserte
og perfeksjonerte hjemmene i Bonytt

og IKEA-katalogen man kan komme.
Like langt unna de glamorøse motemaga-
sinenes retusjerte og skjønnhetsopererte
modeller, reklamespråkets overtalelses-
strategier og trendanalyser. Fra begjæret
etter det perfekte. 

Men visuelle kulturuttrykk som
reklame og film har i senere tid også spilt
på motsetninger og kontraster til idea-
lene, og rettet fokuset til særegenheter ved
vår kultur. Eksperter har til og med
påstått at det tradisjonelle og særnorske
også er blitt trendy, og at såkalte jordnære
verdier har fått en renessanse. Vi har fått
mange humoristiske historier om ”de

andre”; De mindre perfekte, såkalte van-
lige folk, de med særpreg, originale, ofte
fra perifere strøk, gjerne fra nord. 

I 2003 var det lottomilionæren fra
Verdal, taxisjåføren som rocket til med
ballroom blitz og korguttene i “Heftig og
begeistret” som gjorde særlig inntrykk. Så
ble den norske særegenheten dyrket
videre i programsuksessen Typisk norsk.
Alle ønsker å fange sider av vår livsstil, og
beretter med humor og innlevelse. Men
ingen forteller historier om hverdagshel-
ter og vanlige folk som Rune Johansen.
Den selvlærte fotografen fra Steigen har
klart å formidle med en balanse som gri-
per alle. 

Responsen rører
Suksessen skriver en sjelden historie. Så
vel kunstnerisk som kommersielt. Men
for Rune Johansen er det responsen fra
den menige mann som betyr mest. Og
den forteller om en kjærlighet til bildene
hans som er nesten like stor som fotogra-
fens egen. 

– I går fikk jeg en e-post fra en far som
fortale at han hver kveld måtte lese min
første fotobok ”Hiv Mainnskjiten” for å
få sin åtteårige sønn til å sovne. Det gjør
noe med meg, innrømmer Johansen. –
Da skjønner jeg at jeg har gjort noe godt. 

I 2003 var Rune Johansen nyskilt,
arbeidsledig og sliten. Drømmen om å bli
anerkjent som fotograf var kun en drøm.
Men alt snudde da kollega Per Heimly

KIZZ TVILLINGENE: Rune Johansen dokumenterer nordnorsk folkekultur og egenart, blant annet i hjemkommunen Steigen.

➤
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trykte bildene av Johansens familie og
venner og opphav Steigen, av bygdefolket
i de fargerike hjemmene, i magasinet
Fjords. Så gjorde de verdenskjente jour-
nalistene i Wallpaper det samme. Bildene
ble i neste omgang til boka ”Hiv Mainn-
skjiten”, og verden fikk øynene opp for de
finurlige fotoene fra nord. På fire år har
portrettene resultert i fire bokutgivelser,
oppkjøp av offentlige og private kunst-
kjennere, ambassader og utenriksdeparte-
ment, priser, utnevnelser og en rekke
utstillinger i inn og utland. 

Serverer sjela
For fotografen er forklaringen enkel.

– Jeg er steike ærlig og oppriktig glad i
motivene, erklærer han. – Ingen ting er

planlagt eller konstruert i mine bilder.
Det du ser er det det er. Og folkene er
ekte. Familien min i Steigen så vel som
høvdingen fra min sin siste bokutgivelse
”Da æ va i Amerika”. Og selv om det er
med stolthet og høytidelighet jeg viser
min verden, er jeg også redd når onkel
Leif skal stilles ut, innrømmer Johansen.
For med nærmeste familie og oppvekst -
omgivelsene i utsnittet, er det på en måte
sjela si han selger. Da bør bildet og balan-
sen bli riktig. Og det er nettopp måten
han betrakter dem på som gjør fremstil-
lingene så unik. Kanskje er det respekten,
ydmykheten og kjærligheten til dem han
møter som gjør de fremmede i fotoene så
familiære, hverdagssituasjonene så sensa-
sjonelle, det vanlige så uvanlig, og det

fjerne så nært. For oss andre. 
Selv forstår de ikke hva alt oppstusset

handler om. I Steigen kan de ikke fatte
hvorfor andre kan være interessert i bil-
dene, at folk bryr seg.

– Hadde det ikke vært for avstanden
mellom tilværelsen jeg lever i Oslo og slik
jeg kjenner den i nord, og lengselen til-
bake, hadde jeg ikke kunne formidle på
samme måte. Jeg måtte være borte en
stund for å få øynene opp for det som var
og er meg nærmest, sier Johansen. 

Forglem meg ei
Det er ikke bare motivene Johansen viser
oss, eller titlene som ”Hiv mainnskjiten”
eller ”Så lenge det vara” som er tilbake-
skuende. Fotoene ser tilsynelatende ama-

HEFTIG OG BEGEISTRET: Kanskje man må bo nordpå for å velge muppetshowtapet på veggene?
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tøraktige ut. Med frontalt perspektiv,
oppstilt og tilfeldig komposisjon, ser det
ut som om selv mor kunne tatt dem. Som
om de er tatt ut av familiealbum fra tiår
tilbake, eller som bilder fra ei minnebok.
Utsnittet forsterker melankolien og nos-
talgien vi føler for det vi møter i Johan-
sens verden. De sanselige detaljene vekker
savn. Kanskje til bygdekultur, til glade
bestemødrehjem, til arbeidsomme onkler,
gode historier, Hapå på brødskiva, og
husmannskost, champagnesaft og rabar-
bragrøt til dessert. Til samhold, tilhørig-
het og nære verdier. Men helt sikkert til
slik det var før og til noe som for de aller
fleste er fordums. Tidligere var det respek-
ten og kjærligheten til våre nærmeste som
gjorde at familiebildene fikk hedersplass

på veggene. Vi var stolte over å vise dem
frem, husker Johansen. Av de unge i dag
er det et forsvinnende fåtall som innreder
stuene etter slike tanker. Fotografen har
forstått at det er innredningstrendene
som gjelder og at familiefotografiene later
til å flyte på nettet, eller ligger gjemt i PC-
ene. 

– Også det høytidelige og staselige i
det å bli fotografert forsvinner, tror
Johansen.

Fotoet fryser
Selv har Johansen mange historier på
hjertet. Etter å ha blitt mottatt med stor-
mende glede med nylige utstillinger i
Frankrike, håper han å oppnå det samme
hjemme når han 8. februar, i Galleri K i

Oslo, stiller ut et utvalg fotos fra reisen og
møtet med norskamerikanerne i Amerika.
Deretter vil han lage fotohistorie om livet
og kulturen til sjømenn, og om kvener.
Begge er utdødende raser vil mange
hevde, og også disse kommer han til å
fange på tampen, før de forsvinner og blir
noe som har vært. Og kanskje er det der-
for vi lar oss så sterkt berøre. Fordi han
fanger et stykke kultur som snart er for-
svunnet eller som vi vet snart skal bli
borte, tapt, tid og mennesker vi mistet.
Med sitt kamera fanger han et stykke vir-
kelighet for oss, holder den fast, og lar
den leve videre, i minnet og på papiret.
For så lenge den ikke er ute av syne – er
den ikke ute av sinnet. 

HVERDAGSKUNST: "En skadet Venus i vinduet" passer ikke inn verken i Bonytt eller på avisenes boligsider. 
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Tollfri arv
Har du arvet møbler fra en gammel onkel eller

tante i utlandet, kan du ta dem med toll- og

avgiftsfritt inn i Norge. Du må bare sørge for at du

følger reglene, skriver Dine Penger. 

Det kan ta litt tid, og det krever tålmodighet,

men kan du bevise at du har arvet det du skal ha

med deg over grensen, slipper du toll og avgifter.

Arvegodset må også være brukt. Den du arver

tingene av må ha eid arvegodset og ha vært bosatt

i utlandet da han eller hun døde. Du må på din

side bo i Norge når du mottar arven. Søknad må

sendes Tollvesenet før du reiser av gårde med

varebil eller tilhenger. Og ved grensen må du

kunne legge frem all nødvendig dokumentasjon.
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Blått på Bygdøy
Spisestuen på Bygdøy kongsgård var opprinnelig grønn, en farge kong Olav likte godt. Men 

en mer sommerlig stemning var ønsket, og under restaureringen fant man fragmenter av et

koboltblått tapet, skriver Fargemagasinet. Dette er nå gjenskapt i limtrykk. Sannsynligvis var

det originale tapetet fra 1700-tallet da det var vanlig å bruke svært så friske farger i interiøret.

Foto: Øistein Lie.

sett&hørt

Energibruken flater ut
SSBs energiregnskap vier at total energibruk i

 norske husholdninger har flatet ut, og at energi -

behovet i dag ikke er større enn det var for ti år

siden, skriver Plan. Dette til tross for at antall boli-

ger i Norge økte fra ca. 1,95 millioner i 1995 til

2,24 millioner i 2007, og vi samtidig har fått en

økning i antall fritidsboliger som inngår i statistik-

ken. Enøk-tiltak i eksisterende boligmasse, som

installasjon av rentbrennende vedovner med høy-

ere virkningsgrad og varmepumper, etterisolering

og utskifting til mer energieffektive vinduer, er

hovedårsaken. Nye boliger er også mer energi -

effektive enn eldre.

Vinduer i høyfjellet 
kan sprekke
Etter hvert som det bygges flere og flere fritids -

boliger i store høyder, har overtrykk blitt et økende

problem. Isolerruter som plasseres høyere enn 800

meter over havet må trykkutlignes. Hvis ikke er det

stor fare for at de sprekker, skiver H-vinduet på sin

nettside www.h-vinduet.com. Årsaken skyldes

høydeforskjellen mellom produksjonsstedet og

bygningen der rutene monteres inn. En rute som er

helt plan ved havet, blir som en ballong i høyden.

“Jeg skjønte snart at det ikke var meningen at jeg

skulle sitte i sofaen med bena på en stol og følge

støvsugerens sjangling over gulvet. I lengden er

faktisk billig spansk såpe-tv bedre underholdning.”

Tellef Øgrim, om robotstøvsugeren Irobot Roomba, i D2

Hus under telt?
Cecilie Flyen Øyen ved Sintef Byggforsk arbeider med en doktorgradsavhandling om fukt -

sikker byggeprosess.

– Økt nedbør, økt vind og mer slagregn må føre til endret byggeskikk, sier Øyen til Aften-

posten. Folks ønske om panoramautsikt, og ønsket om å kunne fiske fra balkongen, kan være

i strid med god klimatilpasning av boliger. Hun spør også om man i et våtere klima i fremtiden

bør bygge boliger under telt for å unngå fuktproblemer. Det vil øke byggekostnadene, men

resultatet blir mindre skader og reduserte helseproblemer i fremtiden, mener hun.
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sett&hørt

“Nedtur på børsen betyr ikke nedtur 
i boligmarkedet, men stemningen skaper
usikkerhet som kan påvirke markedet.”

Advokat Torbjørn Ek, Ek eiendomsmegling, til Aftenposten

Hvor mye tåler taket ditt?
Nysnøens vekt er avhengig av temperaturen. Er det

kaldt, og under seks minusgrader, veier snøen 20

gram pr. liter. Er temperaturen i snøen 0 grader eller

mer, veier den 150 gram pr. liter. Har du et hus som

er bygget mellom 1949 og 1979, bør ikke snødyb-

den på taket være mer enn 40 cm når snøen er våt.

Foto: Nina Granlund Sæther.

Pessimisme i 
byggebransjen
Det tar lengre tid å selge boliger enn før, og flere

av de største aktørene i byggebransjen melder om

færre igangsatte prosjekter. Ordreinngangen til

Block Watne har falt med 15 prosent.

– Vi tror ikke vi behøver å kutte i staben nå.

Men vi tror det kan komme en viss reduksjon av

ansatte i byggebransjen, sier daglig leder Ole Feet

til Dagens Næringsliv. Han mener man vil merke

tendensen i bykjernene først.

Sverre Molvik, administrerende direktør i

Skanska Bolig, mener det ikke er grunn til å tro 

at vi får et krakk, men sier at vi nå vil gå inn 

i et normalmarked hvor man må 

jobber mer for å få solgt 

boligene.

Ungdommen trenger boliger
Mens alle har snakket om eldrebølgen som er i anmarsj, har boligpolitiske

planleggere oversett at ungdomsbølgen kommer først. NBBL-sjef Ralph

Norberg peker på at det vil bli 100 000 flere unge mellom 20 og 30 år de

neste ti årene, og tror dette vil kreve flere utleieboliger.

Bare 15 vindstille dager
På Jølle på Lista blåser det kuling og storm 180 dager i året. Skal du

bo der, må du like vind. I 20 av husene på utposten mot Nordsjøen er

det fastboende i ti, 24 sjeler til sammen, skriver Fædrelandsvennen.

Før var stedet ansett som det verste på Lista; avsides, værhardt og

karrig. I dag er stedet blitt populært av samme grunn. 

Foto: Nina Granlund Sæther.

”Best i test” ikke alltid best
Tenk nøye gjennom dine behov før du kjøper støvsuger. Begrepet 

”Best i test” betyr ikke nødvendigvis at støvsugeren er best for deg, 

skriver Villaägaren. En testvinner har alltid mange gode egenskaper, men

vel hjemme oppdager du kanskje at den er for tung å slepe på i trapper.

Maskinen kan kanskje ha en lyd som irriterer, eller små hjul som gjør det

vanskelig å dra den over dørterskler. Det kan være mange egenskaper

som er viktigere for deg enn at den har stor sugeevne og lite støvutslipp.
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Norges sikkerhetsbutikk

I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg av sikkerhetsprodukter. 

Butikken i Oslo er sentralt plassert i Oslo Sentrum, bare 1 minutt 

fra Oslo S, mellom NAF-huset og Clarion Hotel Royal Christiania. 

Skippergaten 33, 0154 Oslo

Tlf:  22 110 110, Fax: 22 41 86 08 

www.tryggogsikker.no

Brannslukkere Røykvarslere

Boligalarmer Evakueringsutstyr

Pulverslukkere, husbrannslanger, 

skumslukkere, automatisk tv/

tørketrommel og sikringsskaps-

slukker samt spesialslukkere.

Ioniske, optiske, kombinasjons-

varslere, CO-varslere, seriekoblet 

med kabel eller trådløst. Alle er 

godkjent av DSB.

Trådløst system med GSM-modul, 

trådløs sirene, bevegelsessensor, 

røyk- og vannvarsler. Klargjort 

for webkamera og webmodul.

Redningsliner, brannstiger, 

evakueringsmasker og annet 

utstyr for sikker evakuering.
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Røverkjøp?
Kjøpte du ny sofa i januar, og trodde 

du gjorde et røverkjøp på salg? 
I så fall er det ikke sikkert at du fikk 

like mye for pengene som du tror. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

De siste to årene har Forbrukerombudet arbeidet med å
rydde opp i møbelkjedenes markeds føring. Arbeidet
har avslørt at møbelbransjen i mange tilfeller har en

svært lemfeldig omgang med markedsføringsloven. Under
januarsalget til møbelkjeden
Skeidar gikk det over stokk og
stein, mener Forbrukerombudet.

Reell før-pris
– For å kalle noe for ”salg” må
prisene på varene være satt ned i
forhold til butikkens egen før-pris. Før-prisen må være
brukt innen seks uker før salget, og det holder ikke at
varene bare var priset; de må også ha vært solgt i et visst
omfang til denne før-prisen, forklarer seksjonssjef i For-
brukerombudet, Jo Gjedrem. 

Gjennom kontroller og stikkprøver viste det seg at
møbelkjeden Skeidar ikke kunne dokumentere at prisene
de oppga som før-priser under januarsalget var reelle.
Dermed har du kanskje ikke gjort noe røverkjøp, likevel,
dersom du gikk til innkjøp av nye møbler i denne butik-
ken i januar. 

– Vi var overrasket over den aggressive markeds -
føringen, for vi hadde inntrykk av at forholdene i møbel-
bransjen var blitt bedre den siste tiden, sier Gjedrem, som
legger til at også kjeden Living har vært i søkelyset for
samme type sak. 

