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Naboens 
leilighet 
kan være 

illegal
spillebule

Store prisforskjeller på baderomsutstyr

Energiglass møter

motstand



Basseng

Vinterhager

På få år er Grønt Fokus 
blitt en av Norges le-
dende leverandører av 
svømmebasseng. 
Sjekk vårt utvalg og våre 
priser før du handler. Drivhus

Ingen over, ingen ved siden ...!

www.grontfokus.no

Tlf. 38 18 18 18   Faks 38 18 18 32

Besøk vår nettbutikk. 
Der kan du også laste ned komplett katalog.

gratis 
katalog

Bestill GRATIS katalog ved å 
sende SMS med:
Katalog2 + Navn + adresse
til 2007

Rosselandsveien 199, 4647 Brennåsen
Vi sender varer 
over hele landet

Vinter ute - 
sommer inne.

... skap helårs trivsle med 
hagestuer fra Grønt Fokus

Hagestuer, eller vinterha-
ger, som mange kaller  det, 
er en av våre spesialiterer.
Vårt utvalg er nærmest 
ubegrenset, og prisene 
hyggelige. Utvalget er 
”ubegrenset” fordi alt la-
ges etter dine behov.
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SPRIK: En undersøkelse Hus & Bolig har gjort viser at det er enormt store 
prisforskjeller på kvalitetsvarer til baderommet. Foto: Hans Grohe.
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FORARBEID: Grundig rengjøring er viktigere
enn før når du bruker vannløselig maling.
Foto: Jordan.

ILLEGALT: Naboens leielighet
kan være ulovlig spillehall. 

Hus & Bolig avslører kriminell
virksomhet. Foto: Nina 

Granlund Sæther.
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KAOS: Østeuropeiske nøkler lar seg ikke erstatte hvis de blir borte. 
Det kan bli en kostbar affære. Foto: Marc Dietrich / Scanstockphoto.
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norges beste maga sin for a lle som el sker hageutgis av det norske hageselskap  nr. 4 april 2008 kr 65,-

Vårfryd

hot chili 
søte tomater

hjemme hos 
hagedesigneren

meitemarken 
vår gode hjelper

pelargonia
på motetoppen

Solfrids
tusen

tulipaner

Sesongstart!
 tips • idéer • inspirasjon • kunnskap

i norsk hagetidend får du gode hagetips, råd og inspirasjon. I tillegg 

vil du som medlem få gratis veiledning av våre dyktige hagekonsulenter. Meld 
deg inn før 1. mai og oppgi kode DNH 11 for å få vårt populære staudehefte, 

i tillegg til “Den nyttigste hageboken”. Meld deg inn på sms: send kodeord 

DNH(mellomrom)11 <fullt navn> <full adresse> <fødselsdato> til 2223

norsk 
hagetidend
10 nummer

i året

i
v
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Bli medlem i Hageselskapet: tlf. 23 03 16 00 eller postkasse@hageselskapet.no  Husk å oppgi kode DNH 11 ved innmelding
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Forsidefoto:  
TUNGT GLASS: Håndverkerne liker ikke
de nye trelags vinduene på grunn av
vekten. Foto: Nina Granlund Sæther.

Vet du hva som skjer i naboens leilighet eller i huset ved
siden av? Nærmere 40 cannabisplantasjer er avslørt den
siste tiden. Ved en tilfeldighet fikk jeg for flere måneder
siden snusen i at en leilighet på Oslos vestkant ble
brukt som illegal spillebule. Vedkommende som glippet
ut med nyheten gikk etter hvert med på å la seg inter-
vjue av Hus & Bolig. Men uten flere kilder eller mer
håndfaste bevis turte jeg ikke å publisere saken. I lang
tid har jeg forsøkt å få andre involverte i tale, men uten
å lykkes. Dette handler om enormt store pengesummer,
og bakmennene er selvfølgelig ikke interessert i opp-

merksomhet som kan avsløre den lukrative
geskjeften. Saken ble plutselig veldig

 konkret da jeg fikk tilbud om å være
med opp i leiligheten. 

Fra Sverige vet vi at ulovlige
spille automater er et omfattende
problem. Etter forbudet mot
automater i 1979 vokste det ille-
gale markedet raskt. Da automat-
forbudet trådte i kraft her i Norge
sommeren 2007 var kulturmini -
steren tilstede da de første auto -

matene ble knust til pinneved. Til
pressen sa han at det var  viktig å

destruere  maskinene slik at
man kunne forhindre de

problemene våre naboer 
i øst sliter med:

– Vi har god kon-
troll på hele automat-
markedet. Dette er den
tryggeste måten å gjøre
det på – jeg tviler på at

disse automatene dukker opp på det illegale markedet i
hvert fall.

Det går rykter om minst to illegale spillehaller i
Drammen. Politiet som arbeider med saken ser ikke
bort ifra at det er godt organiserte kriminelle som står
bak. Hus & Bolig kjenner til tre ulovlige spillelokaler i
hovedstaden. Vår kilde mener det må være et titall. I
tillegg vet vi at det er stor omsetning av spillemaskiner
på nettsteder som Finn.no og Zett.no. Jeg er stygt 
redd for at denne saken kan være meget omfattende.
Kanskje like omfattende som cannabisplantasjesaken.

At spilleautomater er særdeles innbringende, er
ingen nyhet. Å ta fra innehaveren en slik inntektskilde
er som å ta godteposen fra et lite barn. Noen vil selv -
følgelig prøve å stikke den unna. Tidligere måtte auto-
matenes eiere dele gevinsten med Kreftforeningen,
Blindeforbundet og andre gode formål. I dag kan de
stikke alle pengene i egen lomme. Å tro at ingen vil
utnytte en slik mulighet, er utrolig naivt. Hvor mange
maskiner som virkelig ble destruert er det ingen som
har oversikt over. Når Trond Giske kjente til at det var
et illegalt spillemiljø i Sverige kan man undre seg over
hvorfor han ikke førte en strengere kontroll med inn-
samlingen av de 12 000 maskinene som var i drift. Å
unnlate å lage en panteordning for maskinene eller en
form for registrering var rett og slett å be om økt krimi-
nalitet. Den svenske Lotteriinspektionen utelukker ikke
at årsaken til at antallet illegale spillemaskiner i Sverige
har økt den siste tiden skyldes at det har vært så lett
 tilgang på norske automater. Et forbud mot å eie og
omsette spilleautomater, slik svenskene har, hadde også
gjort det litt vanskeligere å innrede ulovlige spille -
arenaer. ngs@huseierne.no 

Naivt å tro at alle er snille
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RIS fra Batta går denne gang til poli-
tiet som har henlagt en opplagt sak. En huseier i
Lardal i Vestfold leide huset sitt ut til feil viet -
namesere: Ikke de lovlydige og greie, men noen
som var del av det store europeiske nettverket
som dyrker cannabis på oppdrag i boliger de leier
litt utenfor allfarvei. 

Da kriminaliteten ble avslørt og ”gartnerne”
arrestert, fikk utleier huset sitt tilbake. Det var
enorme skader på bygningen og tap på flere hun-
dre tusen kroner. Huset var fukt- og vannskadet i
gulv, og det var gjort diverse arbeider for å gjøre
om boligen til drivhus: Piper og luker var tettet
igjen og det var montert store luftesystemer for at
plantene skulle trives. 

Forsikringsselskapet ville ikke gi erstatning fordi
skaden var skjedd med forsett. Toppen på kranse-
kaken kom da politiet henla utleierens anmeldelse
på tross av navngitte gjerningsmenn og vel -
dokumenterte skader.

ROS fra Batta går denne gang til admi-
nistrerende direktør i NHO, Finn Bergesen, som i
slutten av januar lanserte en ”skatteveksling” som
falt på steingrunn. Han foreslo på et møte i Høyres
programkomité å bytte bort formuesskatten mot
innføring av en statlig boligskatt. Flere reagerte.
Også Huseiernes Landsforbund! Det var tydeligvis
ikke en gang klarert i NHO, for Bergesen fikk
 massiv juling av sine egne medlemmer i Dagens
Næringsliv den 30. januar.

Dagen etter, den 31. januar, har Bergesen et opp-
klarende leserinnlegg i samme avis, hvor han blant
annet skriver: ”NHO foreslår ikke å skatteveksle
formuesskatt mot eiendomsskatt, så er det slått
fast”.

Finn Bergesen utdyper i artikkelen at skatteveks-
lingen var en privat høyttenking på lengre sikt, 
og skriver i den forbindelse: ”Jeg skal ærlig inn-
rømme at det ikke falt meg inn at en tanke om
fremtiden skulle havne i media. Men sånn kan 
det gå når man tenker høyt.”

Vi tilgir med dette Finn Bergesen, men neste 
gang han og NHO ønsker skattevekslinger bør 
de holde seg unna boligbeskatningen!



Den 26. februar hadde vi møte med
Stortingets finanskomité om arveavgif-
ten. Bakgrunnen var et forslag fra stor-
tingsrepresentantene Jan Tore Sanner
(H) og Lars Sponheim (V) om betinget
fritak for arveavgift ved arv av familie -
eiendommer. HL ga sin fulle støtte til
deres forslag. Når det foreløpig ikke er
mulig å fjerne arveavgiften, slik den
 sosialdemokratiske regjeringen gjorde i
Sverige fra 2005 av, er tross alt forslaget
fra Sanner og Sponheim et godt skritt i
riktig retning.

HLs høringsuttalelse finner du på vår
hjemmeside www.huseierne.no under
Høringer.

Med vennlig hilsen 
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Vi vil dele ut tusenlapper til alle som
kommer med visjonære råd som for -
bedrer miljøet og reduserer utslipp av
klimagasser fra hus og hjem! Hensikten
er naturligvis å skape en levende prosess
og fremme fornuftige spareholdninger
blant huseiere når det gjelder energi -
bruken. La oss huseiere starte vår egen
klima dugnad! Skal det bli merkbare
resultater må vi jobbe konkret og dele
våre erfaringer med hverandre. Klima-
dugnaden blir en prosess med mange og
uante muligheter fremover. Vi gleder 
oss til dine forslag og erfaringer.