Har skjerpet seg
Forbrukerombudet har pålagt Skeidar å stoppe den urede-
lige markedsføringen, og gjør den ikke det, risikerer
butikken et tvangsgebyr på en halv million kroner. I skri-
vende stund er det ikke kommet fram om Skeidar vil anke
saken inn for Markedsrådet. 

Forbrukerombudet har tidligere hatt lignende fokus
på andre bransjer, spesielt brune- og hvitevarebransjen og
sportsbutikkene. Disse bransjene har skjerpet seg og hol-
der seg nå i større grad innenfor markedsføringsloven.   
raa@huseierne.no 

Medlemskurs: Arv og skatt!
Huseiernes Landsforbund inviterer herved til et kurs
som vi tror vil få stor oppslutning, om et tema som alltid
er like aktuelt: Det gjelder arv og generasjonsskifte – 
generelt om hvordan man sparer arveavgift og spesielt
om overføring av fast eiendom. Vi har fått Tore Fritsch,
tidligere direktør i Skattebetalerforeningen, nå advokat 
i Formuesforvaltning AS, til å foredra om disse temaene
som han kjenner inngående. Fritsch har i tillegg en 
meget god formidlingsevne, slik at reglene blir 
for ståelige for alle.  

Kurset holdes i våre lokaler i Fred. Olsens gate 5, 7. etg.  
Tidspunkt: Onsdag 5. mars fra klokken 17:00 til 19:00.
Medlemspris: Kr 500,-

Meld deg på snarest, her kan det fort bli fullt!  

Påmelding på telefon 22 47 75 19, telefaks 22 4119 90
eller kurs@huseierne.no 
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Klesvasken fortsatt 
kvinnens jobb

Da Gry og Paul flyttet sammen, sluttet Paul å vaske klærne sine, 
mens Gry fikk dobbel bør. Noen som kjenner seg igjen?

TEKST: RIKKE ÅSERUD

PRIVAT SFÆRE: Skittentøy er nært forbundet
med det intime, derfor vil vi ikke slippe hvem
som helst inn på det, hevder Ingun Grimstad 

Klepp. Det er en av grunnene til at kles-
vasken fortsatt er kvinnens jobb.
Foto: GoodMood Photo / Scanstockphoto.
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Jeg tror jeg tar 98 prosent av
kles  vasken her i huset. Paul vasker
arbeidsklærne sine én gang i uken og

har en helt fast rutine på akkurat dem,
men alt det andre tar jeg. Det er ikke noe
vi eksplisitt har blitt enige om – det har
liksom bare blitt sånn, sier Gry Petter-
sen. 

Som kvinne er hun ikke alene om å
stå for hele familiens klesvask. Mens de
fleste andre oppgaver i hjemmet etter
hvert er blitt jevnere fordelt mellom
kjønnene, befinner fortsatt de aller fleste
kvinner seg dypt nede i skittentøyskur-
ven. I nesten 90 prosent av alle små-
barnsfamilier er det kvinnen som oftest

tar klesvasken. I bare én prosent av små-
barnsfamiliene er det hovedsakelig man-
nen som står for denne jobben.  

Familiens administrator
Forskningsleder Ingun Grimstad Klepp
ved Statens Institutt for Forbruksforsk-
ning (SIFO) har forsket på hvorfor det er
slik. Et entydig svar finnes ikke, men i de
aller fleste tilfeller dreier klesvasken seg
om mer enn bare velduftende tøy. Den
handler også om administrasjon av fami-
lien, mener Klepp. 

– Klesvasken er nært knyttet til drif-
ten av familien. Den som vasker klær vet
hvem som skal ha rent tøy når. Det
handler om å ha fotballdrakten ren til
neste trening og skjorten klar til dåpen
neste søndag. Klesvasken fungerer i
mange tilfeller som en kontrollpost i for-
hold til hva som skal skje de nærmeste
dagene, påpeker Klepp. Siden mor som
oftest er administrator av familiens sosi-
ale liv, faller klesvasken altså på henne. 

Men det er også andre grunner, blant
annet den at skittentøy er så nært for-
bundet med det intime. Vi vil ikke slippe
hvem som helst inn på det – og kvinner
er mer restriktive der enn menn. 

– I mange familier går mødrene
rundt omkring i både barnas og ekte-
mannens halvskitne klær og snuser for å
avgjøre om plaggene er modne for vask
eller om de holder litt til. Dette synes de
fleste er helt i orden, inkludert mennene.
Men kvinnene ville i større grad hatt
problemer med det, dersom deres ekte-
mann eller samboer skulle holde på
sånn. Og – en far som går og snuser på
døtrenes undertøy, liksom – det passer
seg jo bare ikke, sier Klepp. 

Tradisjonen
I tillegg til dette kommer selvfølgelig tra-
disjonen. Det har aldri vært noen tradi-
sjon at mannen i familien har stått for
klesvasken. Men det at mor vasker fami-
liens klær er ikke en så gammel tradisjon
som man kanskje skulle tro. I de velstå-
ende familiene ble denne jobben foretatt
av hushjelpene, eller innleide vaskekoner
– som dermed var blant de første til å få
vite det dersom for eksempel husets unge
frøken var blitt gravid. Hos de mindre
velstående var klesvasken riktig nok
kvinnens jobb, men da det ikke var
uvanlig å ha bare én, kanskje to skjorter, ➤

STØRRE JOBB: Da den lille skittentøysprodu-
senten Jenny kom til verden, økte klesvasken
betraktelig, men fortsatt er det Gry Pettersen
som står for jobben. Ektemannen Paul sender
hun heller på butikken. Foto: Rikke Åserud

KONTROLL:  
– Kvinner kan ha
godt av å slippe
kontrollen over

klesvasken, men da
må de tåle at men-

nene gjør det på sin
måte, sier forsk-
ningsleder Ingun

Grimstad Klepp ved
Statens Institutt for 
Forbruksforskning.

Foto: Rikke Åserud
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samt skjortesnippen til håndkle, var det
begrenset hvor mye tid av husarbeidet
klesvasken kunne ta. Presten og sam-
funnsforskeren Eilert Sundt, som under-
søkte hvordan det sto til med renslighe-
ten i Norge i siste halvdel av 1800-tallet,
rapporterte fra landsbygda at ”Mangen
trøie eller buxe slides op uden at have
smagt andet vand end nu og da lidt
regn.” 

I dag stiller saken seg noe annerledes.
Vi fyller opp skap, skuffer, kommoder og
hyller med stadig mer tekstiler. Som må
vaskes. Hos familien Pettersen anslår Gry
at det går to håndklevasker i uken, samt
en hvitvask, en svartvask og i hvert fall et
par med blandede farger. Og kanskje et
par spesialvasker. Det blir omtrent én
vask om dagen.

– Men jeg prøver å samle opp, så jeg

slipper å gjøre det hver dag. Jeg tar heller
tre maskiner én dag, og så prøver jeg i
hvert fall å bli ferdig med det meste før
lørdag, sier Gry, som gjerne vil ha tørke -
stativet bort fra dusjen i helgen. Det er jo
ikke så veldig fint med klærne til tørk på
badet, synes hun. 

Tørkeregler
Men hvor bør klærne egentlig tørke?
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PÅ  KJØKKENET: Skal klesvasken foregå på
kjøkkenet, badet, eller i kjelleren? Ulike vari -
anter har vært prøvd ut gjennom tiden, men
mange strever fortsatt med å finne gode
vaske- og tørkeløsinger i hjemmet.

Dette er et eget, stort kapittel i klesvas-
kens historie; et kapittel fullt av skrevne
og uskrevne regler. 

– Tørking av klær er et minefelt. Bare
se på husordensreglene i borettslag og
sameier – de dreier seg stort sett om støy
om natten, dyrehold, samt hvor og når
klesvasken kan henges opp. De fleste har
forbud mot å tørke klær over balkongen,
noe som nok har en sammenheng med
at vi ikke synes det tar seg ut; det ser litt
fattigslig og rotete ut. Men er det ikke
rart – når vi kommer til Syden, synes vi
gjerne at de fulle klessnorene er fargerike
og eksotiske, påpeker Klepp. Som legger
til at du gjerne kan dure med høytrykks-
spyler og vaske hus og bil på søndagene,
men henge ut klær – nei, det gjør du
ikke. ”Forbudet” mot å tørke klær på
søndager er en regel de aller fleste kjen-
ner til. 

I sterk kontrast til dette forbudet står
den gammeldagse, husmoderlige lykke-
følelsen enkelte får når de kan la klesvas-
ken henge ute i solen til tørk. Lukk
øynene og se det for deg. Du kjenner
antageligvis duften, men hva slags plagg
er det som henger på tørkesnoren?

– Det er i hvert fall ikke de gamle,
slitte underbuksene sine folk ser for seg i
denne idyllen, ler Klepp. – Hvite, friske
laken derimot er innenfor det akseptable
å henge til allment oppsyn under solen.

Slippe grepet
Forskeren mener kvinner kunne ha godt
av å slippe det stramme grepet de har om
skittentøyskurven. 

– Kvinner gjør fortsatt brorparten av
arbeidet i hjemmet, og ender stadig opp
som dobbeltarbeidende. Men det er
klart, dersom man overlater klesvasken
til sin mann, må man også la ham få
gjøre det på sin måte. Det er nok lettere
for mange å skrive en handleliste; da
beholder man kontrollen, sier Klepp.
Hos familien Pettersen har Gry ingen
planer om å gi slipp på klesvasken. 

– Nei, hvis han skal gjøre det, blir det
sikkert bare rot, ler hun, og legger til at
hun stort sett er fornøyd med forde-
lingen av oppgavene i hjemmet. Det er
nemlig nesten alltid han som handler.
Med liste. raa@huseierne.no
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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: MYCOTEAM

Heksesot oppstår vanligvis om høsten
eller vinteren, og gjerne i forbindelse
med nybygg eller oppussing. Overfla-

tene, som i utgangspunktet var hvite og
rene, blir plutselig dekket med svarte
eller grå felter som er seige og vanskelige
å bli kvitt med vanlige vaskemidler. 

– Det finnes dessverre ingen fasitløs-
ning på hvordan man skal bli kvitt et

problem som dette, og selv om vi ofte
kan kartlegge hva som er kilden og hvor-
dan det har oppstått, er det vanskelig å
svare på hvordan det kan rengjøres, sier
professor Tunga Salthammer ved Frauen-
hofer instituttet i Tyskland. Han har stu-
dert problematikken i over ti år, og er for
øyeblikket i ferd med å ferdigstille et
større forskningsprosjekt som kartlegger
årsakssammenhengene knyttet til hekse-
sot, Swarze Wohnungen, eller black
magic dust som fenomenet også er kjent
som. 

Tre forutsetninger 
For at heksesot skal oppstå, må det ifølge
professor Salthammer være tre forutset-
ninger tilstede. Store temperaturforskjel-
ler mellom inneluften og overflater som
vegger og tak, tungt flyktige organiske
forbindelser som blant annet finnes i
såkalte løsemiddelfrie lateksmalinger, og
støv eller sotpartikler.

– Hvis huset for eksempel er dårlig
isolert og det oppstår kuldebroer der det
blir stor forskjell mellom de varme luft-
strømmene i inneluften og den kalde

Svart ved et trylleslag
Svarte klebrige flekker i tak og på vegger trenger ikke bety dårlig rengjøring. 

Har du en splitter ny eller nyoppusset leilighet, kan du ha blitt angrepet av heksesot, 
et fenomen som selv ikke en grundig vask tar knekken på. 

SVART HVITT: Har du kuldebroer i huset, bør du
gjøre noe med dem før du pusser opp. Hvis
ikke er sjansen stor for at det dukker opp
svarte flekker på de hvite veggene dine.
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veggen, kan partiklene lett feste seg, for-
klarer Salthammer. Støvet, eller parti-
klene, kan komme fra flere kilder, og så
lenge de er små nok til å følge luftstrøm-
mene i boligen kan de bidra til proble-
met. 

– Partikler kan for eksempel komme
fra kjøkkenet, der kildene kan være noe
så enkelt som en brødrister, eller oppstå
ved steking og koking av mat. Problemet
er særlig stort hvis man kun bruker et
kullfilter over komfyren og luften sirku-
leres i stedet for å slippe ut av huset, sier
Salthammer. Sotpartikler fra flittig bruk
av stearinlys eller oljelamper kan også
føre til avsetninger. 

Unngå du problemet
Skal du pusse opp boligen din finnes det
en del forholdsregler du kan ta. Kjøper
du nytt, er du avhenging av valgene
utbygger har tatt. 

– Hvis folk spør meg hvordan de skal
unngå problemet, vil jeg anbefale å gjøre

oppussingen på våren. Å renovere på
høsten er ingen god idé. Da lufter man
gjerne mindre, og holder dører og vin -
duer lukket, sier Salthammer. 

Men selv om det kan hjelpe å legge
oppussingsprosjektet til den varmere
halvdelen av året, er det lite du får gjort
dersom du ikke fjerner forutsetningene
for problemet. 

– Det viktigste rådet er å stenge kul-
debroer. Hvis du har kuldebroer i huset
og lar være å gjøre noe med det før du
pusser opp huset, er sjansen stor for at
problemet gjenoppstår til vinteren. Det
verste tilfellet jeg har vært borti var et par
som opplevde at problemet kom tilbake
hver gang de pusset opp, tre år på rad.
Sørger du for å isolere huset skikkelig
forsvinner ofte problemet, sier Saltham-
mer. Han anbefaler også å velge renest
mulig maling uten tungt flyktige orga-
niske forbindelser, og å forsikre seg om at
husets ventilasjon fungerer som den skal. 
brs@huseierne.no

F A K T A
Tungt flyktige organiske forbindelser (SVOC) finnes i alt fra maling og lakk til gulvbelegg og 
tapeter. Disse stoffene karakteriseres ikke som løsemidler, og malinger som selges som 
løsemiddelfrie, for eksempel lateksmalinger, kan derfor bidra til problemet heksesot. 

En kuldebro oppstår i områder der isolasjonen i huset er dårligere enn andre steder, for eksem-
pel ved en metallprofil i et vindu eller i ubrutt betong som går tvers igjennom konstruksjonen. 

I Tyskland er heksesot ikke karak terisert som et helseproblem, men et  hygienisk problem. 

Det finnes lite informasjon om problematikken i Norge, men Mycoteam har lagt ut noe på sin
hjemmeside www.mycoteam.no Ellers finnes det en god del informasjon på tysk og noe på
 engelsk på internett. 

HEKSESOT: Overflater som var hvite og rene blir plutselig dekket med svarte eller grå felter.
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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

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@ladv.no
www.langsethadvokat.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. Tomtefeste.

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@bd.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 og byggesaker.

Karenslyst allé 8 B
0278 Oslo
Tlf.: 99 64 78 00
Fax: 94 77 17 14
Epost: oivind@stabenfeldt.net 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
ADVOKATFELLESSKAPET 
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker,
husleie, erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss,
alminnelig praksis.

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. T: 69955040. 
F: 69955045. Epost: kristoffersen@advokatf.no
winsvold@advokatf.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 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

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

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

Skedsmo: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten.
Tlf: 64 83 11 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: skedsmo@advokatfirmaet-nicolaisen.no

Jessheim: Storgata 3, 2050 Jessheim.
Tlf: 63 94 83 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: jessheim@advokatfirmaet-nicolaisen.no

Bekkestua: Bærumsv. 205-207, 1357 Bekkestua.
Telefon: 67 15 00 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: bekkestua@advokatfirmaet-nicolaisen.no 

www.advokatfirmaet-nicolaisen.no AK
ER

SH
US

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på advokatenes vanlige timesats, likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige salærsatsen som for tiden er på kr 825,- + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen

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

Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
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
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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

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 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 eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.

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. T: 32 25 55 00. F: 32 25 55 01.
Epost: hans.v.haug@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

55hus&bolig 1–2008 •

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

ADVOKATENE CRAMER & CO

Fast eiendoms rettsforhold og de fleste øvrige 
rettsområder.

Storgt. 41, Postboks 130 Sentrum,
3101 Tønsberg
Tlf.: 33 30 76 90, Fax: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no VE

ST
FO

LD
ADVOKATFIRMAET GRENLAND DA 

Husleie, byggesaker, arv og skifte,
tomtefeste, oppsigelse.

Postboks 1544, Down Town, Porsgrunn
Tlf.: 35 93 00 80. Fax: 35 93 00 81
Epost: em@grenlandsadvokatene.no
www.grenlandsadvokatene.no TE

LE
M

AR
K
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TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Det er ikke særlig morsomt å få et slikt
brev, og jeg må understreke at jeg liker
det dårlig, sier Geir Engebraaten, mar-
kedssjef i Kaare Berg A/S. Han hadde
ingen anelse om at leiligheten ble brukt
til prostitusjon. Før altså brevet fra poli-
tiet med tittelen ”Dokumentert prostitu-

sjonsvirksomhet i Deres leilighet” plutse-
lig var der. Enda stiftelsen forvalter rundt
2 000 utleieboliger her i landet, har han
aldri tidligere opplevd noe lignende. 

– Vi kredittsjekket leietager og inn-
hentet referanser, blant annet hos
arbeidsgiver, slik vi alltid gjør når vi leier
ut en leilighet. Det var ingen opplys-
ninger som ga oss mistanke om noe som
helst irregulært, opplyser Engebraaten. –
Det har heller aldri vært klager fra naboer
på stor trafikk til og fra leiligheten, eller
bråk på noe vis. 

Handlet raskt
Kaare Berg A/S tar sterk avstand fra
denne type virksomhet i sine leiligheter,
og har på ingen måte lyst til å bli assosiert
med eller straffet for hallikvirksomhet. I
naboleilighetene bor det blant annet
familier med barn. Engebraaten tok der-
for samme dag kontakt med Huseiernes
Landsforbunds juridiske avdeling. Han
trengte hjelp til å avslutte leieforholdet
umiddelbart. 

På den ene side skulle Engebraaten
gjerne fått et tips fra politiet først. Han
synes brevet er vel tøft i tonen. På den
annen side ser han at politiets skarpe
brev er helt nødvendig om leieavtalen
skal kunne heves. Leietager er meget
godt beskyttet gjennom husleieloven,
og det er ikke nok å vise til at man antar
at det er prostitusjonsvirksomhet i en
leilighet.

– Vi stiller oss derfor hundre pro-
sent bak politiets handlemåte, og gjør
det vi er nødt til å gjøre så raskt som

56 • hus&bolig 1–2008

Hallik! Jeg?
”Politiet har avdekket at det foregår prostitusjonsvirksomhet i
Deres leilighet i Trondheimsveien. I følge opplysninger politiet
har innhentet har De leid ut leiligheten til NN. I leiligheten bor 
NNs eks kjæreste. … Det følger av straffeloven § 202 (”Hallik-
paragrafen”) at den som leier ut lokaler som brukes til prostitu-
sjon kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 5 år, …”

TATT PÅ SENGEN: Geir Engebraaten i Kaare
Berg A/S syntes det var ubehagelig å få brev 
fra politiet om prostitusjonsvirksomhet i en 
av firmaets leiligheter. 
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mulig, understreker Geir Engebraa-
ten.

Like overrasket
Heller ikke leietageren kjente til at
det foregikk lyssky virksomhet i lei-
ligheten. Han har gått med på å la
seg intervjue av Hus & Bolig mot å
få være anonym.

– Jeg lot ekskjæresten min få bo
her i leiligheten. Selv flyttet jeg på
hybel for en god stund siden. Leie-
kontrakten står i mitt navn, og jeg
kan ikke akkurat si jeg føler meg høy
i hatten. Jeg ante ingen ting om pro-
stitusjon, jeg har ikke vært her, og jeg
har ikke hørt noe, derfor kom brevet
fra utleiers advokat som et lite sjokk,
sier leietageren. Han understreker at
han ønsker å få dette ut av verden så
fort som mulig. Umiddelbart tok
han kontakt med sin ekskjæreste, og
ba henne finne seg et annet sted å bo. 

Regning i fanget
Toromsleiligheten, som ligger sen-
tralt i Oslo, er fraflyttet. Rengjort er
den imidlertid ikke. Vinduene ser ut
som de er vasket med sølevann. Veg-
gene er sotgrå, og hånden til Geir
Engebraaten blir svart i møte med
gulvet. Her og der er det malt litt på
veggene, men arbeidet er langt fra
fagmessig utført. På badeflisene er
det klistrer opp en rekke figurer.

– Her må det rengjøres og males
før en ny leieboer kan flytte inn.
Figurene på badet må vekk. Det står
også igjen møbler som skulle vært
fjernet. Siden kontrakten er brutt,
må du også svare for utestående hus-
leie for en og en halv måned! Enge-
braaten er skarp i stemmen. Leieboe-
ren får valget mellom å ta de faktiske
kostnadene som følger, eller overlate
depositumet til utleier der og da.
Han tenker seg om – før han velger
det siste.

– Dette er surt. Men jeg innser at
ansvaret er mitt, sier han til Hus &
Bolig. – Og som sagt; jeg vil gjerne
ha dette ut av verden så fort som
mulig.

MISTENKELIG?: En ødelagt ringeklokka var eneste tegn på at ikke alt var som det skulle
i leiligheten i Trondheimsveien. 
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TEKST: 

NINA GRANLUND SÆTHER

Viktig å handle raskt
Dersom du skulle få et brev fra politiet om at det foregår

kjøp og salg av seksuelle tjenester i din utleide leilighet, må
du handle raskt. Du er da gjort kjent med forholdet, og du
kan bli straffet med bøter eller fengsel for hallikvirksomhet

om leieforholdet ikke opphører.

Det er foreløpig ikke forbudt verken å
selge eller kjøpe sex i Norge. Men
ifølge straffelovens § 202 er det ikke

lov å leie ut lokaler til noen som selger
seksuelle tjenester. Gjør man det, kan
man bli siktet etter den såkalte hallikpa-
ragrafen. Strafferammen er fengsel i inn-
til fem år. Alle som leier ut husvære –
enten det er en rekkehusleilighet, en lei-
lighet i en bygård eller en næringseien-
dom – kan bli stilt til ansvar dersom poli-
tiet oppdager at det drives prostitusjons-
virksomhet i lokalene. Fra det tidspunkt
man mottar brev fra politiet om denne
type tjenester, legger politiet til grunn at
man er kjent med virksomheten. 

Normalt vil politiet ikke straffefor-
følge utleiere som sørger for at prostitu-

sjonsvirksomheten opphører, med min-
dre den virksomheten som har foregått
har vært omfattende eller alvorlig på
annen måte, skriver politiet i sitt brev til
Kaare Berg A/S. Det er likevel viktig å
handle raskt, understreker advokat Thore
Eithun Helland i Huseiernes Landsfor-
bund.

– Ta brevet fra politiet på alvor! Det
må antas at politiet kan bevise at det fore-
går prostitusjon i husværet. Derfor råder
jeg til at man umiddelbart tar kontakt
med politiet med løfte om at leieforhol-
det vil opphøre. Deretter må man
avslutte leieforholdet. Det er normalt
ikke lett, men prostitusjon vil ansees som
et vesentlig mislighold av husleieavtalen. 

Leieforholdet kan avsluttes på to ➤
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måter, forklarer advokat Helland. –
Leieavtalen kan heves på grunn av
vesentlig mislighold, og det kan
kreves av leiebo eren straks flytter ut
og leverer husrommet tilbake.
Erklæringen om heving skal i så fall
være skriftlig, og årsaken skal opp-
gis. Alternativt kan leieforholdet
sies opp på grunn av mislighold,
men da løper avtalen ut oppsigelses-
tiden. Jeg vil nok anbefale utleiere å
heve avtalen i slike tilfeller.

Thore Eithun Helland påpeker at dersom prostitusjonsvirk-
somheten er så omfattende at den er til sjenanse for omgi-
velsene, vil han anbefale at det kreves en midlertidig forføyning
hos namsretten. En kjennelse herfra innebærer at leieboeren
mister sin besittelse av lokalet.

Gjelder også ved fremleie
Kaare Berg A/S hadde i den omtalte saken ikke gitt tillatelse til
fremleie. Leietakeren hadde gitt sin tidligere kjæreste lov til å
bli boende uten å informere utleier.

– Ved fremleie kan leietakeren bli siktet. Det er også viktig å
være oppmerksom på at utleieren er ansvarlig selv om leieboe-
ren har fremleiet boligen, påpeker advokat Helland.

Heldigvis var leietakeren interessert i at forholdet skulle ta
slutt så raskt som mulig. Kvinnen som bodde i leiligheten
trengte heller ikke mange uker før hun hadde funnet seg et nytt
sted å bo.

– Dersom leieboeren flytter ut etter kort tid, burde det være
tilstrekkelig at utleieren melder fra til politiet om at leieforhol-
det har opphørt, mener Helland. – Protesterer leieren, er det
viktig at utleier med en gang setter i gang en utkastelsesprosess
eller tar saken inn for forliks rådet. I et slikt tilfelle kan det også
være på sin plass å få til en midlertidig for føyning, sier advoka-
ten. Politiet må da holdes underrettet underveis.

Ifølge husleieloven er leieren ansvarlig for utlegg, tapt hus-
leie og lignende dersom en leiekontrakt heves.

– Leieren vil selvsagt være ansvarlig for de skader som har
oppstått, men han vil i tillegg være ansvarlig for å betale hus-
leien ut oppsigelsestiden eller til utleieren får leiet ut på nytt,
opplyser Thore Eithun Helland. ngs@huseierne.no

F A K T A

Straffeloven § 202
Den som 

a) fremmer andres prostitusjon eller

b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitu-

sjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, straffes med bøter

eller fengsel inntil 5 år.

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person

har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag. 

Husleieloven § 9-9 
Utleierens hevingsrett 
Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold

fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom: 

a) leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller

oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen,

b) leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad

forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på

en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren,

eiendommen eller øvrige brukere,

c) leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken

av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra ut -

leieren ikke bringer forholdet til opphør eller

d) leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen

måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig ad -

varsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller

e) leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som

gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør.

En erklæring om at utleieren hever leie avtalen, skal være skrift-

lig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet

tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis. 

Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l.

etter bestemmelsene i § 5-8. 

Thore Eithun Helland
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De fleste gårdeiere ønsker ikke å

komme i konflikt med loven, derfor
er det nå blitt vanskeligere for bak-

mennene å finne leiligheter til denne
typen formål i Oslo, mener politioverbe-
tjent Nordgaren. Slik sett var fjorårets
aksjon vellykket, og mange prostituerte
søker nå til andre land. Av de ca. 25
utleierne som ble kontaktet av politiet, er
det bare tre – fire stykker som ikke har

fulgt politiets oppfordring om å avslutte
leieforholdet. De blir anmeldt og eventu-
elt straffeforfulgt.

– Utleierne rammes av den såkalte
hallikparagrafen hvis de er uaktsomme,
sier Øyvind Nordgaren.

Nylig ble en utleier dømt til fengsel i
åtte måneder i Oslo tingrett. I tillegg ble
1,8 millioner kroner inndratt fra ulike
kontoer. 35-åringen leide ut leiligheter i

Nedre Holmegate i Stavanger, og i Sjø-
gata, Maridalsveien og Bygdøy allé i
Oslo. Mannen innrømmet at han holdt
jentene med håndklær og rent sengetøy,
og at han sørget for kontaktannonser på
internett med tilhørende mobiltelefoner.

Avhengig av å leie
– Det er ikke ulovlig å selge sex i egen lei-
lighet. Men 70 prosent av jentene i pros -
titusjonsmiljøet er av utenlandsk opprin-
nelse. De er her i korte perioder, kanskje
bare to til tre uker. De eier selvfølgelig
ikke leiligheter selv, de må inn på leie-
markedet understreker Øyvind Nordga-
ren. – Vår strategi er å kartlegge miljøet
og straffeforfølge bakmenn og halliker.
Dette er menneskehandel hvor kvinner
utsettes for overgrep, vold og trusler.
Vårt håp er at det skal bli mindre attrak-
tivt å operere i Oslo. 

Også i 2008 vil politiet ha fokus på
prostitusjon, og påbegynte saker vil bli
fulgt opp, opplyser han.

BYGDØY ALLÉ: 70 prosent av jentene i prosti -
tusjonsmiljøet er her i landet bare i noen få
uker, og er avhengig av leiemarkedet. Nylig 
ble en utleier dømt til åtte måneder fengsel for
hallikvirksomhet. Foto: Geoffrey Kempton.

Vil hindre menneskehandel
I fjor fikk ca. 25 utleiere brev fra politiet om ulovlig prostitusjonsvirksomhet.

– Vi arbeider offensivt for å redusere omfanget av menneskehandel og
kynisk utnyttelse av kvinner, opplyser politioverbetjent Øyvind Nordgaren i

Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet.

Ring Brunata eller besøk 
www.brunata.no for mer informasjon
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Å bygge ut loftet

Mange bygårder har råloft som kan omgjøres til en eller flere
spennende leiligheter med originale planløsninger. Det er

mulig for et boligselskap å oppnå riktig festlige kjøpesummer
for slike boliger. Dessverre oppstår det som regel en eller annen

uenighet underveis i prosessen eller etterpå fordi noe ikke har
vært planlagt godt nok, påpeker advokat Dag Stadheim.

Inoen tilfeller oppstår det vannlekkasjer
fra takterrasser, i andre tilfeller er lyd-
dempingen fra de nye leilighetene alt

for dårlig, eller vederlaget alt for lite.
Advokat Dag Stadheim nevner en rekke
eksempler på ting som kan gå galt. Han
har derfor en del generelle råd til Hus &
Boligs lesere om hvordan man bør gå
frem dersom man vurderer å bygge ut
loftet i en bygård. 

Er loftsutbygging hensiktsmessig?
– I de fleste tilfeller er det styret som er
initiativtaker til eller adressat for en fore-
spørsel om utbygging av disponibelt loft.
I nær sagt alle tilfeller jeg har vært med
på har verken styret eller beboere tenkt

tilstrekkelig gjennom om det er i alles
eller i felles interesse å bygge ut loftet.
Det aller første andelseierne, aksjonæ-
rene eller seksjonseierne bør tenke
gjennom, er om det er hensiktsmessig å
bygge ut loftet, sier Stadheim. Man tar
det for gitt at det er lønnsomt å bygge ut
loftet, men er det tilfelle? Økonomiske
betraktninger må vurderes opp mot hen-
syn av ikke-økonomisk karakter.

Dersom boligselskapet en gang i
fremtiden vil bygge ut heis må det settes
av plass til heisrom i øverste etasje. Vil
muligheten for det bli hindret dersom
loftet bygges helt ut? I de fleste boligsel-
skaper er det et økende behov for sykkel-
boder, boder til å sette fellesredskaper og
annet i. Vil en utbygging av loftet inne-
bære at det samlede fellesarealet blir så
lite at muligheten for endring av felles-
areal og økt bodareal umuliggjøres? Ikke
glem å vurdere om det kan finnes alter-
native utnyttelsesmåter for eksempel
som uteområde for fellesskapet.

– Se inn i krystallkulen. Vil fellesska-
pets mulige fremtidige behov komme i
konflikt med utbyggingen av loftet, spør
Dag Stadheim.

Nok kunnskap?
Stadheim har erfart at de fleste boligsel-
skaper dessverre ikke selv rår over til-
strekkelig ressurser til å planlegge og

gjennomføre utbyggingen på riktig
måte. Det er rett og slett derfor det ofte
går galt, eller i alle fall ikke så godt som
det kunne ha gått. 

– Det er viktig å knytte til seg personer
med den aktuelle kompetansen så tidlig
at de kan gi råd før det inngås forplik-
tende avtaler, og ikke når det bare er
mulig å rette de feil som er gjort, påpeker
han.  