Vårt første utspill er å oppfordre alle
våre medlemmer til å dele sine energi-
sparetips med andre. Det kan være fra 
de minste og mest banale erfaringer til
Reodor Felgen-forslag av typen regn-
vannsaggregat, vindmøller eller oppvar-
ming med solreflektor. Kravene vi stiller
for å bringe forslaget ditt videre er bare
at det kan brukes av andre, at det redu-
serer energiforbruket og gjør miljøet
bedre. Annenhver måned honoreres ett
eller flere forslag med 1 000 kroner.
Disse vil bli presentert i Hus & Bolig og
på vår hjemmeside: www.huseierne.no.  

Formuler kort hva du mener at 
huseiere kan gjøre for å redusere 
energibruken. Send ditt forslag til: 
husogbolig@huseierne.no 
eller pr. post; ”Mitt energisparetips”,
Hus & Bolig, Fred Olsensgt. 5, 
0152 OSLO. Merk forsendelsen tydelig
med navn, adresse og telefonnummer.

Da er vi i gang med den første del av
prosessen; nemlig å være bevisste på
klima og miljø i våre dagligdagse hand-
linger, og å dele våre erfaringer med
andre.

Arveavgiften opptar mange
Jeg setter stor pris på medlemmenes
engasjement og at de tar kontakt med
oss i administrasjonen når de har noe 
på hjertet. Det som faktisk har vært en
gjenganger så langt i år, er en massiv
 irritasjon over arveavgiften. Forleden
fikk jeg brev fra et kvinnelig medlem 
på Lillehammer. Hun innleder med å
skrive: ”Takk for at De tar opp arbeidet
med å fjerne arveavgiften. For en tid til-
bake fikk jeg rede på at Sverige har fjer-
net både arveavgift og formuesskatt, og
da syns jeg at det virker helt urimelig at
ikke Norge kunne gjøre det samme.” 

Videre står det å lese: ”Angående arve -
avgift, burde vi alle være glade for at de
som har klart å ta vare på verdier de har
opparbeidet, gir disse videre. Det vil da
føre til at flere og flere klarer seg godt
selv, uten å belaste det offentlige. Ifølge
studierektor ved BI utgjør arveavgiften
en svært begrenset sum som det
kreves uforholdsmessig stor inn-
sats for å få inn. Arveavgiften
er også urettferdig fordi de
virkelig rike går fri. De
fritakssatsene som er nå,
er også helt i utakt med
prisnivået ellers i sam-
funnet”, skriver vårt
medlem fra Lille -
hammer. 

Klimadugnad og råd fra medlemmer

aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta
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Mister du nøklene kan det bli vanske-
lig å få tak i nye fordi det ikke fin-
nes noen i Norge som forhandler

dem. Dersom låsesmeden klarer å finne
emner må de ofte importeres spesielt,
sier Roy Aspelund i Servicesentralen Lås
& Nøkkel. 

Klarer ikke låsesmeden å skaffe ny
nøkkel, er alternativet å skifte ut låsen.
Det kan bli en kostbar affære. 

– Skal du oppgradere til et forsik-
ringsgodkjent låsesystem, må du sann-
synligvis skifte hele låsekassa, og det er
ikke bare å bytte den ut. Standardmålene
kan ofte være annerledes, og er det tilfelle
må du regne med en kostnad på rundt
4 000 kroner, sier Aspelund. 

Klar over problemet
Foreningen Norske Låsesmeder (NL),
som representerer bransjen, er klar over
problematikken.

– Dette var et tema hos oss for noen
måneder siden. Har man en lås der det

ikke finnes nye nøkkelemner å file etter,
har man ikke noe annet valg enn å bytte
ut hele låsen. Da kan det bli snakk om en
total utskiftning, sier seniorkonsulent
Bjørn Ørnung  i NL. I fjor besøkte for-
eningens medlemsblad, Låsesmeden, en
bygård på Bislett i Oslo der en av bebo-
erne ved en tilfeldighet oppdaget proble-
met da det ble behov for å file en ny nøk-
kel. Både Ørnung og Aspelund frykter
problemet vil bli større i nærmeste frem-
tid. 

– Foreløpig har vi ikke fått inn så
mange saker av denne typen, men faren
er nok ganske stor for at det kan dukke
opp mer, sier Aspelund. De fleste oppda-
ger nemlig ikke problemet før behovet
om ny nøkkel melder seg. 

Kjenner ikke kvaliteten
Selv om du kan leve lykkelig uvitende
om at nye nøkler ikke er å oppdrive, er
det viktig å bite seg merke i at et låsesy-
stem som ikke er godkjent her i landet

også kan gå utover sikkerheten din.
– Her i Skandinavia testes alle låser

for å finne ut hvor stor bruddstyrke de
kan tåle, og mitt inntrykk er at vi har
strengere krav her enn på kontinentet,
sier Aspelund. 

Dette bekreftes av Bjørn Ørnung i
Foreningen Norske Låsesmeder. Kjøper
du her i landet vet du hva du får. 

– Alle produkter som blir solgt av
låsesmedfirmaer innen NL oppfyller alle
nødvendige krav til driftssikkerhet, sier
han. 

Uansett vil ikke låsesystemene som
levers med de øst-europiske dørene være
forsikringsgodkjente (FG-godkjent) her i
landet. Selv om dette ikke er noe krav på
boliger i Norge i dag, anbefaler både For-
eningen Norske Låsesmeder, forsikrings-
bransjen og politiet at låsen har en slik
godkjenning. Dette gjør døren mer inn-
bruddssikker, og kan i visse tilfeller også
gi deg rabatt på forsikringen.  
brs@huseierne.no 

Frykter nøkkelkaos
Låsesmeder frykter kaos etter at østeuropeiske dører dukket opp her i landet. 

Forsvinner nøkkelen kan du bli tvunget til å skifte ut hele låsekassen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: GEOFFREY KEMPTON
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ABK AS er Toshibas representant i Norge
Tlf: 02320 - www.toshibavarmepumper.no

Toshiba varmepumper
- intelligent oppvarming

Best i test

2008!
Best i test

Teknisk Ukeblad, Dine Penger og VG kårer Toshiba 
Daiseikai Polar 13 til testvinner. Polarmodellene er 
spesiallaget for å gi maksimal strømsparing og komfort i det nordiske 
klimaet.

Pollensesongen nærmer seg!

Toshibas toppmodeller, Daiseikai, har et aktivt elektrostatisk filter som 
effektivt renser luften for pollen, bakterier, virus og luktpartikler.

Reduser strømregningen og gjør en innsats for miljøet!

Med en Toshiba varmepumpe bidrar du til å redusere klimagassutslipp 
ved å minimere eget strømforbruk til oppvarming. 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 

Se www.toshibavarmepumper.no for liste over autoriserte 
forhandlere i Norge.

 dører og vinduer slik du vil ha dem

Når du kjøper dører og vinduer fra Sjøvold,
får du mer enn hundre års kunnskap og
erfaring med på kjøpet. Det barske klimaet på
Røros setter produktene våre på prøve, og viser
at de byr på langt mer enn et klassisk ytre.

Sjøvold dører og vinduer er vakre og tidløse
og passer inn i de fl este miljøer. Utvalget er
stort, og vi kan levere alle våre produkter etter
mål. Som kunde hos oss får du tett oppfølging
helt til varene er levert hos deg.

SJØVOLD AS, OSLOVEIEN 20, 7374 RØROS

Tlf.: 72 40 69 00   www.sjovold.no



VIL DU BLI RIK?
Hvis du virkelig ønsker å bli rik, bør du

investere i parkeringshus. Det blir stadig

mer sparsomt med parkeringsplasser i

sentrum av norske byer. Det bygges noen

få parkeringshus, men langt fra nok. Stor

etterspørsel og et redusert tilbud har gitt 

en formidabel prisøkning, skriver Kapital. 

I parkeringshuset i Vika i Oslo koster det 

nå 60 kroner i timen. Basert på et normalt

belegg gir det årlige inntekter opp mot

80 000 kroner pr. plass. Andre steder i

byen ligger inntektene på om lag 50 000

kroner pr. plass. I følge Kapital får eieren

vanligvis 70 prosent av inntektene fra 

parkeringshuset. 
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En bergenser på tanken
Esso-tigeren er verdenskjent. Men i 

følge Adresseavisen ble den unnfanget i

bergens området for snart hundre år siden.

Vestlandske Petroleumscompagni startet

sin virksomhet i 1891. Hovedproduktet var

lenge parafin til innendørs belysning. 

I 1915 utvidet de produktspekteret til også å

omfatte bensin. Drivstoffet fikk det klingende

navnet Tiger. Det var først i 1959 det berømte 

slagordet ”Putt en tiger på tanken” dukket opp.

KJØKKENET ESER UT
Mens kjøkkenet i et populært norsk ferdighus fra 1968 kunne være på 12 kvadratmeter, er det i dag ofte

opp mot 50 kvadrat, skriver stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Erling Dokk Holm, i

Dagens Næringsliv. Ofte ser vi også åpne løsninger med kombinert stue og kjøkken. Det som nå skjer i

norske hjem og stort sett over hele verden, er en tilbakevending til tidligere tiders praksis. Norske 

gårds kjøkken var også romslige. Veksten i antall kvadratmeter startet på midten av 80-tallet. 

Den skyldes først og fremst kjøkken viften, mener Dokk Holm. At oppvaskmaskinene 

nærmest er blitt lydløse, har også hjulpet til. Foto: Electrolux.

“For den yngre generasjonen kan det være positivt å

spre forbruket over tid. Det er ikke noe vesentlig

poeng å jobbe for å dø gjeldfri.”
Studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI til Dagens Næringsliv

sett&hørt

Gode råd mot maur
Svarte små kryp over kjøkkengulvet kan være ekkelt. Men maur kan også gjøre 

stor skade. Kenneth Ervik, som jobber med skadedyrbekjempelse til daglig, har nå

kommet med en ny og bedre utgave av boken ”Effektiv bekjempelse av maur”. 

Her får du oversikt over de ulike maurartene og skadene de kan forårsake i hus 

og hytter. Du får vite hvordan du blir kvitt dyrene, og hvordan du kan forebygge 

mot nye angrep. Boken, som er på 86 sider, koster kr 239,-. 

Kan kjøpes i bokhandlere eller bestilles over nett fra www.maurhjelp.no.



TAKSTMENN SLURVER
Forbrukerrådet har gått gjennom salgsdokumentene for 100

eldre eneboliger som i høst lå ute til salg. 55 av boligene ble

solgt med tilstandsrapport. Undersøkelsen, som er presentert

i Forbrukerrapporten, viser at såkalte grundige tilstandsrap-

porter nærmest er verdiløse. Takstmennene i Analysetakst

skal blant annet bore hull i vegg og gulv for å avdekke skader.

Dette ble bare gjort i to av 13 tilfeller. I arbeidsinstruksen står

det også at takstmennene skal inspisere taket fra oppsatt

stige eller oppe på taket. Bare i ett av 13 tilfeller har takst-

mannen vært oppe i stigen. I de 12 andre tilstandsrapportene

står det at taket er vurdert fra bakken. Takstmennene greier

også i liten grad å bestemme seg for om husets tilstand er

god, eller om kjøper må foreta utbedringer. 
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“Ingenting er viktigere for oss nordmenn
enn boligprisene. Det er i boligene vi har
våre sparepenger. Vårt kollektive humør 

stiger og faller med dem.”
Kåre Valebrokk i Aftenposten

Ser under malingen
Under malerier og murpuss i gamle kirker og bygninger

kan det finnes for lengst glemte kunstverk. Nå har for-

skerne funnet opp et instrument som kan lete fram slike

bilder uten å flytte på så mye som et malingsflak, skriver

forskning.no. 

I de siste årene er det funnet en god del skjulte skat-

ter ved hjelp av røntgenståler, men det er mye som ikke

fanges opp. Nå har forskere ved University of Michigan

og bedriften Picometrix utviklet en ny teknikk som tar i

bruk T-rays – pulser av såkalte terahertzstråler innen det

elektromagnetiske spekteret. Strålene trenger inn igjen-

nom malingslag og murpuss. Noen av strålene blir

reflektert, og måleinstrumenter kan registrere dem på

tilbakeveien. Fordi ulike materialer reflekterer strålingen

på forskjellig måte, kan instrumentet lage et blide av hva

som befinner seg under overflater vi ikke vil ødelegge.

Forskerne tror teknikken vil bli spesielt viktig i Europa,

hvor mange kunstverk er blitt overmalt.

FLATE TAK ER FUKTFELLER
Flate tak er trendy, men eierne er ikke alltid klar over at slike tak er mer utsatt

for lekkasjer og fuktskader enn skråtak, og at de krever ekstra ettersyn.

– Vi ser mange skader på flate tak som skyldes at sluk og takrenner er

tettet av løv, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex i en pressemelding. Flate tak

er ofte konstruert med en for høyning ytterst. Et tett sluk kan derfor føre til at

taket i praksis blir et basseng. Foto: Nina Granlund Sæther.

Megler med sitronsmak
Da Sitronbrus ikke lenger kunne hete Sitronbrus,

fikk vi isteden Brus med sitronsmak. Men smakte

det annerledes? Fra nyttår kunne ikke lenger eien-

domsmeglere uten godkjent utdanning kalle seg

eiendomsmeglere. Tittelen ble beskyttet. Heller ikke

tittelen megler kan brukes. Men samtidig kan folk

uten rett til å kalle seg megler opptre som ”ansvar-

lig megler”. Forvirret? Det er fordi ansvarlig megler

ikke er en tittel, men en funksjon. Partner, privat -

megler og juniormegler i boligannonser tyder på at

formell kompetanse mangler. Svært vanlig er det

også blitt å droppe tittelen, skriver Aftenposten. 

Derfor er det like vanskelig som før å vite om

megleren har utdannelse, eller om hun bare er 

en  selger med eksamen fra ungdomsskolen.

Miljøfiendtlige brudd
Skal vi tro Dine Penger og forskere ved Michigan State University,

er skilsmisser negativt for miljøet. Ved skilsmisser øker antall

husholdninger med få medlemmer, og disse bruker forholdsvis

mer plass, energi og vann enn husholdninger med flere. 

sett&hørt
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Dulux Spesialolje for Terassegulv -
den enkle og raske måten å behandle terrassegulvet på!
Fargesetter, vedlikeholder og beskytter alle typer terrassegulv av 
tre. Ved hjelp av Dulux Sprayer kan Spesialoljen enkelt dusjes på 
uten at du behøver å bøye deg! 
Dulux Spesialolje er miljøvennlig, vannbasert og hurtigtørkende.
Tlf: 63 86 82 00 info@autocare.no www.autocare.no.

Med takstein fra Skarpnes er du på den sikre siden 
Se www.skarpnes.com for mer informasjon.
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– Bekymret for å bo så nær et høyspen-
tanlegg? Nei, det har jeg aldri tenkt over.
Jeg har bodd her i 12 år og har ikke
bekymret meg det spor over de mastene
der borte. Jeg er vel sprø nok fra før; kan-
skje det er derfor jeg ikke merker noe, ler
Mona Salomonsen (44) i døråpningen til
det koselige, rødmalte rekkehuset hun
bor i på Gjettum i Bærum. På baksiden
av huset, noen titalls meter unna, strek-
ker høye master seg mot den lyseblå
himmelen. Huset er nærmeste nabo til
en kraftledning som går seg gjennom
store deler av kommunen. 

– Om den ledningen reduserer ver-
dien på boligen er heller ikke noe jeg går
rundt og bekymrer meg for. Jeg har ikke
hørt at det er noe problem i nabolaget,
og jeg har uansett ingen salgs- eller flyt-
teplaner med det første, sier Salomon-
sen. 

Mange spørsmål
Det er imidlertid nok av dem som ikke
utviser lignende ro i forhold til tanken på
å bo i et elektromagnetisk felt. Statens
strålevern og Norges vassdrags- og ener-
gidirektorat (NVE) har i år satt i gang en
informasjonskampanje rettet både mot
kommunene, utbyggere og bekymrede
boligeiere og -kjøpere. Bakgrunnen er
den store usikkerheten hos publikum.

– Det er mange myter forbundet
med det å bo nær et høyspentanlegg. En
av grunnene kan være at forskningen på
området til dels er både mangelfull og
sprikende. En annen kan være at de
synes så godt, og ofte høres de godt også,
når det knitrer i ledningene. Men jeg
tror det er et viktig poeng at selve ord-
bruken er mystifiserende; når man snak-
ker om ”stråling” fra kraftledningene
høres det både skummelt og farlig ut.
Selv snakker jeg heller om elektriske og
magnetiske felt, som er en langt mer pre-
sis betegnelse på området rundt et høy-
spentanlegg, sier avdelingsdirektør Gun-
nar Saxebøl i Statens strålevern.

Utredningsverdi
Alle ledninger det flyter strøm gjennom
er omgitt av et magnetfelt. Styrken på
magnetfeltet måles i Tesla. Ved bygging
av nye kraftlinjer, eller nye boliger i nær-
heten av eksisterende kraftlinjer, er anbe-
falingen i dag at partene utreder mulig-
heten for tiltak dersom boliger havner i
et magnetfelt som er kraftigere enn 0,4 ➤

Kraftledninger
skremmer

Etter tiår med forskning har det ennå ikke lykkes fagfolk å
finne bevis for at det er helsefarlig å bo nær høyspentanlegg.

Likevel er mange boligkjøpere mer bekymret for dette enn for
andre, langt mer håndfaste farer, som for eksempel radon. 

TEKST OG FOTO: 
RIKKE ÅSERUD

Mona Salomonsen



RUVENDE: Mange boligkjøpere

blir skeptiske når de ser ruvende

høyspentmaster. – Mytene lever i

beste velgående, mener Gunnar

Saxebøl i Statens Strålevern.
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mikroTesla. Det anslås at det i dag er
over 16 000 boliger som befinner seg i
områder med et feltnivå på 0,4 mikro-
Tesla eller mer. 

– 0,4 er ingen grenseverdi; vi fraråder
altså ikke noen å bo i områder med høy-
ere spenning. 0,4 mikroTesla er derimot
en utredningsverdi, det vil si at man på
planleggingsstadiet for eksempel bør se

om det er mulig å flytte litt på kom-
mende høyspentlinjer, boligfelt, skoler
og så videre for å unngå sterke magnet-
felter, sier Saxebøl, som har strevd med å
få videreformidlet dette til kommuner,
nettleverandører og publikum. Nå håper
han informasjonskampanjen vil nå frem
til de involverte partene, samt avlive et
par myter på veien.

Utelukker ikke risiko
For helserisikoen forbundet med å bo i
elektriske eller magnetiske felter er svært
omdiskutert. Enkelte grupper, som for
eksempel Norges Miljøvernforbund,
mener det er skadelig å bo for nær en
høyspentlinje. På sine hjemmesider viser
Miljøvernforbundet til studier som skal
ha påvist økt risiko for brystkreft og ond-
artet føflekkreft for voksne, samt risiko
for utvikling av leukemi hos barn ved
eksponering for magnetfelt fra høyspent-
ledning. 

Men det er kun den sistnevnte risi-
koen det til en viss grad kan oppnås enig-
het om i fagmiljøene. Verdens Helseor-
ganisasjon mener forskningen ennå ikke
har kunnet bevise en årsakssammenheng
mellom langtidseksponering i magnetfelt
rundt høyspentanlegg og utvikling av
leukemi hos barn. I Norge er det offisi-
elle synet, blant annet formulert av Sta-
tens strålevern, at forskningen hittil ikke
kan utelukke en slik sammenheng. 

– Selv om det har pågått forskning i
flere tiår, er materialet begrenset. Tall vi
forholder oss til i dag viser en mulighet
for utvikling av ett nytt tilfelle av barne-
leukemi i Norge hvert 7. år på grunn av

langtidseksponering i et svakt magnet-
felt. I forhold til andre farer i hverdagen
må dermed denne risikoen kunne sies å
være nokså minimal, sier Saxebøl. 

Skeptiske huskjøpere
Likevel virker det utslagsgivende for
mange. Eiendomsmegler Guttorm B.
Olsen i Eiendomsmegler 1 på Bekkestua
i Bærum solgte nylig en bolig et steinkast
fra kraftlinjen som strekker seg gjennom
kommunen. Boligen ble solgt til takst.

– Hadde ikke kraftlinjen vært der,
kunne den nok gått for 100 000 –
200 000 kroner mer, sier Olsen. På vis-
ningen var det flere som reagerte med
usikkerhet da de så hvor nær kraftlinjen
boligen lå.