Styret bør vurdere å knytte til seg en
arkitekt som kan vurdere om planløs-
ningsforslag er hensiktsmessige, byg-

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER / DAG STADHEIM

Advokat Dag Stadheim
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Henvendelser om eller initiativ til
utbygging av loft behandles av styret.
Det er sjelden boligselskaper selv har

midler og krefter til å forestå utbygging
og salg av ferdige leiligheter. Boligselska-
pet er henvist til å selge utbyggingsrettig-
heter til en utbygger som skal selge de
ferdige enhetene, eller til den eller de
som selv skal bo i de ferdige boligenhe-
tene. Saksbehandlingen må altså innret-
tes etter at styret skal inngå i forhand-
linger med en kontraktsmotpart om salg
av en del av fellesarealet i boligselskapet. 
Styret skal utarbeide forslag til vilkår for
utbygging av loft, herunder forslag til
avtale om slik utbygging, med den som
skal få lov til å bygge ut. Det kan bli
harde avtaleforhandlinger.  

Styret skal deretter legge forslaget
frem for sameiermøte og generalforsam-
ling, som treffer vedtak med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
Innkallingen til sameiermøtet og gene-
ralforsamlingen skal på en fullstendig
måte angi premissene for utbyggingen. ➤
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ningsteknisk kyndige som kan vurdere
om de valgte byggtekniske løsninger og
byggemetoder er tilfredsstillende, og
benytte juridisk kompetanse til å bistå
seg i avtaleforhandlinger eller til å
gjennomgå avtaleforslag.

Utbygging av loft innebærer at det
må inngis byggesøknad til kommunens
plan- og bygningsetat. 

– Styret bør søke konstruktive råd fra
den oppnevnte saksbehandler. Han eller
hun sitter ofte på verdifull kompetanse,
opplyser advokat Stadheim. 

ATTRAKTIVT: Det er mulig å
oppnå riktig festlige kjøpesum-
mer for spennende loftsleilig-
heter med originale planløs-
ninger. Men dessverre kan mye
gå galt før loftet kan averteres
på boligsidene, advarer advokat
Dag Stadheim. Foto: Espen
 Sjølingstad Hoen / Scanpix.

Utbygging: 
En omfattende 

prosess 
Gjennomføring av loftsutbygging
omfatter mye mer enn de faktiske

byggearbeidene. Byggearbeidene er
egentlig bare resultatet av prosessen. 

TEKST: DAG STADHEIM
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Først etter dette kan utbygger
fremme byggesøknad for kommunen.
Styret skal, som ovenfor beskrevet, følge
med på denne offentlige prosessen.
Fremdriften i byggesaken kan i hovedsta-
den følges på plan- og bygningsetatens
hjemmesider, og kopi av saksdokumen-
ter kan fås ved direkte henvendelse til
etaten. 

Når ramme- og byggetillatelse er gitt
må styret kontrollere om fremdriften i
byggeprosessen finner sted i henhold til
avtale.

Til slutt skal det treffes vedtak som
sikrer at de nye leilighetene blir fullver-
dige medlemmer av fellesskapet. I eier-
seksjonssameier skal det treffes vedtak og
gjennomføres en reseksjonering, i
borettslag skal det gis melding til boligre-
gisteret og i boligaksjeselskap skal aksjo-
nærprotokollen endres. Der noe har gått

galt underveis har styret til syvende og
sist en mulighet til å fremtvinge riktig
ytelse ved å nekte å gjennomføre den for-
melle prosessen, men det må eventuelt
kun skje etter svært nøye overveielser.     

Arealet må defineres
Boligselskapet må blant annet avklare
hvilket areal som skal kunne benyttes til
utbyggingen. Det er slett ikke sikkert at
det er mulig å selge utbyggingsrettigheter
til hele loftsarealet. I noen tilfeller kan
det være nødvendig å benytte noe av are-
alet som alternativ rømningsvei for
underliggende leiligheter. 

Boligselskapet bør også avklare hvor
mange nye leiligheter som maksimalt
kan bygges. Det er forskjell på å ha to
store leiligheter på loftet kontra mange
små leiligheter som nærmest vil fremstå
som et hybelhus. Utbyggingsarealet skal

beskrives, og skal fremgå av plantegning.
Når det er klart hva og hvordan area-

let skal bygges ut, må det avklares i hvil-
ken utstrekning det skal kreves vederlag
for utbyggingsrettighetene. Det har så
langt ikke dannet seg noen normer for
hvordan slike vederlag skal fastsettes. Det
er rimelig å kreve en andel av et potensial
for gevinst med videresalg av ferdige lei-
ligheter.   

Vilkår for utbyggingen
Når boligselskapet har truffet den prin -
sip ielle beslutningen om at loftet skal
bygges ut blir det spørsmål om til hvem
og på hvilke vilkår loftet skal bygges ut.
Styret må tenke gjennom de rettslige og
faktiske vilkår som må stilles for utbyg-
gingen, og formålet med den vurde-
ringen er å tenke gjennom hvordan situ-
asjonen bør være etter at utbyggingen er
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UTFORDRENDE: Det er
mange skjær i sjøen når et

borettslag, boligaksjeselskap
eller sameie skal bygge ut
loftet. Det kan lønne seg å

knytte til seg faglig eksper-
tise så tidlig som mulig i 

prosessen har advokat 
Dag Stadheim erfart. Foto:

Joakim Krøvel / Scanpix.
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gjennomført.
Styret, eller den styret engasjerer til

det, må inngå i forhandlinger med den
eller de som vil og kan bygge ut loftet
med hensyn til å avklare hvilke vilkår
selve utbyggingen skal gjennomføres
på. 

Styret bør vurdere hvilke krav som
skal stilles til den som skal bygge ut lof-
tet. Det avgjørende er om styret har til-
lit til at denne personen eller dette sel-
skapet virkelig har vilje og økonomisk
evne til å gjennomføre utbyggingen.
Styret må minimalisere risikoen for at
utbygger går konkurs når byggearbei-
dene er halvferdige. Det er ikke lett å
håndtere en situasjon der taket er
”halvåpent”, fasaden er kledd av et stil-
las og det står en halvfull container på
gressplenen ved siden av inngangen.  

Det kan benyttes standardavtaler

for å skape et rammeverk for utbyg-
gingen, men styret må uansett vurdere
de spesielle forhold som det må tas
hensyn til ved utbygging av et loft i en
eksisterende bygning. Avtalen om vil-
kårene for utbyggingen skal, som
beskrevet ovenfor, være ferdig før
utbygging kan begynne. Avtalen
trenger imidlertid ikke være ferdig før
utbygger søker plan- og bygningseta-
ten om rett til å bygge ut loftet. De
offentligrettslige vilkårene som plan-
og bygningsetaten og andre etater fast-
setter er bare en del av utbyggingsvilkå-
rene. I tillegg kommer alltid de vilkå-
rene som boligselskapet tillater at
utbyggingen skal skje på.

Les mer om avtaler og vilkår i forbind -
else med loftsutbygging skrevet av advo-
kat Dag Stadheim på www.hus-bolig.no

Unntak fra 
forkjøpsretten
Kommunal- og regionaldepartementet

foreslår at det ikke lenger skal være for-

kjøpsrett når en kommunalt eid boretts -

lagsbolig selges til den som leier boligen.

Det kommer fram i et forslag til endring

av borettslagsloven, eierseksjonsloven

og avhendingsloven som ble lagt fram i

november i fjor. Lovendringen innebærer

at det skal bli lettere for leiere i kom -

munale boliger å kjøpe boligen de bor i.

Slik loven er i dag risikerer leiere i kom-

munale borettslagsboliger å måtte flytte

ut dersom de kjøper leieboligen sin og

noen kommer utenfra og overtar kjøpet

med sin forkjøpsrett. 

Ny tvistelov
Ved årsskiftet trådte den nye tvisteloven

som skal sikre en raskere og mer effek-

tiv behandling av sivile saker i retts -

apparatet i kraft. Utstrakt bruk av retts-

megling er en følge av den nye loven.

Tingretten får også større ansvar, fordi

adgangen til å anke saken inn for lang-

mannsretten innskrenkes. En sak kan

bare unntaksvis ankes til lagmannsretten

hvis anken gjelder verdier under

125 000 kroner. Tidligere var beløps-

grensen 50 000 kroner. I tillegg åpnes

det for en ny og forenklet prosessform

som gjelder små og middels store krav,

det vil si tvister hvor de økonomiske

 verdiene er under 125 000 kroner.
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Eiendomsmegling i
strammere tøyler

Fra nyttår ble det forbudt å bruke tittelen ”statsautorisert 
eiendomsmegler”. Det er også blitt strengere krav til 

eiendomsmeglernes uavhengighet og kompetanse. 

Første januar 2008 trådde den nye
loven om eiendomsmegling i kraft. 

– Loven og tilhørende forskrift stil-
ler strengere krav både til hvem som skal
kunne drive megling og til hvordan
oppdraget skal utføres, påpeker advokat
Einar Frigland i Huseiernes Landsfor-
bund. Finansminister Kristin Halvorsen
mener den nye loven vil bidra til større
trygghet for forbrukerne og skape større
ryddighet i eiendomsmeglingsbransjen.

Ut med statsautorisert
Den nye loven innebærer at ingen
lenger får kalle seg ”statsautorisert eien-
doms megler” – en tittel som feilaktig
kan gi inntrykk av at megleren har en
slags statlig tilknytning. Hvert oppdrag
skal imidlertid ha en ansvarlig megler,
og denne personen må ha eiendoms -
meglerbrev, advokatbevilling eller være
jurist med særskilt tillatelse. Han eller
hun er ansvarlig for gjennomføringen av
hele oppdraget overfor oppdragsgiveren,
og kan ikke sette bort viktige oppgaver
til andre.  For eksempel må vedkom-
mende selv besiktige og undersøke eien-

dommen, og det er han eller hun som
skal avholde bud runder og kontrakts-
møte.

Krav til uavhengighet
Den nye loven har strenge krav til
meglerhusenes uavhengighet, og forbyr
blant annet advokater som driver med
eiendomsmegling samtidig å drive med
eiendomsspekulasjon. Reglene for egen-
handel for ansatte i meglerhus strammes
også inn. 

For å sikre at man får uavhengige råd
hos megler, skal meglerforetaket ikke
kunne formidle eierskifteforsikringer
mot vederlag. Lån skal derimot fortsatt
kunne formidles mot betaling, men bare
slik at partene får skriftlig informasjon
om dette på forhånd. Og ingen ansatte i
meglerforetaket skal få noen form for
vederlag i forbindelse med kredittfor-
midlingen.

Uavhengigheten understrekes også
ved at megler forbys å være partsrepre-
sentant på noen måte. Han eller hun
skal for eksempel ikke kunne opptre
som agent ved formidling av boliger i

Advarer mot
papirer som ikke
er i orden
– Det stilles strenge krav til eien-

dommer som skal seksjoneres. Vi

advarer mot å gå inn på avtaler om

kjøp av leiligheter som ikke har

tinglyste og godkjente seksjone-

ringsbegjæringer, sier advokat Olaf

Bryner i Bergen. 

Huseiernes Landsforbunds dis-

triktskontor i Hordaland får til sta-

dighet henvendelser fra fortvilte

medlemmer som har kjøpt leilighe-

ter som på salgstidspunktet ikke er

ferdig seksjonert. Ofte oppstår det

problemer fordi det hefter mangler

ved leilighetene som gjør at de

ikke kan  seksjoneres slik som hen-

sikten har vært. Det kan være

mangelfull bodplass, for små rom,

lave takhøyder, manglende brann-

sikring osv. Kjøperne har kanskje

allerede betalt kjøpesummen, men

det kan ta svært lang tid før pro-

sjektet kan godkjennes, og skjøter

kan bli tinglyst, opplyser advokat

 Bryner.
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utlandet. Megler er mellommann; han
eller hun skal ikke være selger.

Utvidet innsynsrett
Det blir også en strammere regulering av
hvordan meglerne kan ta seg betalt for
oppdragene sine. Selger skal nå få et sam-
let, spesifisert kostnadsoverslag over det
totale vederlaget og de samlede utlegg
megleren regner med. Megler plikter å gi
tilbud basert både på timepris og på pro-
visjon, noe som kan føre til at enkle opp-
drag i et godt marked kanskje vil gå mest
etter timeregning i fremtiden. Progressiv
provisjon, som innebærer at meglerens
prosentandel av salgssummen er lav opp
til takst, men svært høy over, blir forbudt.

Dette gjorde megler til ”selgers mann” i
for stor grad, og fratok ham nøytraliteten
som en mellommann bør ha.

Innsynsrett i budjournalen utvides.
Megler skal nå uoppfordret gi kjøper og
selger en kopi av budjournalen straks en
handel er kommet i stand. De øvrige
budgiverne kan kreve kopi av journalen i
anonymisert form når budrunden er
avsluttet, uavhengig av om handel er
kommet i stand eller ikke. 

Tidligere måtte meglerforetakene
stille en sikkerhet på 20 millioner kroner.
Beløpet er nå økt til 30 millioner, slik at
forbrukerne får vesentlig større vern mot
tap om noe skulle gå galt.
ngs@huseierne.no 

juss
TEKST: 

NINA GRANLUND SÆTHER

Fem forslag 
til ny lov
Tomtefesteloven må forandres. Det

ble klart da Høyesterett i høst slo

fast at deler av den ikke var foren-

lig med grunnloven. Men hvordan

skal den nye tomtefesteloven bli?

Det har justisdepartementet ikke

mindre enn fem ulike forslag til.

Forslagene ble sendt ut på høring i

desember. Felles for alle forsla-

gene er at de ikke lenger gir  fester

rett til å kreve innløsning av feste-

tomten mot å betale en viss pro-

sentandel av råtomtverdien. Inn-

løsningssummen skal i stedet reg-

nes ut fra festeavgiften. Men skal

den være 20, 25 eller 30 ganger

festeavgiften? Dette er blant ting-

ene Storberget samler innspill om i

høringsrunden.
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TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Bjørn Temte og Ola Viste puster lettet
ut. I tre og et halvt år har de reist
Norge rundt med en 20 tonns laste-

bil og hentet bøker som de har kjørt til
Statens Kartverk på Hønefoss. Den før-
ste overføringen var fra Ringerike ting-
rett 19. mars 2004, den siste fra Tøns-
berg tingrett 26.oktober 2007. Resulta-
tet ble seks kilometer med dokumenter
som er hentet fra totalt 83 tingretter i
Norge.

200 tonn
For de største tingrettene, som for
eksempel Asker og Bærum, dreide det
seg om tonnevis av arkivmateriale. Et 18
meter langt vogntog måtte til for å frakte
280 hyllemeter pantebøker og annet
arkivmateriale, til sammen 8 800 kilo,
fra Sandvika til Hønefoss. 

– Det er litt vemodig at det er slutt,
for jeg liker å sjaue, smiler Bjørn Temte.
Gode i Norges-geografi er han og Viste
blitt. Karene minnes langturene til
Vadsø, Alta og Hammerfest. I Hammer-
fest stod lastebilen innesnødd i ett døgn
før den kunne begynne på sine vel 200
mil lange reise gjennom Sverige til
Hønefoss. Størst var boklassene fra Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger. 

– Det var verdifull last vi reiste med.
Helt uerstattelig om vi hadde kjørt ut,
sier karene. De ser på det som en bragd
at alt nå er kronlogisk på plass, og det
uten at en eneste side er ødelagt. Siden
en hyllemeter veier 40 kilo, har Temte
regnet ut at de har kjørt mellom 160 og
180 tonn med bøker. Legger man til de
300 skapene, som veier 150 kilo hver,
kommer vi opp i 200 tonn.