– Når noe skaper usikkerhet velger
folk ofte å avstå fra huskjøpet. Det er
spesielt merkbart når det er kjøpers mar-
ked. I dette tilfellet var det to-tre interes-
serte som valgte å trekke seg. Når to byr
på en bolig i stedet for fire er det klart at
det blir utslagsgivende for prisen, sier
Olsen. Som sjelden får spørsmål om for
eksempel radon. I motsetning til elek-
triske og magnetiske felt ved høyspent -
anlegg har radonforekomst i boligen en
klart dokumentert negativ effekt for
helsen. 

– Hvorfor tror du folk bekymrer seg
for å bo nær høyspentledninger?

– Når det er fokus på stråling og slikt
i mediene, blir folk mer opptatt av det.
De hadde nok spurt mer om for eksem-
pel radon dersom dette problemet var
mer fremme i mediene, sier Olsen.
raa@huseierne.no 

F A K T A
Elektriske felt oppstår der det finnes elek-

triske ladninger eller gjenstander med for-

skjellig ladning. Styrken på et elektrisk felt

øker når spenningen øker. Elektriske felt

stoppes av vegger og tak, og er dermed

ikke noe problem inne i bygninger.

Magnetiske felt oppstår når det går strøm

gjennom en ledning. Magnetfeltet øker

med økt strømstyrke og avtar med økt

avstand. Styrken på et magnetfelt måles i

Tesla. 

Forskrift for strålevern krever at ekspone-

ringen for magnetfelt skal holdes så lav

som mulig. Ved planlegging av nye byg-

ninger og anlegg skal utbyggere vurdere

mulige tiltak ved 0,4 mikroTesla. For

eksisterende anlegg der bygninger 

ligger nær feltkilder pålegges 

ingen tiltak. Statens strålevern 

anbefaler heller ikke at 

kommuner oppretter lokale 

grenseverdier for tiltak. 

PÅVIRKER PRISENE:
En kraftlinje like ved
huset kan gi lavere
pris ved salg
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I2011 er det ingen bønn lenger. Da er
det slutt med oljemaling. Nye vann -
løselige typer har vært på markedet en

god stund allerede, og mange er godt for-
nøyd. De merker ikke annen forskjell
enn at malingen tørker fort og at det blir
betydelig mindre lukt. Men andre opp -
lever at veggene slett ikke blir så fine som
de hadde tenkt. 

– Hvis man ikke rengjør veggene før
man maler vil man etter kort tid kunne
oppleve at skitten trenger igjennom
malingslaget. Særlig tjære og nikotin blør
raskt igjennom, men også fett, sot, smuss
og slipestøv kan skape problemer opply-
ser produktsjef Tobias Andersson hos
Jordan. Skjolder kan komme allerede
dagen etter. 

– Den nye malingen fremhever også

ujevnheter og sår, advarer markedsdirek-
tør Helge Bod Vangen. – Og har du juk-
set med grunnarbeidet hjelper det dess-
verre ikke med et nytt strøk. Han under-
streker at det stilles større krav til for -
arbeidet nå enn tidligere. Grundig ren-
gjøring er også nødvendig for å oppnå
god heft.

Vurder hvor skittent det er
En kraftig mikrofiberklut og litt fuktig-
het vil som regel være nok for å få vanlige
veggflater rene. Er underlaget veldig
 skittent eller problematisk, anbefaler
Andersson og Bod Vangen Husvask. Vas-
kemiddelet kan også brukes innendørs. 

– Har du hatt lekkasje i taket, bør du
bruke sperregrunner for å hindre gjen -
nomtrengning, råder Tobias Andersson. 

Slipestøv og sparkel kan skape pro-
blemer om det ikke fjernes, men da hol-
der det å bruke tørr mopp eller tørr
mikrofiberklut. Tørre fibre fjerner det
fine støvet best.

Ny maling tørker fort
Mens gammel maling tørket innenfra og
ut, er det omvendt med de nye vannløse-
lige malingstypene. Strøkene flyter der-
for ikke sammen på samme måte som
før. Malingen må også påføres raskere.

– Det er både fordeler og ulemper
med den nye malingen, påpeker Helge
Bod Vangen. – Oljemaling har en åpen-
tid på en og en halv time, som er veldig
lenge. Den nye malingen tørker i løpet
av to til seks minutter. Det blir nesten
som kakao med snerk. Derfor er det vik-
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VANNLØSELIG MALING: 

Først må veggene rengjøres.

Har du jukset med grunn-

arbeidet hjelper det ikke 

med et nytt strøk. Skitt 

finner vei gjennom lagene.
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Ny maling 
krever 
grundig 
rengjøring
Oljebasert maling er på vei ut. Vann -
løselig maling er bedre for miljøet, men
mange erfarer at den nye malingen opp-
fører seg litt annerledes enn oljemaling.
Skitt som man før kunne male bort,
kommer igjennom fargelaget etter kort
tid. Og ujevnheter og sår blir mer synlige.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: JORDAN

tig å gjøre det pent med en gang. Setter
man penselen der malingen har tørket,
vil man rive opp igjen det man har gjort.
Det blir arbeidskrevende, for da må man
vente til det er helt tørt, pusse ned og
male et nytt strøk. Men man får langt
mindre sig med ny maling.

For å få et godt resultat er det viktig å
velge hurtige påføringsmetoder. Rull går
ifølge Andersson og Bod Vangen fem
ganger raskere enn pensel. Og kanskje
kan det være lurere å male på glasset når
man maler vinduer, og heller fjerne det
som ikke skal være der med malings-
skrape etterpå.

Tørketiden kan påvirkes
Ønsker man at malingen skal tørke litt
langsommere, kan tørketiden påvirkes

ved å senke temperaturen og å øke luft-
fuktigheten. Jo kaldere det er, jo lengre
tid vil det ta før malingen tørker. 

– Maler man om vinteren med åpent
vindu, blir malingen nesten som oljema-
ling. Har du en luftfukter bør den settes
på et døgn før du skal i gang med maler-
jobben. Det hjelper godt, sier Bod
Vangen. Det går også fint å spraye litt
vann ut i rommet med blomsterspray
bare man unngår å spraye rett på flatene
som skal males. Det får også svevestøvet
til å falle ned, og er et triks mange profe-
sjonelle bruker.

God redskap er halve jobben
Et gammelt ord sier at godt verktøy er
halve jobben. Det stemmer bestemt,
mener Tobias Andersson. Han skryter av

Jordans nye penselserie Ultimate med
syntetisk bust.

– Naturfiber endrer konsistens når
den blir våt. Den mister rett og slett
spenst, sier han. Derfor er syntetfiber så
bra til vannbasert maling. Den nye pen-
selfiberen er også konisk. Det gir godt
malingsopptak, samtidig som malingen
fordeles langt jevnere enn tidligere. Pro-
blemer med sig og striper reduseres,
påstår han.

– Det har rett og slett skjedd en liten
bustrevolusjon, legger Bod Vangen smi-
lende til. – Det er lettere å male pent, og
det er lettere å lykkes. En ekstra bonus er
det at den nye malingen gjør det så lett å
rengjøre penslene. ngs@huseierne.no
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– Nordmenn er
bortskjemte

– Hvordan var det å holde
 konsert på Ikea?

– Det var veldig spesielt. Vi
hadde scene inne i senge -
avdelingene i varehusene vi
besøkte, og folk satt på sengene
og hørte på. Det var som en
god, gammeldags hybelfest. 
En veldig hyggelig jobb å gjøre.

– Hvorfor takket du ja til å holde
konserter på Ikeas varehus?

– Ikea ønsket å bruke den gamle
sangen ”I en sofa fra Ikea” som
en del av sin markedsføring, og
det synes jeg egentlig var veldig
morsomt. Sangen handler i
utgangspunktet ikke om Ikea;
den handler først og fremst om
en fryktelig dårlig film som
heter Svartere enn natten. Men
da møbelkjeden kom med sin
forespørsel, hadde jeg ingen
betenkelig heter med å si ja. Jeg
synes det var hyggelig å bli

spurt, og nå i ettertid ser jeg til-
bake på noen fine konserter som
jeg er stolt av å ha vært med på.

– Så du føler ikke at du ”solgte”
deg, når du var med på å promo-
tere en kommersiell gigant?

– Ikke i det hele tatt. Du kan si
hva du vil om Ikea, men kjeden
har bidratt til at nesten alle i
dette landet har mulighet til å
lage seg et hjem som er vakkert
og funksjonelt. Det er faktisk
ikke så verst. Jeg synes Ikea er en
flott kombinasjon av ytterpunk-
ter; på den ene siden står kjeden
for en ekstrem kommersialisme,
men på den andre siden har de
også en mening, og en god vilje
med det de gjør. Det er noe
inkluderende over konseptet.
Jeg ble for eksempel litt glad da
jeg så oppslag i et av varehusene
om at det er tillatt å bruke hijab
som en del av arbeidsplagget.
Slikt gjør meg fornøyd. ➤

Når vi nordmenn ligger på verdenstoppen i oppussing er
det fordi vi er bortskjemte og har så fordømt god tid,

mener Ole Paus. Som ikke på noen måte føler at han solgte
seg til kommersialismens og forbrukets høyborg da han

nylig var på turné på Ikea-varehus rundt om i landet.
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Hus & Bolig spør: 
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TEKST: RIKKE ÅSERUD  
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– Men dersom alle innreder
med Ikea-møbler blir jo de
fleste hjem nokså like?

– Jeg ser ikke på det som
noe problem. Det er ganske
lenge siden man kunne si
ved første øyekast at her har
vi et Ikea-møbel. Og gærent
blir det jo uansett. Fyller
man hjemmet sitt med
Arne Jacobsen, blir jo det
også feil, da kommer stats-
ministerfruen på banen. 
Derfor synes jeg man bør
følge det man selv synes er
pent og kan trives med. 
Om man da kan få en sofa
på dagen, og slippe 11
ukers leveringstid fordi den
skal snekres ferdig i Italia
for så bare å bli vond å sitte
i, ja, da synes jeg det er
veldig greit å dra en tur til 
Slependen. Og det sier jeg
ikke bare fordi jeg har
 jobbet for dem.

– Har du selv mange Ikea-
møbler hjemme?

– Nei, men det er helt til -
feldig. Jeg gikk bare ikke
den veien da jeg skulle inn-
rede nå. 

– Du har blant annet hatt
mange konserter i kirker
rundt omkring i Norge.
Hvilke tanker gjør du deg 
om at du nå må på et møbel-
senter for å treffe folk?

– Nå tror jeg ikke det er så
få som går i kirken som folk
skal ha det til. Men jeg
synes jo for eksempel det er
veldig synd at kirkebyggene
ikke er åpne; at de det
meste av tiden står stengt. 
Jeg synes rett og slett at det
er litt skammelig. Om ikke

kirken tror bedre om sine
sognebarn er det nesten så
den ikke fortjener bedre.

– Mens Ikea jo snart er døgn -
åpen…?

– Ja, nettopp. Der er det en
slags god vilje, til tross for
kommersialismen. 

– Hva tror du er grunnen til
at nordmenn ligger på opp-
pussingstoppen i verden?

– Jeg tror det er fordi vi har
så fordømt god tid, og fordi
vi er så bortskjemte. Alle
folk over et visst inntekts-
nivå og over en viss lathets-
terskel begynner å tenke
tapeter. Tapeter og enklere
innredningsoppgaver. Så
slik jeg ser det, henger den
norske entusiasmen for
oppussing kun sammen
med at vi er et av verdens
rikeste og mest bortskjemte
folk. Vi kjeder oss, og så
innreder vi. 

– I flere av tekstene dine
 skriver du om å komme, eller
lengte hjem. Hva legger du i
det?

– Nå når jeg har familie,
kan jeg godt ønske meg
hjem til dem når jeg er ute
og reiser. Men lengselen
etter å komme hjem i tek-
stene mine handler gjerne
om noe helt annet. Hele
livet mitt har vært preget av
en form for hjemlengsel,
men jeg vet ikke akkurat
hva det er jeg lengter hjem
til. Kanskje er det derfor jeg
alltid har vært så rastløs 
– jeg er visst født rastløs.
Oppbruddsfasene synes å
stå i kø i mitt liv… og
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Utnytt plassen  
under taket
Har du behov for et ekstra rom til barna 
eller et soverom? Innred med VELUX 
takvinduer og og få et lyst og luftig rom. 
På bildet ser du VELUX takvindu med 
VELUX utvendig markise.

www.velux.no

hjemlengselen er en slags
drivkraft i det jeg gjør. Ser
du på salmene våre, handler
også mange av dem om en
form for hjemlengsel, eller
lengsel etter en ro.  

– Du har bodd mange steder.
Er det noen områder du føler
deg mer knyttet til enn
andre?

– Jeg føler størst tilknyt-
ning til det stedet jeg er til
enhver tid. Akkurat nå er
det Oslo vest, der jeg bor.

– Du har en sang som heter
”Leieboer”. Hva inspirerte
deg til å skrive en sang om 
en slik figur?

– Sangen er basert på en
konkret person som jeg
kom borti da jeg var yngre
og bodde på flere hybler i
Oslo samtidig. Jeg leide
meg rom der jeg ville, 
men likevel var jeg aldri
hjemme. Leieboeren i
sangen er en type som jeg
tror finnes i mange leie -
gårder rundt omkring. 
Et litt sånn brysomt men-
neske som vet alt om alle,
men som ingen egentlig 
vet så mye om.

– Men selv er du nå huseier,
hvordan føles det?

– Det å være huseier er en
sjenerøs plass å ha i livet.
Det er litt forpliktende. 
Da skal du ha rom for
andre enn deg selv, på alle
plan, egentlig. Men jeg ser
på meg som svært heldig.

– Hva synes du om bolig -
politikken som føres her til
lands, der det å eie egen bolig
er et viktig mål?

– Det er veldig mye i dette
landet man godt kunne
tenkt seg annerledes. Det er
mange som faller utenfor.
Når det gjelder bolig poli-
tikken tenker jeg spesielt på
de unge i etableringsfasen,
og på de eldre, og på alle de
som ikke har ressursene og
økonomien på sin side; at
de skal spilles så til de
 grader utover alle sidelinjer
synes jeg er en skam. 

– Hva burde man ha gjort
annerledes?

– Nei, det er så mangt.
Men med sunt vett og litt
hjertelag ville man komme
ganske langt, tror jeg.
raa@huseierne.no 

SEXY: Ikea bruker humor i sin nyeste annonsekampanje.
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Tunge løft for 

MØTER MOTSTAND: Vekten

på nye trelags isolerglass

gjør at håndverkerne liker

dem dårlig. Frykten for

tunge løft har bremset

utviklingen, hevder 

glassbransjeforbundet. 

Det bryr Marlena og Cilje

seg lite om. Foto: Nina

Granlund Sæther.



Håndverkere har vist stor
mot stand i mange år mot å ta
i bruk de mest energieffektive
vinduene, og frykten for tunge
løft har bremset utviklingen,
hevder Glassbransjeforbundet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Fra høsten 2009 gjøres de nye bygge-
forskriftenes krav til mer energieffek-
tive vinduer gjeldende, men kravene

er ikke basert på de siste årenes tekniske
nyvinninger i glassbransjen. Den har
kunnet produsere energieffektive vin -
duer, gode nok til å tilfredsstille de nye
kravene, helt siden 1990-tallet. Når
utviklingen likevel ikke har gått fortere
på området, skyldes det blant annet
håndverkernes store motstand mot
tunge løft, hevder blant andre direktør i
Glassbransjeforbundet, Sverre Tangen.
De mest energieffektive vinduene er
nemlig også de tyngste. 

Tolags eller trelags
– Den store forskjellen i vinduers isole-
ringsevne ligger i om de har to eller tre
lag glass. Allerede så tidlig som på 1990-
tallet hadde blant andre Nordan vinduer
som faktisk hadde fire lag, og som til-
fredsstilte det som blir kravet fra høsten
2009. Likevel, fordi et trelagsvindu er
tyngre enn et tolags-, har det vært stor
motstand blant håndverkere og husbyg-
gere mot å ta dem i bruk, og dette har
vært med på å holde igjen utviklingen,
sier Tangen. 

I Sverige og Finland har trelags vind-
uer vært vanlig de siste ti-femten årene.
Hvorfor de klarer de tunge løftene der,
og ikke i Norge, skulle Tangen gjerne
hatt et svar på.
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– Det kan ikke være verre for norske
håndverkere å løfte tunge vinduer enn
det er for svenske og finske, påpeker han. 

Mener prisen avgjør
Daglig leder i Byggmesterforbundet,
Frank Ivar Andersen, sier at han ikke er
kjent med noen motstand mot tunge,
energieffektive vinduer i hans bransje.
Det er kundenes ønsker og prisen som
avgjør, mener han.

– Dette går ikke på håndverkeren
eller entreprenørens ønsker, men på kun-
dene. Tyngre arbeid og flere, dyrere
materialer fører til økte kostnader for
kundene. Det er til syvende og sist de
som må avgjøre hva de ønsker å betale,
sier Andersen. Han påpeker videre at en
entreprenør som tilbyr mer enn forskrif-
tene krever, til en dyrere penge, ikke vil
overleve lenge i markedet. Dette mener
han til tross for at huseier raskt vil kunne
tjene inn igjen den ekstra utgiften i form
av lavere energiutgifter.

Ikke et reelt valg
I begynnelsen av mars satte Enova i gang
en storstilt reklamekampanje for energi -
vinduer. Kampanjen omfatter stort sett

trelags vinduer, ikke tolags-.
– Noen håndverkere sier at det blir

merarbeid og at det blir tyngre med slike
vinduer som vi anbefaler, mens andre
sier at de vil levere det kunden vil ha.
Problemet er jo bare det at kunden som
oftest blir tilbudt det som er enklest for
håndverkeren, og dermed ikke egentlig
tar et reelt valg, sier seniorrådgiver Anne
Guri Selnæs i Enova. 

I sin kampanje anbefaler Enova nå
vinduer som isolerer bedre enn det som
er minimumskravet i de nye byggfor-
skriftene. 

– Betyr dette at det nye kravet er for
dårlig?

– I forhold til de som ønsker det
beste, er det ikke spesielt godt. Det er
også tydelige politiske signaler om at
disse kravene vil skjerpes over tid. Men
siden det er et minimumskrav som skal
gjelde hele bransjen har jeg forståelse for
at det ikke ble strengere i denne omgang,
sier Selnæs. 

Jobber med saken
Også Sintef Byggforsk kjenner til snek-
kernes motstand mot de tunge trelags-
vinduene, men seniorforsker Sivert Uvs-

Glass i utvikling
Det er først og fremst i glassene det har

skjedd en stor utvikling de siste ti årene,

forteller seniorforsker Sivert Uvsløkk ved

Sintef byggforsk. Et 30 år gammelt vindu

kan derfor ikke sammenlignes med dagens.

– Et såkalt energibelegg, som egentlig

er et tynt metallbelegg på innsiden av glas-

set og som reflekterer varmestrålingen er i

og for seg ikke noe nytt, men belegget er

blitt betraktelig mer effektivt de siste årene.

Dermed er isoleringsevnen til selve glasset

blitt mye bedre. I tillegg bytter mange pro-

dusenter i dag ut aluminiumen i avstands-

listen mellom glassene, altså listen som

holder glassene fra hverandre, med plast.

Aluminium leder varme svært godt, mens

de ulike formene for plast vi bruker nå har

mye dårligere varmeledningsevne, sier

 Uvsløkk. 

Mens det tidligere gjerne var luft

mellom glassene, er det i dag stadig van -

ligere å bruke edelgassen argon. Den 

isolerer langt bedre enn luft.

Spar penger
Har du slitte, dårlig isolerte vinduer i huset,

kan du spare tusenvis av kroner i fyringsut-

gifter årlig dersom du bytter dem ut med

nye, moderne vinduer. Men pass i så fall på

å få de rette vinduene.

– Siden de nye energiforskriftene gjel-

der for nybygg, vil de ikke føre til at bygg-

varekjedene slutter å selge vinduer som

ikke tilfredsstiller kravene til bruk i bygg

som allerede er satt opp. Derfor gjelder det

å spørre om u-verdien også når man hand-

ler nytt, sier seniorrådgiver Anne Guri Sel-

næs i Enova. Hun legger til at u-verdien

ikke nødvendigvis forteller alt om et vindu.