Samlet 
Dermed er en epoke over for norske
domstoler. Nå er all tinglysing i fast eien-
dom samlet ved Statens kartverks hoved-
kontor på Hønefoss. Det var i 2002
Stortinget vedtok at tinglysing i fast eien-
dom skulle samles på ett sted, som et
ledd i en omorganisering av domstolene.
De ville også samle all forvaltning av
offentlig eiendomsinformasjon i én orga-
nisasjon. Kartverket hadde ansvaret for
det nasjonale registeret for grunneien-
dommer, bygninger og adresser ((GAB)
og digitalt eiendomskart (DEK). Et nytt
datasystem, Matrikkelen, var under
utvikling. Det settes i drift i disse dager.
Foruten GAB og DEK vil Matrikkelen
også inneholde annen fysisk informasjon
om eiendommene. Grunnboken inne-
holder den juridiske informasjonen. Ved

å legge tinglysingen, og dermed forvalt-
ningen av Grunnboken til Kartverket,
fikk man en felles forvaltning av offentlig
eiendomsinformasjon. 

Informasjonssjef Åge Hadler konklu-
derer med at overføringen av tingly-
singen til Statens kartverk har vært en
omfattende og krevende prosess. Ikke
bare skulle oppgaver og arkivmateriale
overføres fra 83 tingretter. Personell
skulle tilsettes og læres opp, kontorloka-
ler og pantebokarkiv klargjøres. I dag er
det vel 240 medarbeidere i avdelingen. 

I slutten av oktober var Norge endelig samlet til ett tingrike. 
Da var 200 tonn med dokumenter fra 83 tingretter samlet på ett sted, 
og ansvaret for tinglysing i fast eiendom overført til Statens kartverk. 

juss

Seks kilometer med pantebøker

SISTE TUR: Bjørn Temte og Ola Viste har samlet 200 tonn med dokumenter fra 83 tingretter landet
rundt. Arbeidet varte i tre og et halvt år. 

h&b nr. 1-2008 s. 54-67:h&b nr. 1-2008 s. 54-65  1/31/08  6:55 PM  Page 66



67hus&bolig 1–2008 •

h&b nr. 1-2008 s. 54-67:h&b nr. 1-2008 s. 54-65  2/1/08  12:36 PM  Page 67



68 • hus&bolig 1–2008

h&b nr. 1-2008 s. 68-83:h&b nr. 6-2007 s. 68-77  1/31/08  7:05 PM  Page 68



Låven på Voie:
Reiser seg og tar form
Det er snart to år siden Hus & Bolig skrev om
låven på Voie i Kristiansand første gang – den
gamle, falleferdige bygningen som skal forvandles
til en praktisk og moderne enebolig for 69 år
gamle Eli Tangvall Aasen. Arbeidet har gått i
 sneglefart. Endelig begynner huset å reise seg.
Plutselig skjer alt veldig fort.

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER

69hus&bolig 1–2008 •
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Det er en av årets korteste dager. Sola
står lavt. Strålene når så vidt over
Voie-åskammen og ned på bygget

som er i ferd med å ta form nede ved
sjøen. Kulda biter. Hus & Boligs
utsendte blir fort iskald på føttene. Det
er 14 - 15 minusgrader, hvitrimet og
vakkert. Fire godt kledde tømrere legger
gulv mellom første og andre etasje. De er
tydeligvis vant med å jobbe utendørs
vinterstid.

– Målet er å bli ferdig med hele gul-
vet før jul, forteller Knut Ove Kristian-
sen. Byggmesteren, som ikke er like godt
polstret som sine medarbeidere, er
innom som snarest. Tirsdager er vanlig-
vis kontordag for sjefen. Andre dager i
uka hender det han svinger hammeren

selv, men han har også et hus til under
oppføring. – Deretter legger vi over en
presenning. Da står bygget tørt og
beskyttet selv om det skulle komme snø i
romjula, forklarer han.

Vanskelige grunnforhold
En uke tok det å få reisverket i første eta-
sje opp. Byggmesteren lover at det nå vil
gå fort fremover. Han forklarer at det var
kompliserte grunnforhold som forsinket
dem i høst.

– Grunnarbeidet ble langt vanskeli-
gere enn vi hadde trodd. Det er delvis
fjell under huset, og delvis nærmest
bunnløst. Det var viktig å få ledet vannet
bort, så det ikke skaper problemer i
fremtiden. Ytterst måtte vi pæle, men de

ståldragerne vi først fikk var ikke lange
nok. Og så måtte vi vente ytterligere tre
uker før vi kom videre, forteller Kristian-
sen. Han regner med at taket vil være på
midt i januar, men tar et lite forbehold;
kommer det en halvmeter snø, blir det et
slit.

Kjeller og grunnmur er ferdig støpt.
Helt nederst skal det foruten gressklipper
og hagemøbler bli plass til et teknisk
rom. Det er boret hull til en jordvarme-
pumpe. I underetasjen blir det garasje,
gjesteleilighet, soveromsfløy og et stort
håndarbeidsrom. Øverst blir det også et
soverom, samt stue og kjøkken. Stuen
skal ha store vinduer mot Kjosbukta og
Vågsbygd. Huset blir stort for en enslig
dame. Det måler 7 x 25,5 meter. Men

LEGGER GULV: Christian Breland er godt kledd og lar ikke 15 kalde grader hindre ham i å legge gulv i det som skal bli husets stue. De selvbærende sponplatene        h
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VINTERLIG:  Fra stuen blir det nydelig utsikt mot Kjosbukta og Vågsbygd. Hvis det hugges noen trær.

REISER SEG: Grunnmuren er ferdigstøpt, og første etasje har kommet opp.

ANSVARLIG: Bygg-
mester Knut Ove
Kristiansen liker
utfordringer. Dette
blir ikke noe vanlig
sørlandshus.

e        har spor for rør til vannbåren varme.

➤

Tangvall Aasen har stor familie, og hun
tenker at skal huset en gang selges, må
det være praktisk for en vanlig barne -
familie.

Vannbåren varme
Gulvet som tømrerne legger, er sponpla-
ter som har slisser – eller spor – for
vannbåren varme. De festes direkte til
trebjelkelaget. Det er et smart produkt,
mener byggmester Kristiansen. Platene
er enkle å montere, og de erstatter et
normalt undergulv. Siden platene er
bærende, holder det med et tynt lag par-
kett eller annen type gulv over når vann-
rørene er lagt. Men den jobben er det
rørleggeren som må gjøre. Ellers er gul-
vet noe av det siste som gjøres ferdig på
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et bygg. Det er blant annet for å unngå
skader.

Når taket er på plass, skal huset paneles
utvendig. Vinduer og dører er bestilt til
uke seks. 

– Poenget er å få lukket bygget så raskt
som mulig for å unngå fuktskader, forkla-
rer Knut Ove Kristiansen. 

Huset skal kles med kjerneved av furu.
Materialene kommer ferdig innsatt med
jernvitriol fra fabrikk for å unngå skjolder.
Panelet skal også ha forskjellige bredder,
både 4”, 5” og 6” som skal stå litt hulter til
bulter. Både gråfargen fra jernvitriol og de
ulike breddene skal være med på å under-
streke låvefølelsen.

Morsomt og utfordrende
– Dette er ikke noe vanlig sørlandshus som
vi kan bygge i blinde. Vi må tenke nøye
igjennom hva vi skal gjøre når, særlig før vi
bestiller varer. Og enkelte løsninger må vi
diskutere med arkitekten. Her er for
eksempel takkonstruksjonen ganske spesi-
ell. Men det er veldig moro å bygge noe
annet enn det som er ren rutine, sier bygg-
mester Kristiansen entusiastisk. Han har
jobbet som tømrer i 14 år, de siste seks
som byggmester med eget firma. Denne
typen bygg gir mer ansvar, og man er mer
involvert i avgjørelser. Det liker han. 

Rørleggeren skal inn rett over nyttår
for å jobbe med første etasje. Han skal
bore hull gjennom betongen til vann og
avløp. Så må mureren inn for å støpe nytt
gulv. Dekket som ligger her nå er ikke iso-
lert. Det skal også legges rør for varme.
Elektrikeren skal inn når snekkerne er fer-
dig utvendig.

– Når bygget står ferdig? – Nei, det er
litt i det blå. Til sommeren, kanskje. Det
burde være grei skuring fremover nå, sier
Knut Ove Kristiansen optimistisk.

Ugunstige værforhold
Fem og en halv uke senere: Regnet pisker.
Vinden river og sliter. Et par kilometer
lenger inn, på Odderøya, er det satt ned-
børsrekord for januar. Hus & Boligs
utsendte prøver å beskytte fotoapparatet
med en stor paraply, men den vrenger seg i
vindkastene. Lyset strekker nesten ikke til.
Bakken er gjørmete og våt. Søla skvetter.
Men det meste av taket er på plass. Og
veggene har fått kledning av svart papp.
Vindusåpningene er tettet med plast. Vi
begynner å kjenne igjen den gamle låve-
bygningens form. Låvebrua er det eneste
som står igjen. Her skal det bli nytt inn-
gangsparti. Hvis bygget ikke regner helt
bort, da… ngs@huseierne.no 

MANGE KVADRATMETER: Eli Tangvall Aasen
får god plass. Huset måler 7 x 25,5 meter,

får to fulle etasjer og kjeller under 
mesteparten av bygget.

VÅTT: Nedbørrekord i januar, men nå er
taket snart oppe. Huset begynner å ta form.
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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, tilstandsrapporter, 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

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

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
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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

BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, tilstands -
vurdering, våtromskontroll, reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
boliginstituttet@boliginstituttet.no  OS

LO

TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

Grundig og rask boligtaksering. 
Eneboliger, leiligheter, næringslokaler. 

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

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

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

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

Broveien 62, 1397 NESØYA. T. 66 84 76 24. 
M. 90 53 46 56. E: knutint@online.no  www.klt.no OS
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring,
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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Redaktør 
Nina Granlund Sæther
ngs@huseierne.no

Journalist 
Bjørn Runar Sodeland 
brs@huseierne.no

Journalist 
Rikke Åserud
raa@huseierne.no

TIPS OSS
22 47 75 00
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Økning i tvister om nybygg
Huseiernes Landsforbund hadde en økning på 52 prosent
i antall hen vendelser i saker om husbygging og håndver-
kere fra 2006 til 2007. Mange huseiere har problemer
med useriøse entreprenører og håndverkere.

– Byggebransjen har hatt gode tider, og det er åpen-
bart mange useriøse aktører og håndverkere med dårlig
tid ute på markedet, sier advokat Anders Leisner i HL.

– I 2008 venter vi at regjeringen legger fram forslag til
ny plan- og bygningslov, der en form for bygningskon-
troll gjeninnføres. Dagens system, som innebærer at
håndverkere og entreprenører kontrollerer seg selv, fun -
gerer ikke. I tillegg må man se på om forbrukervernet ved
oppføring av nybygg er godt nok. Vi har hatt bustadopp -
føringslova i ti år nå, og selv om den har ført mye godt
med seg, er det alltid rom for forbedringer, sier Leisner.

Hekta på Dolly
Min kjære er hekta på Dolly. Ikke den forlokkende pizzaen i TV-
reklamene fra pizzakjeden Dolly Dimples, og ikke den barm -
fagre countrydronningen heller for den saks skyld. Takk og lov.
Nei, kvinnen i mitt liv har begynt å samle på sauer. Egentlig
synes jeg det er ganske harry, men sakte men sikkert har jeg
funnet ut at jeg ganske enkelt blir nødt til å akseptere det. I
hvert fall for en liten periode. 

Det har seg nemlig slik at jeg er blitt far. Til ei nydelig lita
jente som nå har begynt å småpludre, glise, le, lugge og ikke
minst skrike og hyle. Og det var det som utløste det hele.
Denne avhengigheten fra min bedre halvdels side. Små babyer
liker visstnok veldig godt å sove på skinnet til det som her i
landet i mange år er omtalt som ålreite dyr. Disse skinnene har
tidligere gitt meg en merkelig hytte følelse, på lik linje med
vegglamper med rutete skjerm. Lampetter som av en eller
annen grunn alltid skal se ut som det drypper stearin av dem.
Jeg tror ikke jeg har vært inne i en eneste hytte på fjellet som
ikke har slike lamper. Nok om det. 

Det var altså disse skinnene. Allerede før fødselen var det
første i hus, og jeg ble fort vant til det. Da prinsessa kom til
verden, sov hun da også som en stein på det. Men så, plutselig
begynte kloningene å dukke opp. Ikke helt like, som den
berømte klonede sauen Dolly og hennes medsøstere, men
samme ulla. Det viste seg nemlig at den første lodne fellen
som ble innkjøpt var en slags sauenes svar på Lena ”My boobs
are OK” Alexandra Øyen. Det var selvsagt ekte skinn, men det
hadde blitt ”pyntet litt på virkeligheten”. Skinnet var både
 striglet og bleket, og med den prosessen forsvant visstnok noe
av den magiske effekten. Slik kom Frederic Hauge den yngre til
vårt hjem, et rent og naturlig skinn. Ulla var like vilter som høy-
såten  miljøvernforkjemperen selv hadde på hodet den gang
han fortsatt løp rundt i islender. Jenta vår sov som en drøm.
Men Adam var ikke lenge i Paradis, så heller ikke med Frederic

Hauge. Det skal være korthåret sau, fikk jeg
en dag beskjed om, og inn kom det siste

tilskuddet til saueflokken. En liten, grå,
litt pjuskete krabat som jeg ennå ikke

har fått døpt. Langt i fra så velfrisert og
fyldig i luggen som den første, og ikke så
rå som villsauen som kom som  nummer

to. Den lille sover heldigvis like
godt. Nå venter jeg i

 spenning på flere, eller
kanskje slår hun seg til
ro med tre? 

Bjørn Runar Sodeland
brs@huseierne.no

Av nederlandsk herkomst 
Vi er inne i høysesongen for tulipaner, og for tiden kjøper vi
nordmenn i overkant av en halv million  tulipaner om dagen. 
I løpet av tulipansesongen, som strekker seg fra desember til
april, selges det totalt 80 millioner tulipaner i Norge, og alle
produseres av norske gartnere. Løken importeres fra Nederland. 
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Lanserer muggfri gipsplate
Etter at Hus & Bolig i fjor skrev om problemer knyttet til mugg -
soppvekst ved bruk av gips i baderomsveggen, har  firmaet Gyproc
nå kommet på markedet med en garantert muggfri gipsplate. 

Hva er ditt 
energisparetips?
Huseiernes Landsforbund oppfordrer
medlemmene til å dele sine energi-
sparetips med andre. Hva kan du
eller jeg gjøre for å bedre miljøet og
redusere energiforbruket? Annen-
hver måned honoreres ett eller flere
forslag med 1 000 kroner. Gode 
ideer presenteres i Hus & Bolig og 
på huseiernes hjemmeside
www.huseierne.no

Formuler kort hva du mener hus-
eiere kan gjøre for å redusere 
energibruket. Send ditt forslag til
husogbolig@huseierne.no, eller 
”Mitt energisparetips”, Hus & Bolig,
Fred. Olsensgt. 5, 0152 Oslo. 
Merk forsendelsen tydelig med 
navn, adresse og telefonnummer.?Kan redusere strømforbruket med en tredel

Danskene kan redusere strømforbruket med en tredel og spare minst fire milli-
arder kroner årlig, mener Elsparefondet, som er et uavhengig organ under
Klima- og Energidepartementet i Danmark. I dag bruker gjennomsnittsdansken
1 500 kilowattimer per år, men uten å fryse eller sitte i mørket er det mulig å
komme ned i 1 000 kilowattimer, heter det fra sparefondets side. Ved nyttår
delte fondet ut en brosjyre til 2,6 millioner husstander i hele landet om hvordan
man enkelt kan redusere sitt strømforbruk. Blant tiltakene som foreslås finner vi
følgende: 

• Halver vasketemperaturen, og bruk tørkesnor i stedet for tørketrommel. 
• Bruk mikrobølgeovn der det er mulig, og kjøp gass eller induksjon når 

komfyren skal skiftes.
• Ikke bruk tv som radio.
• Bruk bærbar pc framfor stasjonær. 
• Skift til sparepærer.
• Still fryseren på –18 grader, kjøleskapet på 3,5 og avrim dersom det er 

mer enn 5 millimeter is. 

Flere sparetips finner du på www.elsparefonden.dk 

I stedet for kartong på utsiden, er platen
kledd med en glassfiberduk og malt med
et lag vannavvisende akryl. 

– Det har vært en stadig økende
etterspørsel etter en plate som ikke blir
eksponert for muggsoppvekst, forteller
Vidar Eikeset i Gyproc. 

Nylig gikk det svenske Byggkera-
mikkrådet ut med en anbefaling i sine
nye bransjeregler mot å bruke kartong-
kledde gipsplater i våtrom. Derfor har
markedet for  tradisjonelle gipsplater blitt
lagt nesten dødt, og både rørleggere og
privatpersoner er nødt til å tenke alter-
nativt. 

– Hele problemet ligger egentlig i at
smøremembranene og kvaliteten på
hånd verket er for dårlig,  men med de
nye platene vil det ikke oppstå mugg -
soppvekst, selv om håndverkeren har
gått på akkord, sier Eikeset. Selv om
 platene tåler noe fukt, kreves det at de
dekkes med membran i våtsoner.

Produktet har vært i salg i USA i
flere år, og Gyproc har testet en tilsva-
rende løsning for utvendige fasader sam-
men med Skanska Teknikk. Ifølge Eike-
set stod platene utildekket utendørs i
hele 12 måneder uten å ta skade av det.
Selv om gipsen nå er blandet med glass-
fiber, skal platene være like enkle å jobbe
med som tradisjonelle gips plater. 

– Platene har alle gipsens gode egen-
skaper. De er like lette og like enkle å
skjære i. Samtidig er du også fullstendig
sikret mot problemer som kan oppstå på
grunn av bygge- eller konstruksjonsfeil,
sier Eikeset. 

Prismessig ligger en såkalt Glasroc
Hydro Våtromsplate ifølge Eikeset tre til
fire ganger over tradisjonelle gipsplater,
men under prisen på sementbaserte
 plater og  plater laget av polystyren 
(se www.gyproc.no). brs@huseierne.no
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Få sorteringen i boks
God kildesortering handler i første omgang om motivasjon, men det skader ikke å ha orden 

i sysakene. Trenger du hjelp, finnes det lure løsninger for enhver smak og lommebok. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

ARKIVER SØPLA
Den ser kanskje ut som et arkivskap fra
70-tallet, eller postkasser på skinner, men
siden den uansett skal plas seres under
kjøkkenbenken, spiller det egentlig liten
rolle. Bøtter med metallhåndtak, metall-
ramme og kulelager skinner gir i hvert fall
løsningen et solid inntrykk, og med tredelt
sortering får du det dagens politikere
gjerne kaller en kindereggeffekt. Produktet
forhandles blant annet via bygge varekjeden
Maxbo. www.maxbo.no

DET RATIONELLE VALGET
Hos IKEA kan du velge mellom enkle eller

todelte avfallsbøtter til henholdsvis 35 og 55
kroner stykket. Den enkle bøtta kommer

med en praktisk plastlomme i lokket, der du
kan plassere bilder eller symboler for å sig-
nalisere hva slags avfall som hører hjemme

hvor. Egentlig er det bare fantasien som
 setter grenser. Knips for eksempel et bilde

av den kranglete naboen, og la ham symboli-
sere restavfallet. Bøttene kan plasseres i et

eget stativ til 125 kroner, som gjør det mulig
å trekke dem ut. De kan også monteres på

en list på innsiden av skapdøren. 
www.ikea.no
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SORTERING MED STIL
Er du villig til å bruker mer enn tusen-
lappen for å oppbevare søpla, eller rett 
og slett ønsker en enkel og oversiktlig løs-
ning, får du det hos Marbodal. Her er det
noe for enhver smak og ethvert behov.
Velg mellom bøtter på skinner, svingbare
løsninger eller ganske enkelt en skuff med
fem bøtter til ulike former for avfall. 
www.marbodal.no

PÅ SKINNER
Hos kjeden Clas Ohlson, får du tre

bøtter, stativ og skinner til 149 kroner.
Det er så absolutt ingen upris, men
pass på. Menn som får frie tøyler på

Clas Ohlson, har en tendens til å opp-
føre seg som barn i en godtebutikk.

Fristende duppeditter av ulike slag
havner gjerne i kurven, og før du vet
ordet av det er sluttregningen langt

høyere enn planlagt. Bøttene er pro-
dusert av firmaet Nordiska Plast.

www.clasohlson.no

ÅPEN LØSNING
Har du ingenting å skjule, og mener at

søpla bør fram i dagen, er det ingen-
ting i veien for å bruke helt vanlige

søppelbøtter. Alternativt kan du gå for
designversjonen, og fylle kjøkkenet

med små, lekre dunker fra Vipp.
www.vipp.com
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– En god varmepumpe bør ha en levetid
på minst 15 år, altså omtrent som en vas-
kemaskin. Tar du ikke godt vare på
maskinen, vil levetiden raskt kunne
reduseres, og til slutt blir det et spørsmål
om varmepumpa var verdt investeringen
i det hele tatt, sier ingeniør Harald Gul-
brandsen. Han har blant annet skrevet
”Varmepumpehåndboka”, en veiledning
til installatører av luft-til-luftvarmepum-
per, og holder også kurs for fagfolk om
hvordan man skal installere varme-
pumpe. Han har også flere varmepum-
per hjemme. Den eldste er 13 år og var-
mer fortsatt effektivt opp store deler av
huset.

Innedelen
Innedelen av varmepumpa er enkel å
rengjøre utvendig med en fuktig klut.

Filtrene inni er vanskeligere å komme til,
men enkelte av dem bør renses månedlig. 

– Hvis noen i huset røyker, eller der-
som det er dyr i huset, kan det være nød-
vendig å rengjøre filtrene enda oftere,
påpeker Gulbrandsen. Når filtrene blir
tette, reduseres varmeeffekten betrakte-
lig. 

Ikke alle varmepumper ser helt like
ut, men prinsippet er det samme. (Husk
å sjekke bruksavisningen for å se hvordan
du gjør det på din modell.) Begynn i alle
tilfeller med å slå av varmepumpen. Når
du åpner frontdekselet skal du lett kunne
ta ut og sette på plass igjen de fremste
støvfiltrene, som er forholdsvis store og
blir fulle av støv og fin lo. Filtrene kan du
helt enkelt skylle under springen på
kjøkkenet, du kan støvsuge dem, eller
tørke over dem med en våt klut fuktet i

såpevann. La dem tørke før du setter
dem inn igjen. 

De andre filtrene, som ligger bak de
store og er mindre tilgjengelig, det vil si
kullfilteret, ioniseringsenheten og det
elektrostatiske filteret, bør overlates til
fagfolk en gang i året. 

– Spesialfiltrene bør byttes eller ren-
gjøres av fagfolk årlig. Våren eller for-
sommeren er en fin tid å gjøre det på –
da har varmepumpa gått en hel sesong og
mye støv og skitt kan ha samlet seg. Når
det er varmt i været kan varmepumpa
fint stoppes for en stund. Dessuten er det
en fordel å kunne kjøre anlegget i kjøle-
modus noen timer, noe som vil fjerne
støv som gjerne fester seg i varmeveksle-
rens finner til tross for filtrene, sier Gul-
brandsen. 

Utedelen
Utedelen er stort sett lite tilgjengelig for
andre enn fagfolk, men det er likevel vik-
tig at du holder et øye med at den funge-
rer som den skal, påpeker Gulbrandsen.
Spesielt om vinteren er det viktig å følge
med på om avrimingen fungerer. Når
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I likhet med bilen som må vaskes, poleres og på service med jevne
mellomrom, krever også varmepumpa stell og vedlikehold. 

Manglende oppfølging kan forkorte levetiden med mange år og i
verste fall gjøre investeringen til et pengesluk. 

Varmepumper
må vedlikeholdes

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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maskinen avrimer seg, skal den automatisk
stenge spjeldene på innedelen, slik at kald
luft ikke blåses inn i rommet når varme-
pumpa for en liten periode reverseres. Avri-
ming er noe maskinen i utgangspunktet selv
skal sørge for, men hvis det ikke fungerer og
maskinen av en eller annen grunn likevel
iser ned, bør du sørge for å få fjernet isen så
fort som mulig.

– Slå først av strømmen til varmepumpa
ved å trekke ut støpselet. Deretter heller du
varmt vann over batteriet på baksiden så
isen smelter. Noe av det verste som kan skje
er at kobberrørene som ligger på innsiden
iser ned og ødelegges av frostsprengning,
sier Gulbrandsen, og minner om at så å si
ingen varmepumper i utgangspunktet er
laget for kalde, norske forhold. Han legger
til at smelting av is på utedelen ikke er noe
man skal trenge å gjøre jevnlig. Er det et
gjentagende problem at maskinen rimer
ned, bør du få en sjekk av en fagmann. Årsa-
ker til gjenising er ofte feil på varmekabel,
feil i avrimingsstyringen eller at gass har lek-
ket ut.

I bunnen av utedelen på maskinen bør
det være festet en varmekabel som slår seg
på med termostat ved ca. +4 grader, og som
sørger for at snø og is ikke blir liggende.
Dersom ikke pumpa kommer med en slik
varmekabel fra produsenten, bør installa -
tøren sørge for å legge det inn før maskinen
monteres på en norsk husvegg. En issvull
som blir liggende på ”gulvet” i utedelen vil
raskt vokse og dermed kunne skade viften
som roterer på innsiden, og vil i tillegg til å
skaffe deg en dyr reparasjon sørge for at du
ikke får varmen fra pumpa når du kanskje
trenger den som mest. 

Selvtesting
Da du kjøpte varmepumpa, ble du trolig
presentert for regnestykker som viste hvor
effektiv pumpa skulle være – men har du
egentlig noen oversikt over hvorvidt dette
stemmer? Det er enkelt å kontrollere om
varmepumpa holder det som ble lovet deg.
Dersom effekten er betraktelig lavere enn
forventet, er det gjerne et tegn på at noe er
galt og det bør rettes opp før det har gått så
langt som til at pumpa slutter å fungere eller
at garantien er utløpt. Alt du trenger er,
ifølge Gulbrandsen, en enkel strøm/ -
effektmåler og et steketermometer.

– Når du får montert varmepumpa kan
du be leverandøren om å sette en
strøm/effektmåler i stikkontakten slik at du

STØV OG LO: De fremste støvfiltrene i varmepumpa samler støv og lo og bør rengjøres
månedlig, anbefaler Harald Gulbrandsen

SKYLL: Støvfiltrene kan enkelt skylles under springen.

TEMPERATURMÅLING: Temperaturen på luften varmepumpa avgir bør ligge godt over
40 grader, gjerne også over 50, når maskinen går for fullt.
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kan holde øye med hvor mye strøm maski-
nen trekker. Eller du kan dra og kjøpe en
måler hos for eksempel Clas Ohlson, der
koster de i underkant av 200 kroner. Selv
om slike målere ikke er helt nøyaktige, hol-
der de fint til denne bruken, mener Gul-
brandsen. 

Strømmåleren kan blant annet vise hvor
mange kilowattimer som er tilført varme-
pumpa siden installasjonen; hvor mange
watt den bruker i øyeblikket og hvor mye
den makismalt har brukt.

Hvor mye varme pumpa faktisk avgir
sjekker du med steketermometeret.

– Sett maskinen på maksimum tempera-
tur og viften på maksimum styrke. Hold
termometeret helt opp under spjeldene der
luften kommer ut. Luften bør minst ha en
temperatur på 45 grader, i hvert fall så lenge
det ikke er kaldere enn -10 grader ute. Der-
som luften fra varmepumpa har en tempera-
tur på under 40 grader, er det gjerne noe
galt, sier Gulbrandsen. De beste varmepum-
pene blåser ut en temperatur på mellom 55
og 60 grader ved fullt turtall og utetempera-
turer ned til null. Denne kontrollen kan det
være lurt å ta før varmesesongen begynner. 

Husk serviceavtale
Selv hos fagfolk ser Gulbrandsen ofte at ting
blir gjort feil, og at den nødvendige oppføl-
gingen av maskineriet uteblir. Tilbyr ikke
installatøren en årlig serviceavtale, kan det
være lurt å spørre om å få det. 

– En serviceavtale innebærer at in -
stallatørene kommer tilbake til deg ett år
etter at du har fått installert varmepumpa.
Da kontrollerer de at den går som den skal,
og en slik serviceavtale er absolutt å anbe-
fale, fordi en del feil ikke viser seg før etter
en viss tid, eller før temperaturen synker om
vinteren, sier Gulbrandsen. På et servicebe-
søk sjekker fagmannen varmeeffekten, det
vil si at varmepumpa avgir så høy tempera-
tur den skal; han sjekker også strømforbru-
ket, samt trykket i systemet. Tallene han får
skal da omtrent stemme overens med tallene
han fikk ved de samme målingene året i for-
veien, da varmepumpa var helt ny. Harald
Gulbrandsen anbefaler å benytte fagfolk
med dokumentert kunnskap og kompetanse
fra for eksempel kurs hos Novap (Norsk var-
mepumpeforenig) eller tilsvarende. For mer
informasjon, se www.novap.no.
raa@huseierne.no
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SJEKK STRØMFORBRUKET: Med en strømmåler kan du enkelt sjekke hvor mye 
strøm varmepumpa trekker.

UNDER TAK: Utedelen av varmepumpa bør beskyttes mot regn og snø med et overbygg.

NEDISET: En varmepumpe som ser slik ut på baksiden vil lett bli ødelagt. 
Maskinen skal selv sørge for avriming, og om det ikke fungerer, bør du kontakte en reparatør. 
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Merk deg det
Enten du vil sette ditt personlige preg på noe du selv har laget, eller om du vil

merke verdifulle gjenstander som PC-en, mobiltelefonen eller sykkelen din,

kan det nye merkeredskapet Engraver fra Dremel være nyttig. Siden redska-

pet har justerbart dybdekontroll, skal det ikke være noen fare forbundet med

å gå løs på saker du helst ikke vil ødelegge. Saken kan kjøpes i byggvare -

forretninger og har veiledende pris på 249 kroner. www.dremel.com 

NY INNPAKNING
“Same shit, new wrapping” er en sannhet

som kan brukes om så mangt i våre dager.

Muligens også om denne pappvin-skjule-

ren av dansk opphav, men det er jo opp til

deg hva slags vin du vil fylle den med.

Skjuleren skal uansett gi deg tilbake kvali-

tetsfølelsen som tidligere var forbundet

med de tradisjonelle glassflaskene, heter

det i en pressemelding. Boksen kommer

med et kjøle element slik at den kan også

kan brukes til hvitvin og kvalitetsjuice.

www.erdmanndesign.com

Ergonomisk og støvfri
Nå trenger ikke lenger sliping være synonymt med sliting. Bosch har

kommet med en ny håndholdt slipemaskin som er enkel å betjene og

som ikke veier mer enn 1,3 kilo. Lettvekteren skal være særlig egnet for

kantede, buede og loddrette overflater. Den har tre ulike ergonomiske

grep, og er i tillegg utstyrt med et støvabsorberende mikrofilter og en

støvbeholder som er gjennomsiktig så du vet når du må tømme den.

www.boshc-powertools.com

Den ekstra mila
Selv det perfekte har tydeligvis rom for

forbedringer, og Jordan vet fortsatt hvor-

dan. Produsenten har nå gitt penslene i

Norges mest solgte malerpenselserie,

Jordan Perfect, ny og bedre bust som

gjør at de kan male dobbelt så langt 

som tidligere mellom hver dypping. 