Et trelagsvindu vil ha mindre kaldras enn et

tolags- med samme u-verdi, og dermed

bedre komfort. 

Selnæs understreker dessuten at

gevinsten er størst dersom vinduene byttes

som en del av et større rehabiliteringsar-

beid. Hvis du ikke hadde tenkt å gjøre noen

forandring i huset, men bare bytter vindu-

ene, vil tilbakebetalingstiden bli fryktelig

lang. 
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løkk påpeker at når svenskene klarer å håndtere dem, bør
vi også klare det her i Norge. Likevel jobbes det nå inten-
sivt med å utvikle tolagsvinduer som kan tilfredsstille de
nye energikravene. Prosjektet, som har fått navnet
”Moderne trevindu”, er delfinansiert av vindusfabrikker
over hele landet gjennom Norske trevarefabrikkers lands-
forbund. 

– Dagens tolagsvinduer tilfredsstiller ikke de nye kra-
vene. Vi jobber nå med å utvikle en karm- og rammekon-
struksjon som kan isolere disse vinduene bedre. En løs-
ning er å legge inn isolasjonsmateriale, som for eksempel
plast, kork eller mineralull, i trerammen, sier forsker
Heidi Arnesen ved Sintef Byggforsk. Foreløpig er det
svært få vindusprodusenter i Norge som leverer vinduer
med slike isolerte profiler. raa@huseierne.no

U-verdi
Varmetapet til et vindu angis med en U-verdi. Jo lavere U-verdien

er, jo lavere er varmetapet ut av huset. De nye energikravene til

bygninger, som gjøres fullt ut gjeldende fra 1. august 2009,

 krever at U-verdien på vinduer og dører, inklusive karmen, skal

være på 1,2 eller lavere. Har du eldre, luftfylte tolags isolerruter

med ett energibelegg har de trolig en U-verdi mellom 2,0 og 1,6.

For mer informasjon om u-verdier og muligheter for innsparinger

ved vindusutskiftninger, se www.enovaanbefaler.no. 

TRE LAG: Trelagsvinduer med argon

er blant de mest energieffektive på

markedet i dag. Dette er fra NorDan.

Foto: Arne Eidal.

Gilje1,0 Lavenergi
Vi leverer lavenergi- 

vinduer med 3-lags glass
og U-verdi 1,0.

  www.gilje.no 

LÆ
RD

AL
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– Huseiere som byttet ut de gamle vind-
uene sine for tretti-førti år siden, byttet
ofte ut solide, gamle og verdifulle vind-
uer med vinduer som hadde kort levetid,
som ikke var bedre isolert og som i til-
legg var fulle av giftig PCB. Det eneste
som var bra med husmorvinduet, var
navnet, som skal ha mye av æren for dets
store popularitet. 

Det sier Harald Ibenholdt, seksjons-
sjef hos Riksantikvaren. Han synes det er
synd at så mye kulturhistorie og arkitek-
tur er blitt ødelagt på grunn av dårlig
kunnskap og håndverk de siste tiårene.
Nå frykter han og andre fagfolk at vin -
dusprodusentene, med de nye energi -
kravene i hånden, vil friste enda flere til å
bytte ut gamle, bevaringsverdige vinduer. 

– Eldre, originale vinduer
bør bevares fordi de er en så
viktig del av arkitekturen at
hele bygningens uttrykk øde-
legges når de byttes ut. Nye
vinduer er gjerne mer ”klum-
pete”; de har bredere rammer
og karmer, og de har flatere
profiler. Det glatte glasset
mangler liv og spill. Nye
vinduer har også langt færre
detaljer enn de gamle. Alt

dette gjør noe med hele bygningens utse-
ende, sier Morten Stige, avdelingsleder
hos Byantikvaren i Oslo. 

Økonomi og miljø
Når de nye energikravene til
vinduer gjøres gjeldende fra
august 2009, vil trolig flere bli
fristet til å bytte ut vinduene,
både ut fra et miljøperspektiv
og i et håp om økonomisk
gevinst ved reduserte fyringsut-
gifter. Men i lengden kan dette
vise seg å være lite lønnsomt,
mener Stige. 

– Man tror alltid at

Store verdier 
går tapt

Store kulturhistoriske verdier har gått tapt ved at originale
vinduer i bevaringsverdige bygninger er blitt byttet ut med

nye. Med de ferske energikravene til vinduer kan utskiftning-
ene skyte fart. Nå advarer fagfolk, som hevder at den miljø-

messige og økonomiske gevinsten som oftest er marginal.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

FØR OG ETTER: Ny farge, nytt glass og andre
dimensjoner på karmer og rammer setter sitt
preg på bygningen. Foto: André Korsaksel, 
Byantikvaren i Oslo. Morten Stige



29hus&bolig 2–2008 •

nytt og fint er bedre enn gammelt og
slitt, men når det gjelder vinduer er dess-
verre ikke det tilfellet. Både i oppbyg-
ning og detaljer er nye vinduer enklere
og av dårligere kvalitet enn de ordentlig
gamle, sier Stige. 

Mens nye vinduer stort sett har en
levetid på 20-30 år, er levetiden til gamle
kvalitetsvinduer over fem ganger så lang.
En viktig grunn til dette, er at man i
gamle dager valgte vindusmaterialer med
stor omhu. Treet var hardt og av god
 kvalitet. I dag brukes mindre robuste,
billigere materialer, som er langt mer
utsatt for vær, vind og råte. 

– I et miljøperspektiv og økonomisk
perspektiv må man ta med kostnadene
ved å bytte ut vinduene hvert 20. år. Ikke
minst miljømessig er denne bruk- og
kastmentaliteten forkastelig, påpeker
Stige. 

Marginale forskjeller 
Beregninger gjort av Sintef Byggforsk
viser at man kan komme svært nær de
nye energikravene dersom man setter i
stand gamle, bevaringsverdige vinduer på
riktig måte. Et av de mest effektive til -
takene er å sette inn et innvendig vare -
vindu med energiglass for bedre varme -

isolering. Gode tetningslister på både
innervinduer og yttervinduer bør limes
på eller freses inn i rammene, og byttes
ut med jevne mellomrom.

– Normalt kommer nye vinduer
bedre ut i et energiregnskap, men setter
man inn de riktige tiltakene på gamle
vinduer, er forskjellene marginale. Vi må
også huske å se vinduene i sammenheng
med veggene de sitter i. Dreier det seg
om en gammel og trekkfull bygning, er
det lite poeng i å sette inn superisolerte
vinduer. Da er andre tiltak langt vikti-
gere for å spare energi, sier seniorforsker
Sverre Fossdal i Sintef Byggforsk. 

VIKTIG: Vinduene er en viktig del av arkitekturen som omgir oss. Nye vinduer i gamle bygninger er ikke alltid en god løsning.

➤
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Også lydisolering kan ivaretas godt med
eldre vinduer. 

– Den beste isoleringen mot lyd oppnås i
vinduer som har to glass av ulik tykkelse med et
forholdsvis stort luftrom i mellom, samt lufttette
overganger. Et stort flertall av gamle vin duer pas-
ser nærmest perfekt til nettopp dette idealet, sier
Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren. 

Forsiktig restaurering
Men så er det prisen, da. Et av hovedargumen-
tene for å bytte ut gamle, bevaringsverdige vind-
uer, er kostnadene ved restaurering. Søren Vad-
strup, arkitekt ved Center for Bygningsbevaring
i Raadvad i Danmark, mener prisen på restau -
rering kan holdes lav dersom man kun gjør de
nødvendige vedlikeholdstiltak. I Norge har man
en tradisjon for å gå svært grundig til verks når
vinduene først skal settes i stand.

– I Danmark går vi ikke nødvendigvis helt til
bunns når vi pusser opp vinduene. Vi forsøker i
stedet å gjøre det vi kaller ”nennsomme istand-
settinger”, det vil si enkle tiltak, noe som er til-
strekkelig for om lag halvparten av alle beva-
ringsverdige vinduer som trenger oppussing.
Det er for eksempel ikke alltid nødvendig å
fjerne all den gamle malingen; ofte holder det å

TÅLER MYE: Gamle vinduer er som regel laget av god kjerneved, og det kan derfor
lønne seg å sette dem i stand fremfor å bytte dem ut. Et isolerende vindusglass på

innsiden gjør det mindre trekkfullt. Foto: Nina Granlund Sæther.
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fjerne det som er løst, og så
male oppå. Arbeidet kan dess-
uten ofte gjøres på stedet,
uten at vinduene fjernes og
fraktes til verksted. Når man
kun gjør det som er absolutt
nødvendig, trenger ikke resul-
tatet å bli dårligere; men det
blir rimeligere, sier Vadstrup.

Fokuset på bevaring de
siste årene har gjort at eldre
hus i Danmark nå oppnår bedre
priser ved salg dersom boligannonsen
opplyser om at huset har sine originale
vinduer. 

Nytt på gammelt vis
Det er likevel ikke til å komme fra at en
del vinduer er så dårlig vedlikeholdt at det
er umulig å pusse dem opp. Byantikvaren
i Oslo anbefaler at man vurderer å skifte
dem ut dersom over en tredel av treverket
i et vindu er så skadd at en tolleknivspiss
lett glir en halv centimeter inn i treet.
Også mange vinduer som ble byttet ut for
30-40 år siden, må skiftes på ny nå. Men
hvordan kan man på best mulig måte

inkorporere nye vinduer i
bevaringsverdige bygninger? I
Danmark har fagfolk fra
Raadvad-Centeret gått sam-
men med vindusprodusen-
tene om å utvikle en ny type
vinduer, basert på gammel
kunnskap, som i langt større
grad enn standardvinduene
ivaretar tidstypiske trekk.
Vinduene kommer i seks vari-

anter, tilpasset ulike perioder og
stilarter i dansk arkitektur. Ifølge Vad-
strup er det ikke noe i veien for at man
kan gjøre noe lignende i Norge, basert på
kunnskapen som er utviklet i Danmark.

– Men det er jo opp til produsentene,
om de er interessert i å sette i gang med
noe slikt. Vår erfaring er veldig positiv.
Selv om Raadvad-vinduet blir noe dyrere
enn et helt vanlig standardvindu, ser vi at
det lønner seg i lengden, blant annet fordi
100 prosent selvimpregnert kjernetre,
som våre vinduer lages av, er langt mer
varig enn det meste som lages i dag, både
av tre- og plastmaterialer, sier Vadstrup.
raa@huseierne.no

Nye energikrav 
og gamle vinduer
Ifølge seniorforsker Sverre Fossdal ved

Sintef byggforsk kan man komme svært

nær en u-verdi på 1,2 uten å skifte ut

gamle, verneverdige vinduer.