Også skaftene er forbedret. Best 

resultat oppnås dersom du ikke 

trykker penselen for hardt mot 

veggen, opplyser produsenten. 

www.jordan.noMorgenstemning med trøkk
Sliter du med å komme deg ut av dyna om morgenen? Da kan den nye

klokkeradioen fra Grundig kanskje være noe for deg. Klokkeradioens

separate basshøyttaler kan plasseres under sengen, og dermed kan du

våkne av at rytmen fra din yndlingsmusikk stiger opp til deg. Synes du

en veiledende pris på nesten 3 000 kroner er litt i drøyeste laget for en

klokkeradio, kan du i stedet sette den i stuen som et 

minianlegg. I tillegg til radio har den nemlig også 

CD-spiller, USB-kobling og AUX-uttak og kan spille 

både MP3- og WMA-filer. Blant annet. 

www.grundig.com
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Stille og forsiktig
De nye toppmatede vaskemaskinene i serien w600 fra

Miele er i følge produsenten ikke bare veldig stillegående,

men også svært forsiktige med både tøyet og energibruken.

Maskinene oppfyller kravene til energiklasse AAA, og ligger

dermed i teten av energieffektive vaskemaskiner. Som om

ikke det var nok, er maskinen også ergonomisk utformet

med en knekk i front som skal gjøre det lettere å ta ut

tøyet. Herligheten har en veiledende pris på 9000 kroner.

www.miele.no

HENRIVENDE
Eva Solo er et kjent og kjært merke 

for kvalitetsdingser til kjøkkenet. Nå

har produsenten kommet med en ny, 

henrivende liten sak: rivjern og opp-

samlingsskål i ett. Det er så man

synes verden blir et litt vakrere sted

når det ikke ligger gulrot- og ostebiter

over alt lenger. www.evasolo.com

Hverdagskvalitet
Ikea har hatt stor suksess med kjøkkenredskaper i serien 365+, og nå

skal serien også erobre soverommet. Dyner, dynetrekk, puter, putevar,

laken og håndklær med merket 365+ står for hverdagskvalitet på sitt

beste, heter det fra Ikea. Ytterstoffet på dynene og putene skal virke

fuktabsorberende og temperaturregulerende, noe som kan komme 

til nytte for eksempel etter en svett kveld på Ikea. 

www.ikea.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Jeg vil sove godt, og heller være litt 
rik lenge enn veldig rik kort tid.”
Stein Erik Hagen

LITT VILT
Det danske designfirmaet Herstal skal ha

latt seg inspirere av sebraen i den nye hvit-

og svartstripete serien med skåler og vaser

som det nå har lansert. Med sine tynne

hvite striper på sort bakgrunn, skal serien

ifølge produsenten gi ”en frisk og eksotisk

piff til ethvert rom.” Så får vi bare håpe at

tingene ikke blir angrepet, da, dersom du

allerede har en løvevase, en flodhestskål

eller annet eksotisk glass og steintøy i stua.

www.herstal.no

FLOTTE KNOTTER
De norske designerne Tveit&Tornøe har

gitt form til disse knaggene fra Muuto.

Knaggene, som enkelt og greit heter

”The dots” er laget i håndskåret eik og

kommer i et sett med én stor, én

mellomstor og tre små. Hvor og hvordan

de skal henge, er opp til deg og din

 kreativitet. www.muuto.com
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Mange arkitekter dyrker i dag en stil-
retning som både er utdatert og
undertrykkende, hevder kunsthis-

toriker og forfatter Tommy Sørbø. 
– Funksjonalistene, med Le Corbu-

sier i spissen, har gjort like mye skade på
arkitekturen i europeiske storbyer som
tyskerne gjorde under krigen. Jeg mener
det er nokså betegnende at Le Corbusier
i sin tid ønsket å samarbeide med Hitler,
sier han. 

Bomaskin
Huset er en maskin til å bo i, og lenesto-
len en maskin til å sitte i. Det høres kan-
skje ikke spesielt koselig ut, men dette
var blant prinsippene den franske arki-
tekten Le Corbusier arbeidet ut ifra. Le
Corbusier var en av grunnleggerne av
den funksjonalistiske arkitekturen, som
fikk gjennomslag i Europa midt på
1920-tallet, og som siden har forarget og
begeistret mennesker i store deler av ver-
den. I Sørbøs tilfelle har den forarget. 

– Funksjonalismen er ikke bare en

stil, men en ideologi som fremstiller seg
som en sannhet. Dens tilhengere fra
1930-tallet og oppover drømte om å
regulere folks liv i hjemmet. Med sin
oppfatning om at alt som er funksjonelt
også er vakkert, glemte arkitektene at
folk har behov for skjønnhet som finnes
utenom det praktiske, mener han. 

– Men så er jo ikke funkishusene en
gang spesielt praktiske alltid?

– Nei, ikke sant, hadde de enda vært
det. Men tradisjonelle funkisbygg får
gjerne en rekke problemer med fukt i

MODERNE: Spennende og
moderne, lyder kunst-

historikerens dom over
denne boligen, tegnet av
Jarmund/Vigsnæs. – Det

er ikke det at jeg prin-
sipielt er imot alt som 

kan minne om funksjona-
lisme. Det jeg kritiserer 
er holdningen som sier 

at det er den eneste 
”riktige” arkitekturen,

sier Tommy Sørbø.
Foto: Signe Dons/Scanpix
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➤

muren, med snø og løv som blir liggende
på taket og så videre. Mange steder har
stilen tippet over i en ren brutalisme.
Stilarten er blitt brukt som unnskyld-
ning for å bygge billig, effektivt og uten
tanke på skjønnhet. Dette preger mange
byer i Europa i dag, sier Sørbø. 

Søppel
Tommy Sørbø ga i fjor ut romanen
”Søppel”. Den handler om kunst som er
så nær søppel at det nærmest er helt
umulig å forstå hvorfor den ikke hører

hjemme på fyllingen – med mindre man
får den lange forklaringen om tanken
bak. Sørbø ser parallellen innen arkitek-
turen.

– Mye moderne arkitektur handler
om hvordan du argumenterer for den;
ikke om hvordan den virkelig er. I en
debatt der nabolaget reagerer på en bolig
som peker seg ut i negativ forstand, vil
arkitekten argumentere for at boligen er
interessant nettopp fordi den skaper
brudd. Man velger den argumentasjonen
som passer best, og opplevelsen av kva-

liteten på arkitekturen blir avhengig av at
man har kunnskapen om den, sier
Sørbø. 

Kanskje er det derfor funkisstilen ser
ut til å appellere spesielt til arkitekter og
”stilbevisste” forbrukere. Men det er også
en annen grunn til at den appellerer til
visse samfunnslag, tror Sørbø. 

– Den enkle, stramme formen passer
perfekt inn i idealene i den øvre middel-
klassen, ”borgerskapets diskrete sjarm”,
som jeg kaller det. Idealene består i at du
gjerne må være velstående, men ikke

Vil bomaskinene til livs
Arkitekten Le Corbusier, som la grunnlaget for den funksjonalistiske 

arkitekturen, har ødelagt like mye for europeiske byer som tyskerne 
gjorde under krigen, mener kunsthistoriker og forfatter 

Tommy Sørbø. Han etterlyser arkitekter som tenker nytt.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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prangende. Samtidig må du vise at du er
”innenfor” ved å ha de rette tingene,
påpeker kunsthistorikeren. Som mener
kvalitetsarkitektur som ikke er tuftet på
funksjonalistiske prinsipper, er en  mangel -
vare i dagens Norge. 

–  De nyrike har tatt patent på tant
og fjas, og ferdighusprodusentene har
ødelagt, forflatet og latterliggjort de his-
toriske stilene. Dermed synes arkitektene
å sky alt som kan minne om både histo-
risme og ekstravaganse. Men jeg tror at
dersom noen arkitekter satset på
moderne kvalitetsarkitektur med trekk
fra tidligere stilarter, kunne de gjøre det
virkelig stort. Det må være mulig å gjøre
det uten at Finn Sandmælske karnappa-
lasser blir resultatet. Det er åpenbart et
hull i markedet der som bør fylles av
arkitektbransjen, sier Sørbø. Som legger
til at det ikke på noe annet område er så
stor avstand mellom yrkesgruppens syns-
punkter og det kundene ønsker, som
innen arkitekturen. 

– De fleste ønsker å slappe av og kose
seg hjemme. Men du koser deg ikke i
stram arkitekttegnet funkis. Du spiser
ikke vafler i en Arne Jacobsen-stol, for å
si det sånn.

Godt likt
Tidligere leder for Arkitekturmuseet, nå
seniorkurator ved Nasjonalmuseet for

Kunst, Arkitektur og Design, Ulf Grøn-
vold, mener Sørbøs spissformuleringer
hører mer hjemme i underholdningen
enn i en arkitekturdebatt. 

– Det finnes en masse i spennet
mellom funkisen og Sandmæl. Moder-
nismen i dag er veldig bred, og rommer
noe for enhver smak, sier Grønvold, som
legger til at arkitektene er en svært uens-
artet gruppe, og at man derfor ikke kan
påstå at det er et sprik mellom arkitek-
tenes mening og publikums ønsker. I
motsetning til Sørbø mener han funksjo-
nalistene har tilført mye godt til arkitek-
turen. 

– Det er ingen tvil om at 1930-tallet,
da funksjonalismen for alvor slo igjen-
nom her i landet, er en av de sterkeste
periodene vi har i norsk arkitektur. Nå
lever arven videre i beste velgående, i en
modifisert form, sier Grønvold. 

– Men hva med protestene som
gjerne kommer fra nabolag når en arki-
tekttegnet funkisbolig spretter opp midt
blant trehus og saltak?

– Det er vel først og fremst taleføre
beboere på vestkanten som protesterer på
slikt. Jeg har inntrykk av at folk flest liker
den modernistiske arkitekturen. Det er
blant annet stor enighet om at Ishavs -
katedralen er en av de vakreste bygning-
ene i Nord-Norge, og at operaen i Oslo
blir en god bygning, påpeker Grønvold.

Parkeringshus
Men er det ikke egentlig slik at opera-
bygget mest av alt ligner et parkerings-
hus? Det mener Tommy Sørbø. 

– Det nye operabygget er et godt
eksempel på arkitektur som passer inn i
borgerskapets diskrete sjarm. Bygningen
i seg selv er unnselig og til forveksling lik
et parkeringshus. Dermed motsier den
selve operaens vesen. Operaen er en
barokk kunstform med rot i det føydale
og det folkelige – ikke i det borgerlige.
Opera kan være mye rart, men aldri dis-
kret. Jeg etterlyser galskap, overdrivelser,
noe vakkert og noe grotesk. Det nye ope-
rabygget strider så til de grader mot alt
dette, sier Sørbø. Som ikke har noen klar
oppskrift på hvordan et operabygg burde
se ut, men som trekker fram Sidneys lan-
demerke som vellykket. 

– Det har overdrivelsene og det eks-
travagante – uten at det blir kitch av den
grunn, mener Sørbø. 

Renessanse
Forfatter og frilanser Lars Aarønæs, som
nylig har gitt ut boka ”Norsk funkis”,
mener funksjonalismen i dag har fått en
velfortjent renessanse. 

– Det ser vi blant annet ved at ferdig-
husprodusentene har begynt å snuse på
stilen, sier Aarønæs. Han mener man
kan si både gode og mindre gode ting
om Le Corbusier, men at han tenkte
nytt, er det lite tvil om.

– Funksjonalismen introduserte helt
nye ideer som i dag er innkorporert hos
de fleste arkitekter. Le Corbusier så til-
bake til den klassiske arkitekturen og for-
enklet den. Samtidig så han på den nye
teknologien og ønsket boliger som
kunne tilpasses den. Dette er tanker vi
ikke kommer utenom i dag, selv om
mange selvfølgelig henger igjen i symme-
triestetikk og mer gammelmodig tenk-
ning, sier Aarønæs. 

I boken sammenligner han to byg-
ninger som er satt opp med 12 års og to
hundre meters mellomrom; Sjømanns-
skolen og Ekeberg restaurant i Ekeberg -
åsen i Oslo. Mens Sjømannsskolen
minner om en middelalderborg, fremstår
restauranten som moderne og ny, til
tross for at den snart runder 70 år, påpe-
ker han. raa@huseierne.no

86 • hus&bolig 1–2008

OMDISKUTERT MASTODONT: I Oslo har debatten om tilpasning i villabebyggelse gått lenge. 
Med villa Fredriksen, tegnet av Atle Geving, spredte den seg til Enebakk. 

– Militant i uttrykket, mener Tommy Sørbø.  Foto: Signe Dons/Scanpix
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F A K T A

Le Corbusier 
og funksjonalismen
Den sveitsiske arkitekten Le Corbusier 

(et pseudonym for Charles-Edouard 

Jeanneret-Gris) er en av de viktigste

grunnleggerne av den funksjonalistiske

arkitekturen. Hans idealer besto blant

annet i å renske bort overflødig ornamen-

tikk, i å utnytte de nye materialene og tek-

nikkene i husbyggingen, og i å skape prak-

tiske bygninger med mye lys og frisk luft.

Glatte overflater av betong, linoleumsgulv

og lette stålmøbler skulle gjøre det lett å

holde boligen i orden. Boligen skulle være

en ”bomaskin” uten overflødige dekora -

sjoner, og innrettet etter aktivitetene som

skulle foregå der. 

Le Corbusier hadde også tanker rundt

byplanlegging. Han foreslo å rive det meste

i sentrum av Paris til fordel for gjennom -

gående motorveier, boligblokker og grønne

lommer. Bare Notre Dame og Louvre skulle

få stå. 

Funksjonalismen fikk sitt gjennombrudd

i Europa i 1925; i Norden i 1930. ARKITEKTONISK MISFOSTER: – Monoton, stereotyp, militant og med umenneskelige dimensjoner –
dette er ord som gjerne brukes i kritikk av såkalt fascistisk arkitektur, men de passer faktisk enda
bedre til å beskrive moderne arkitetur, mener Tommy Sørbø. Foto: Joakim Krøvel/Scanpix

PARKERINGSHUS: Den nye operaen i Bjørvika 
ligner mest av alt på et parkeringshus, mener
kunsthistoriker Tommy Sørbø, mens senior -
kurator Ulf Grønvold ved Nasjonalmuseet 
trekker det fram som et eksempel på god,
moderne arkitektur. Foto: Nina Granlund Sæther
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Produktet, som er nytt på markedet, har
fått navnet Klimavakten. 

– Klimavakten overvåker innemiljøet
i krypkjelleren eller på loftet og griper inn
med tiltak når det trengs, forklarer Birol-
jev.

Syv av ti
Syv av ti hus med krypkjeller risikerer å få
fuktskader. Når varm luft kommer inn i
krypkjelleren og kjøles av mot kalde fla-
ter, øker den relative luftfuktigheten og
det dannes kondens. Et slikt fuktig miljø
er, sammen med treverk og annet orga-
nisk materiale, yndet blant uønskede gjes-
ter som mugg og sopp, og kan føre til
store råteskader. Problemene forekommer
særlig i eldre hus som er etterisolert. Isola-
sjonen gjør at lite varme fra huset trenger
ned i krypkjelleren, som forblir kald og
dermed får luft med relativt høy luftfuk-
tighet. Også nyere boliger kan ha dette
problemet. Lukter det ”kjeller”, kan det
være et tegn på muggvekst. 

– Jordluft som oppstår i krypkjellere
vil ofte trenge oppover, og kan inneholde
både radon, soppsporer og litt av hvert
man helst ikke vil ha i huset. Klimavakten
”sanering”, som er en variant av produk-
tet, skaper undertrykk i krypkjelleren og

sørger dermed for at luften ikke stiger opp
til boligrom, forklarer Biroljev. 

Igangsetter tiltak
Dermed fungerer Klimavakten som et til-
tak mot høyt radonnivå og mot inntreng-
ning av soppsporer i tillegg til at den fore-
bygger fuktproblemer i kryp kjellere.  

– Når Klimavakten måler temperatur
og fuktighet, kan mikrokontrollenheten
bruke de innsamlede dataene til å sette i
gang tiltak, sier Biroljev. Et av tiltakene  er
å slå på varme kablene som følger med
produktet, og som monteres der kulde -
innsiget er størst, det vil si langs ytterveg-
gene på nord- og vestsiden av kjelleren
der solen ikke skinner eller kommer sent.
Når varmen i disse blir slått på, vil den
sørge for at den relative luftfuktigheten
synker til et akseptabelt nivå som ikke gir
fare for vekst av muggsopp.

Også for loft
Et annet tiltak kan være å sette i gang en
vifte, noe som spesielt vil være aktuelt for
loft. Klimavakten kommer nemlig også i
en loftsvariant, som er utstyrt med både
varmekabel og vifte i tillegg til to kon-
trollenheter. 

– Klimavakten ”loft” er programmert
slik at viften settes i gang når luften ute er
tørrere enn luften inne. På denne  måten
vil man ved hjelp av viften raskt få skiftet
ut den fuktige loftsluften, som ellers ville
ha kondensert og skapt problemer, sier
Biroljev. 

Innretningen krever heller ikke mye
ekstra energi. Kjellervarianten kan i
enkelte tilfeller redusere fyringsutgiftene,
siden den sørger for at gulvet mot
 krypkjelleren ikke avkjøles så mye om
vinteren. For mer informasjon se
www.klimavakten.no. raa@huseierne.no

Har du krypkjeller er sannsynligheten stor for at du også har et
fuktproblem. En ny, liten datamaskin som overvåker luftfuktig-

heten og temperaturen kan avverge store skader og i tillegg virke
positivt mot radon, mener Aleksandar Biroljev i Radonlab.

Vokter fukten TEKST: RIKKE ÅSERUD

Klimavakten ”loft” er programmert slik at viften settes i gang når luften ute er tørrere enn luften inne.

Klimavakten er et tiltak mot høyt radonnivå og
mot inntrengning av soppsporer i tillegg til at
den forebygger fuktproblemer i kryp kjellere.
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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 
kjøper 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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“Ekspert: Spesialist som vet alt 
om noe og intet om alt annet.”

Ambrose Bierce

nytt fraHL

11 000 flere medlemmer
Ved årsskiftet passerte medlemstallet i Huseiernes Landsfor-

bund 132 227. Dette var nær 11 000, eller ni prosent, flere enn

ved forrige årsskifte. Medlemsveksten var spesielt god under

kommunevalget, da vi fikk satt eiendomsskatten øverst på

dagsordenen i valgkampen, påpeker adm. dir. Peter Batta. 

– Den viktigste fordelen som medlem i huseiernes inter -

esseorganisasjon er vår juridiske og tekniske rådgivnings -

tjeneste. Dernest setter medlemmene stor pris på våre gode

avtaler innen forsikring, sikkerhetsutstyr og boliglån, samt

 gunstig pris på strøm, sier Batta. 

Fra nyttår blir det gratis leiekontrakter på internett og

 utvidet juridisk bistand. Medlemsbladet Hus&Bolig kommer i

postkassen annenhver måned, med aktuelle artikler til nytte og

glede. Og ikke minst: HLs politiske virksomhet for bedre ram-

mebetingelser og for skjerming av boligen som skatte objekt

fortsetter med uforminsket styrke!

– Også i 2008 er målet å øke medlemstallet med rundt

10 000, påpeker Peter Batta. I tillegg til en stabil og fornuftig

vekst er målet å gi medlemmene best mulig personlig service

og bistand.

AKSJON I TROMSØ
Rett før jul manet distrikskontakt Dagfinn Strønstad medlemmene i ishavs-

byen til å møte opp foran Tromsø rådhus for å protestere mot økt eiendoms-

skatt. Håpet var at politikerne i den såkalte Tromsø-alliansen skulle snu i

saken. Det var dessverre ikke mulig å få politikerne til å skifte mening.

GENERALFORSAMLING I
HL OSLO OG AKERSHUS
Lokalforeningen av Huseiernes Landsforbund, Oslo og

Akershus (HLOA) avholder generalforsamling tirsdag den

22. april i HLs møtelokaler i Fred. Olsens gate 5, Oslo.

Generalforsamlingen starter klokken 18.00. Dagsorden

vil følge vedtektenes § 11.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt dokumentene til

generalforsamlingen, herunder årsberetning og regnskap

kan bestille dette i administrasjonen fra 10. april. 

Vi foretrekker slik bestilling i brev eller e-post.

Medlemmene i HLOA ønskes velkommen! 

Andreas S. Christensen, Styreformann 

Vurderer permanent ordning
Huseiernes Landsforbund har foreslått å gjøre Husleietvistutvalget i Oslo

permanent, og utvide virkeområdet til også å omfatte Bergen og Trondheim.

– Jeg vil ta synspunktet deres med når jeg nå skal vurdere hva som

skal skje med ordningen etter utløpet av prøveperioden, skriver statsråd

Magnhild Meltveit Kleppa i et brev til Huseiernes Landsforbund.
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Vant plasma-tv og 
hjemmekinoanlegg

TEKST OG BILDE: RIKKE ÅSERUD

Ragnhild Frøyland fra Skjold ble den heldige vinner av HLs store messe-

konkurranse i 2007. Det var fjerde år på rad at HL arrangerte en slik kon-

kurranse. Alle som var innom en HL-stand på en av fjorårets mange Gjør

din bolig bedre-messer kunne være med. Markedsansvarlig Ulf Borgan

har ikke nøyaktig tall på hvor mange som deltok, men tror ikke det er

noen overdrivelse å si flere tusen.

– Konkurransen gikk gjennom hele året på over 20 messer, fra Alta i

nord til Kristiansand i sør, og responsen var veldig bra. Det var morsomt

at konkurransen fikk folk til å stoppe opp og bruke tid ved vår stand. Det

er en ypperlig måte for folk å bli bedre kjent med HL på, sier Borgan.

Spørsmålene handlet blant annet om medlemsfordelene man får ved å

melde seg inn. Den heldige vinneren har fått en 42 tommers super-

plasma-tv og et Bose hjemmekinoanlegg til en verdi av 65 000 kroner.

Fikk du ikke vært med på konkurransen i fjor? Fortvil ikke, en ny kon-

kurranse er allerede i gang. Besøk HLs stand på en av årets messer og bli

med! raa@huseierne.no.

TREKNINGEN: HLs Ulf Borgan trakk vinneren, mens (f.v.) Birgit
Malo Tollefsen fra If, Stewart Laursen fra Compass, Britt E.
Bråten fra Sikringen og Ole Andreas Stenslien fra Hafslund

kontrollerte at trekningen gikk riktig for seg. 

Fjernvarme i Stavanger: 
GJENNOMSLAG FOR HLS SYN
Stavanger Bystyre avviste i desember søknaden fra Lyse Gass om 

at boligene i utbyggingsområdet Urban Sjøfront skulle pålegges å knytte

seg til Lyses fjernvarmesystem.  Dette er helt i tråd med høringsuttalelsen

som Huseiernes Landsforbund ga i saken, til tross for at administrasjonen

i kommunen hadde gått inn for tilknytningsplikt.   

HL har anbefalt Lyse å arbeide videre med sine fjernvarme planer,

men påpeker at de må tilby utbyggerne en valgfri løsning. 

HL anser det som viktig at nye boligprosjekter utstyres med andre opp-

varmingsløsninger enn bare panelovner, noe kommunen kan 

ivareta gjennom reguleringsbestemmelser.

Landsmøte i 
Kristiansand

Huseiernes Landsforbund avholder 
landsmøte i Kristiansand i dagene 

6. til 8. juni dette år. Rundt 130 dele-
gater og gjester er ventet til møtet.

Dersom medlemmer ønsker saker behandlet på landsmøtet, må

disse være HLs administrasjon i hende senest 1. mars 2008. 

Dette i henhold til vedtektenes § 5-4.
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TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Sigurd Magnussen
takker nå av som
distriktsrepresen-

tant i Telemark. Da
han startet i forbundet
var det syv medlemmer
i fylket. Etter lang og
iherdig innsats er det
nå over 5 000. 75-åringen synes det er
på tide å slippe til yngre krefter. Klar til
å overta stafettpinnen er Thor Johan
Larsen.

– Vi kommer til å savne Sigurd. Han
har gjort en god jobb, og har vært med
helt fra begynnelsen av 1990-årene, sa
administrerende direktør i HL Peter
Batta, i forbindelse med at Magnussen
nå går av med pensjon.

Thor Johan Larsen er advokat og
arbeider i Porsgrunn hos Grenlandsad-
vokatene. Larsen har vært tilknyttet HL
siden starten av 2007, slik at det skulle
bli en smidigere overgang i forbindelse
med overtakelse av vervet i Telemark. 

Rokering i Trøndelag
Også Per Risvik gir seg
etter at han fylte 70
sist høst. Risvik startet
som distriktskontakt i
Sør-Trøndelag i 2003
da Trondhjems Husei-
erforening meldte
overgang til Huseiernes Landsforbund.
De om lag 5 000 medlemmene er det nå
advokat Inger Johanne Dehli som skal
pleie. Hun var inntil nyttår distriktskon-
takt i Nord-Trøndelag, men har flyttet
sørover fra Steinkjer til Trondheim.

– Det høres kjem-
pespennende ut å
overta i Sør-Trøndelag,
som har enda flere
medlemmer og garan-
tert mye å ta fatt i, sier
Dehli. Hun får base i
kontorfellesskapet
Nordenfjeldske i Nordre gate i Trond-
heim. Et miljø der det allerede sitter
flere advokater med kompetanse på
eiendom.

Ny distriktsrepresentant i Nord-
Trøndelag er advokat Ingunn Kjeldstad.
Hun holder til i Advokathuset som lig-
ger i Levangers hovedgate. Den nye dis-
triktsrepresentanten driver egen praksis
med hovedvekt på fast eiendom, familie-
og barnerett og trygderett. Hun har tid-
ligere jobbet i trygdeetaten og hos nams-
myndigheten.

– Jeg ser frem til å bistå de ca. 1 300
medlemmene fra Nord-Trøndelag både
med juridiske og andre problemstillinger
de måtte ha vedrørende eiendom og
bolig, sier Ingunn Kjelstad. 

Nytt kontor i vest
Fra nyttår får også HL eget distriktskon-
tor i Sogn og Fjordane. Jan Erik Mardal,
som også er advokat, har egen praksis på
Sandane i Gloppen kommune.

– Eg ser fram til å kunne hjelpe
medlemmar frå heile fylket med spørs-
mål og problemstillingar omkring
bustad og eigedom, sa Mardal i forbin-
delse med at han overtok vervet som
 distriktsrepresentant. Ved årsskiftet var
det 484 medlemmer i fylket.
ngs@huseierne.no

Nye koster i distriktene
Sigurd Magnussen har vært 

Huseiernes stedlige representant i
Telemark siden 1990. Fra nyttår

overlot han jobben til Thor
Johan Larsen. Og i Sør-Trønde-
lag har Per Risvik overlatt roret

til Inger Johanne Dehli.

Thor Johan Larsen Ingunn Kjeldstad Jan Erik Mardal
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fagfolk til tjeneste
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

SENTRAL GODKJENNING 
- STATENS BYGN.TEKN.ETAT

BYGGEBRANSJENS VÅTROMS-   
NORM - GODKJENT BEDRIFT

KVALITET - TRYGGHET - ERFARING

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

anbudstjenester

93hus&bolig 1–2008 •

anleggsgartnertjenester

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

elektroinstallatører

containere

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
RING UNNI T.  JOHANSEN TLF.  64 90 86 66 
ELLER SEND EN EPOST TIL unni .t . johansen@c2i .net

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
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malertjenester

malertjenester rør og rørleggerutstyr

rør og rørleggerutstyr

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

fagfolk til tjeneste

rør og rørleggerutstyr

stiger og stillaser

skorsteinsarbeid

tømrermester murmester

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

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

maler- og snekkertjenester

Gårdeiere – sameie - borettslag
•  Kvalitetsløsninger til riktig pris!

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

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

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

oppvarming

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
RING UNNI T.  JOHANSEN TLF.  64 90 86 66 
ELLER SEND EN EPOST TIL unni .t . johansen@c2i .net

glassarbeid

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

Ferdigplen
på dagen 

Du kan legge det selv 
eller få det ferdig lagt

Norsk Ferdigplen AS
1960 Løken. Tlf.: 63 85 01 76

www.ferdigplen.no

hage

fuktproblemer

MUGGSOPP/ 
RÅTEPROBLEMER

Vi har løsningen

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett dir. tlf. 900 88 104

Ensjøveien 14, 0655 Oslo 
Tlf. 22 57 83 80. Fax. 22 57 83 99 

E-post: post@malconsult.no
www.malconsult.no
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vaktmestertjenester

teknisk rådgivning

tankarbeider

Hus med feil og mangler?

Besiktigelse med rapport av skader 
og mangelfullt arbeid

15% rabatt til alle medlemmer av 
Huseiernes Landsforening

Norsk Takst og Bygningskontroll As

Tlf. 924 09 600   • www.kontroll.as

sopp (skadesopp)

våropprydding – container – bortkjøring
i trygge hender for medlemmene i HL

HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss.
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

HUSEIERNES LANDSFORBUND
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo eller faxes til 22 41 19 90

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Ikke 
Medlem medlem Antall

Leiekontrakt - bolig, sett à 2 49,- 75,-

Leiekontrakt - hytte, sett à 2 29,- 49,-

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Husleiereguleringsskjema gratis 19,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om utkastelse 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

(boliggård, borettslag, sameie)

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

«Boligutleie i praksis», Tokvam 260,- 295,-

«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 285,- 310,-

Mattsson: Muggsopp i bygninger 350,- 415,-

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 bolig NY
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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

 1
-2

00
8

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha senest 1. april  2008.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven i
Hus & Bolig nr. 5 var "Som huseier
er du ansvarlig for at det elektriske
anlegget fungerer som det skal."
Ryggsekk sendes til Ingrid B. Seim,
Bergen, Eva Aalerud, Moss og Aud
Ystrøm Gurmark, Kråkerøy.

Arne E. Carlsen, Vedavågen, Roar
Knudsen, Trondheim og Bernt Even-
sen, Tananger hadde svart riktig på
oppgaven i nr. 6: "Vindeltrapper er
farligere enn andre trapper fordi
trinnene er så smale 
innerst."

Vinnerne av kryss-
ordoppgaven i nr. 1
presenteres i 
nr. 3 2008.
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OSLO OG AKERSHUS
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
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

SOGN OG FJORDANE
Jan Erik Mardal
Grandavegen 5
Postboks 138, 
6821 SANDANE
Telefon 57 88 44 00
Telefaks 57 88 44 01
Mobil 97 53 38 58
sognogfjordane@huseierne.no

ROMSDAL
Magne Otterholm
Hamnegaten 47
Postboks 257, 
6401 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@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

NORD-TRØNDELAG
Ingunn Kjelstad
Kirkegata 12
Boks 72, 
7601 LEVANGER
Telefon 74 01 99 90
Mobil 45 00 70 20
nord-trondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 23
Boks 721, 
8001 BODØ
Mobil 92 80 62 84
Telefaks 75 54 94 40
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
Thor Johan Larsen
Storgata 73
Boks 1544 Down Town, 
3902 PORSGRUNN
Telefon 35 58 86 00
Telefaks 35 93 00 81
Mobil 92 46 16 03
telemark@huseierne.no

SØR-TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Nordregate 6
Postboks 251 Sentrum, 
7401 TRONDHEIM
Telefon 73 80 25 80
Mobil 40 40 11 98
sor-trondelag@huseierne.no

NORDMØRE
Eivind Sylthe
Nedre Enggt. 8
Boks 570, 6501 KRISTIANSUND
Telefon 71 56 63 66
Telefaks 71 56 63 60
Mobil 90 91 40 49
nordmore@huseierne.no
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Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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VARMEPUMPER
må vedlikeholdes

Utleier
stemplet 
som hallik

Søppelberget
vokser

UTFORDRENDE Å SORTERE

OTTO JESPERSEN: 
Designsofa gir vond rygg
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