– Setter du inn et innvendig vare -

vindu med energiglass som har en lavere

U-verdi enn 1,2, vil det absolutt være

mulig å nå, eller komme helt nær, dette

energikravet. I dag er det uproblematisk

å få tak i vinduer med u-verdi på rundt

0,8. Det er gjerne trelagsvinduer med

energibelegg og argongass i stedet for

luft mellom glassene. Slike vil være vel-

egnet til innvendige varevinduer i eldre

bygninger, sier Fossdal. 

Han påpeker videre at det ofte er

luftlekkasjer rundt vinduet, og ikke

 nødvendigvis selve vinduene, som er

problemet i eldre bygninger. Dårlig iso-

lerte vegger er også et problem. U-ver-

dien på veggene i en gammel bygning

kan fort komme opp i 1,6. 

NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer. Den lave U-verdie n* gjør det mulig 
å redusere energiforbruket og mengden bygge materialer i nybygg uten å måtte gå 
på kompromiss med de nye byggeforskriftene. Resultatet er lavere utgifter, lavere energi-
forbruk og et jevnere, sunnere inneklima. 
Du sparer penger i dag. Du sparer i morgen. Og du sparer miljøet for framtiden. Smart.

Er det rart vi kaller det neste generasjon vinduer?

* U-verdi angir et vindus evne til å isolere og måles i W/m2K. NorDan NTech Lavenergi med 2-lags glass har U-verdi på 1,2. NorDan NTech Passiv med 3-lags glass har markedets laveste U-verdi på 0,7.

Søren Vadstrup
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Telefon      51958820  
Telefaks    51958821 
 Postboks 353,    4067 Stavanger 

Katalog  tilsendes gratis ! Be om pristilbud ! 

salg@bocon.no    
www.bocon.no 

HAGESTUE -
VINTERHAGE 
Med hagestue forlenger du somme-
ren og skaper trivelig utemiljø! 

®

Energivinduer er smart:
- sparer både penger og miljøet!

GJØVIK | MANGER | MERÅKER | NANSET | SKJEBERG | VATNE

Du kan spare betydelige 
fyringsutgifter ved å velge 
energivinduer! 
Finn ut om du har dårlige vinduer 
- ta lightertesten:

Hold en lighter mot glasset, helst når det er mørkt. 
Du vil se speilbilde av enten 4 eller 6 flammer. 
Hvis en av flammene har en annen farge enn de 
øvrige, har du energiglass. I motsatt fall bør du 
tenke smart - bytt vinduer!
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Dalende interesse 
for dugnader
– Når du kjøper en borettslagsleilighet, kjøper du

egentlig en bit av et stort fellesskap, sier senior-

råd giver og sivilarkitekt Bård Isdahl i Norsk Form til

Adresseavisen. Mange kan derfor bli overrasket over

at boformen innebærer at de må vaske trapper eller

delta en hel dag på dugnad. Eller at de må påta seg

verv i styrer og utvalg. Flere borettslag har begynt å

kjøpe tjenester. Men den eldre generasjon, som ofte

har nedlagt stor innsats for fellesskapet, er skeptisk

til økt pengebruk. Isdahl frykter at individualismen er

med på å uthule borettslagssystemet.

STRENG HUSORDEN
I borettslag der folk selv må vaske trappen, er det gjerne nedfelt i husordensreglene. Disse reglene

kan kollidere med folks hverdag, mener forsker Marit Ekne Ruud ved NIBR. Hun har sett på gamle

og nye borettslagsregler, og flere av dem henger igjen fra en tid da kvinnene var hjemmeværende.

– Noen steder er det ikke lov å bruke vaskemaskinen på lørdag og søndag. Men det er jo da

folk har tid, sier hun til Adresseavisen.

Sosiolog Marit Unstad forteller i Byggforsk-rapporten ”Bomiljø og inkludering” om hvordan de

eldre i et borettslag ble oppgitt over yngre beboere som hang sengetøy og gulvtepper ut fra veran-

daene. De lot være å følge tidene i vaskeriet og parkerte bilene foran inngangspartiet. Der de eldre

ønsket å stramme inn reglene, ønsket de unge å myke dem opp.

sett&hørt

Enova anbefale produkter 
Et eget Enova Anbefaler-merke skal hjelpe nord-

menn med å velge mer energieffektive produkter. I

første rekke vil det benyttes på vinduer. Dersom

pilotprosjektet blir vellykket, vil merkeordningen

etter hvert omfatte flere ulike produkter. 

– Klimadebatten og høye strømpriser gjør at

stadig flere nordmenn ønsker å redusere strøm -

forbruket sitt. Hensikten med Enova Anbefaler er å

gjøre det lettere for forbrukerne å velge riktig pro-

dukt, og at anbefalingen kom-

mer fra en nøytral aktør, sier

konstituert administrerende

direktør i Enova, Fridtjof

Unander. Enova Anbefaler

bygger på et frivillig samar-

beid med aktørene i bransjen. 

“Det er skapt et inntrykk av en bransje full av 
mediekåte støvsugerselgere, grådige, uetiske 
og lettvinte. Vi har fått en lov som på enkelte 
områder overregulerer for å temme meglerne.”
Styreleder Stein Drogseth i Eiendomsmeglerforetakenes Forening i Aftenposten

For mange eldre omkommer i brann
I fjor omkom totalt 74 personer i brann. En tredjedel var 67 år eller

eldre. Så langt i år er statistikken enda dystrere. Norsk brannvern-

forening krever nå politiske grep for å bedre brannsikkerheten til

personer som tilbringer seniortilværelsen i egen bolig.

– Alle vet at funksjonsevnen nedsettes gradvis etter

hvert som vi blir eldre. Problemet er at dagens brannfor-

skrifter ikke tar hensyn til dette,sier administrerende

direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Røykvarslere og håndslokkeutstyr er ikke nok.

– Nye forskriftskrav må ta hensyn til at eldre

mennesker kan ha behov for assistert røm-

ming, påpeker Kalheim.

Dropper radonsperre i nybygg
Etter røyking er radon den viktigste årsaken til at folk i Norge

utvikler lungekreft. Det er anslått at radon er medvirkende

årsak til 280 nye lungekrefttilfeller hvert år, og det er bare

 røyking som står for flere tilfeller av den farlige kreftformen

her til lands. Til tross for  tallenes klare tale, viser nå tall fra

byggvareleverandøren Icopal Norge at utbyggere ikke bryr 

seg om radonfaren. Salget av radon sperrer har gått ned med

20 prosent siden 2005. 
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sett&hørt

“Funksjonalistene, med arkitekten Le Corbusier 
i spissen, har gjort like mye skade på arkitekturen i 

europeiske storbyer som tyskerne gjorde under krigen.”
Kunsthistoriker Tommy Sørbø til Hus & Bolig

Billig strøm er en myte
Til tross for miljøvennlig vannkraft er strømprisen i

Norge blant de dyreste i Europa. Og prisene vil øke

enda mer, skriver dn.no. Bare i fire europeiske land

betaler forbrukerne mer for strømmen enn oss,

viser tall fra Eurostat, som er EUs svar på Statistisk

sentralbyrå. Likevel er det et stykke igjen til dansk

prisnivå. Høy el-avgift og høy moms er noe av for-

klaringen. At Norge havner i teten, skyldes sannsyn-

ligvis også at prisene er innhentet på et tidspunkt

med høye priser. I tillegg er undersøkelsen basert

på et lavt årlig forbruk, 3500 kWh, noe som gjør at

fastleddet utgjør mye per kWh.

Mer på bolig
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi bruker

mindre penger til mat, og mer for å bo. I 1958

brukte norske husholdninger 40 prosent av sine

totale utgifter på mat, og 13 prosent av utgif-

tene på bolig, lys og brensel. I 2006 var andelen

brukt på mat sunket til 11 prosent, mens det vi

brukte for å bo var økt til 28 prosent. 

Test dine egne vinduer
Lurer du på om du har lavenergivinduer? Ved hjelp av et stearinlys er det mulig å finne ut om du har to- eller trelags

energiglassruter, skriver Enova på sine hjemmesider. Tenn et stearinlys og hold det mot glasset – helst når det er mørkt

ute, eventuelt mot en mørk bakgrunn. Har du tolags rute vil du se et speilbilde av fire flammer, to og to i glasset. Dersom

en av flammene har en annen farge enn de øvrige, er det sannsynlig at du har et energiglass. Har du trelags rute vil du

se speilbilde av seks flammer. Har to av flammene en annen farge, er det en moderne trelagsrute med lav U-verdi.

Fra stolthet
til mareritt

De fleste skylder på pomorhandelen

med Russland, men ifølge Norsk

Hagetidend kom den store invasjo-

nen av tromsøpalmer til Nordens

Paris i anledning byjubileet i 1894.

En prektig allé av tromsøpalmer ble

plantet langs Strandveien. Bare noen

ganske få år etter var den botaniske

stoltheten blitt et botanisk mareritt.

Sommeren 1991 stod det store

tromsø palmeslaget, men lite hjalp.

Sommeren 2006 ble en ny utryd-

dingskampanje startet. Hvordan 

det gikk, gjenstår å se.
Foto: Krister Brandser, Wikipedia.

Ble huset ditt 
fotografert?
På begynnelsen av forrige århundre var det

en enorm produksjon av fotografiske post-

kort. I 1910 ble det sendt ca.17 millioner

postkort. Hver liten avkrok ble fotografert,

skriver Haldenkort.net. Man regner med at

mellom 70 og 80 prosent av den norske

bygningsmassen kunne vært dokumen-

tert om man hadde funnet tilbake til alle

utgivelsene.
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Din komplette leverandør av vinduer, 
balkongdører, skyvedører, ytterdører, 
innerdører, boddører og hyttedører

Med Trenorprodukter gjør du et trygt valg!

Energibruken påvirker Klima. Spar energi 
med 3 lags vindu og balkongdører fra Trenor, 
alle med u-verdi 1.0, anbefalt av Enova!

Vi har også ytterdører med meget god U-verdi.

ENOVA ANBEFALER

Lyssand 
Comfort
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Vinduet som setter ny 
standard for isolasjonsverdi 
og romkomfort

Det er sprengkulde ute og vinden uler rundt 
hushjørnet. Inne er det varmt, lunt og trekkfritt 
takket være Lyssand Comfort - et helt nytt vindu 
med 3-lags glass og en U-verdi på lave 1,0.
 
www.lyssand.com

LYSSAND TREINDUSTRI AS 
Holen1, 5200 Os 



Velkommen til et bedre innemiljøwww.bauer-energi.no

Bauer Energi er Norges største leverandør 
av varmepumper. Vi har 250 forhandlere med 
autoriserte installatører og serviceteknikere over 
hele landet. De hjelper deg å fi nne den varmepumpa 
som passer for deg og dine behov. 

Ring oss gratis!             02555
Daikin – LG – Panasonic

15 000,-
Eks. montering*

LG MIRROR – Kompakt designmodell for Norsk klima, høy virkningsgrad 
selv ved ekstremt lave temperaturer. NEO-plasma fi lter som effektivt 
fjerner støv, lukt og sigartettrøyk samt uskadeliggjør de fl este allergener, 
bakterier, virus, sopp og muggsporer.

*  Priser og utvalg kan variere 
 hos den enkelte forhandler

Anbefalt av Huseiernes Landsforbund

Som medlem av Huseiernes Landsforbundfår du 10% rabatt på varmepumper fra Bauer Energi

Kveldene blir lysere og temperaturen stiger i takt med den gode følelsen som brer seg i hele kroppen. 
Våren er like rundt neste sving og byr på gode opplevelser for aktive mennesker. Med varmepumpe fra 
Bauer Energi blir det vår luft som sørger for ren energi. Nyt dagen i fulle drag og opplev forskjellen. 

VÅR LUFT   REN ENERGI
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FARGESPRAKENDE: ”Kontrastar” har fotograf Atle Grebstad Eliassen kalt dette bildet
av en hvit, gammel villa foran Førde sykehus. Han vinner en sekk fra Hus & Bolig.

Forføres av fortellingene 
Bildene fortsetter å strømme på til Hus & Boligs fotokonkurranse. Det er ikke lett å finne en
 fellesnevner for hundrevis av bilder av alt fra slott og herregårder til rønner, campingbiler og
fuglebrett, men én ting er i hvert fall tydelig: Vi lar oss forføre. Av modernitet og mønstre, av

stemninger og speilinger, av farger og forfall. Og av alle fortellingene som ligger bak motivene.

TEKST:
RIKKE ÅSERUD

– Hva som kjennetegner et godt bilde?
For meg er et godt bilde et som forteller
en historie. Det må formidle noe, ha et
budskap. 

Det sier Atle Grebstad Eliassen fra
Ålesund, en av mange hundre deltagere i
Hus & Boligs store fotokonkurranse
”Fotografer et hus”. Eliassen, som har
bidratt med bildet ”Kontrastar” setter
dermed ord på noe svært mange av de
ivrige innsenderne trolig kan eniges om.  

Forfallet
En rekke av bildene konkurransen har
fått inn så langt forteller nemlig historier
– og det er kanskje det store antall bilder
som forteller om forfall som er det mest
slående. For mens Eliassens fotografi
viser et gammelt, men velholdt hus, er
det nok av eksempler på bygninger som
har gått mindre blide skjebner i møte.
Forlatte hus, forfalne hus, vindskjeve,
ensomme og glemte hus, hus på forblåste
knauser og knatter, i skogen, ved sjøen ➤
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og inneklemt i byen. Hus som forteller
om tider som var, om fordums storhet,
om gamle dagers nøysomhet og om
moderne tiders glemsel, strømmer inn
til konkurransen. 

Elly Solheim fra Tromsø er en av
mange som har latt seg fascinere. 

– Når jeg kommer over et tomt, for-
fallent hus, undrer jeg meg over at de
som eier det lar det stå slik til nedfalls.
Men jeg er ikke spesielt nostalgisk av
meg – jeg husker selv hvordan det var å
bo uten innlagt strøm, og jeg kunne ikke
tenke meg tilbake dit i dag, sier Solheim. 

Modernitet og mønstre
Selv om forfall synes å være et yndet
motiv, mangler ikke Hus & Boligs hob-
byfotografer øye for det moderne. Møn-
stre, vinkler, linjer og former i samtidens
arkitektur synes å lokke frem kameraene
hos mange, enten de er på ferie i en
fremmed storby, eller befinner seg i
hjemlige omgivelser. Hus som speiler seg
i vann, samt speilinger i vinduer og i
glatte fasader er også yndede motiver. 

Få mennesker
Konkurransens ramme tatt i betrakt-
ning, er det ikke overraskende at et over-
veldende flertall av bildene som kommer
inn er uten mennesker. Det er imidlertid
ingen ting i veien for at også mennesker
kan være med på bildene. Thomas
Mørch viser hvor godt det kan gjøres
med sitt fotografi av en jente med rød
paraply. Sammen med Atle Grebstad
Eliassen premieres han med ryggsekk.
raa@huseierne.no

Pass på oppløsning og format
Mange av de digitale bildene Hus & Bolig

mottar har for lav oppløsning. Minimums-

størrelsen på bildene som skal være med

i konkurransen er 1MB. Digitale bilder må

være i JPEG-format. Bildene sendes til 

husogbolig@huseierne.no. 

I hele 2008 kan leserne sende inn bilder

og være med å konkurrere om til sammen

30 000 kroner. Mer om fotokonkurransen

finner du på www.hus-bolig.no. Her leg-

ges også konkurransebilder ut fortløpende.

RØDT: Det er ingenting i veien
for at også mennesker kan
være med når man tar bilde av
et hus. Thomas Mørch viser
hvor nydelig det kan gjøres og
får en sekk i posten.

STRAMT: Moderne arkitektur 
tiltrekker mange med sine 
spennende linjer, former og farger.
Foto: Knut Anders Thorset.

FORFALL: Elly
Solheims ”Fra-
flyttet” er et av
mange forfalls-
bilder i Hus &
Boligs store
fotokonkur-
ranse.

➤

➤
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Beslaglegger norske hjem
Har interiøret ditt mistet gløden, kan nye dørhåndtak i skinnende gull

gjøre susen. Eller hva med tro kopier av 1860-tallets dørvridere fra
Christiania, som garantert vil passe til stukkaturen i taket? Eller, der-
som du er av den enklere typen, noen nye fotballknotter til den slitne

kommoden på rommet til minstemann?

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD



Uansett hva du er ute etter innen knot-
ter, knagger, dørhåndtak, hengsler,
dørstoppere, husnummer, skilt og

annet som kan passe inn i sekkebeteg-
nelsen ”lås og beslag” er sjansen stor for
at du finner det du er på jakt etter i
krambua til brødrene Thomas, Roar og
Lars Forfang i Trondheimsveien i Oslo. I
12 år har eldstemann Lars drevet vrider-,
beslag- og knottebutikken R. Bergersen,
etter at godeste Bergersen selv gikk av
med pensjon. Den siste tiden har store-
bror hatt de to yngre brødrene sine med
på laget. Og butikken med det rare i går
så det suser. 

Tør ikke flytte
– Ja, det går unna her, vi har bestillinger

fra hele landet og kundene siger jevnt
inn. Vi har egentlig for lengst vokst oss
for store for disse lokalene, men adressen
er innarbeidet hos så mange at vi rett og
slett ikke tør flytte, forteller Roar For-
fang, som kom med på laget sammen
med brødrene sine for litt over et halvt år
siden. 

R. Bergersen Låser og Beslag er en
type butikk det ikke finnes mange igjen
av her i landet. Den er kjedeuavhengig,
den betjenes av fagfolk, og salgsfilosofien
går på tvers av de store varehusenes man-
traer om storinnkjøp og dumpingpriser. 

– Som spesialbutikk er det viktig å
satse både på bredde og dybde. Vi etter-
streber et sortiment der alle kan finne
noe som passer dem, både i stil og i pris.

Samtidig kan vi strekke oss svært langt
når det gjelder spesialtilpasninger av
ulike slag, sier Roar Forfang. Som avslø-
rer at dørhåndtak belagt med 24 karat
gull slett ikke er så uvanlig som man
skulle tro.

– Det virker jo litt ekstravagant, men
tro meg, gullet har en helt spesiell glød
som gjør noe med rommet, det er det
ikke tvil om, smiler kremmeren. 

Dimensjonering
Når hver enkelt av oss kan sette oss ned
med den bærbare pc-en i fanget og
bestille varer fra andre siden av jorden, er
det unektelig en utfordring for spesialbu-
tikkene. Men vil du importere dine helt
spesielle vridere og beslag er det en farlig
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➤

KNOTT ER FLOTT: 

R. Bergersen i Oslo er

knottebutikken med det

rare i. Forretningen 

selger beslag til kunder

over hele landet.
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snubletråd i veien, nemlig dimensjone-
ringen. 

– Dørvridere og beslag som skal bru-
kes her i landet må ha den riktige dimen-
sjonen, og det er det mange utenlandske
varer som ikke har. Her i butikken får vi
bygd om varene slik at de passer til nor-
ske forhold, forsikrer Roar Forfang. Han
besøker stadig andre land og kontinenter
for å holde seg oppdatert på det nyeste av
det nyeste. Forrige måned var det Stock-
holm, og snart står USA for tur. 

– Vi kan ikke lene oss tilbake og si at
nå er vi fornøyd. Det er viktig hele tiden
å ligge litt foran de rådende trendene,
mener knottespesialisten. Som blant
annet spår at dørvriderne som er laget til
den nye operaen i Bjørvika vil bli popu-
lære i tiden fremover, og som dermed
selvfølgelig har sørget for at den tradi-
sjonsrike vrider- og knottebutikken, som
første butikk i Norge, har disse i sitt sor-
timent. 

Skreddersydd
Men vil du være virkelig trendy denne
våren, velger du skreddersydde dørvri-
dere. Bokstavelig talt.

– Dørvridere i skinn er veldig popu-
lært for tiden. Vi bestiller dem fra Eng-
land, der vi kan få oppfylt kundens
ønsker om farge på skinnet, tråden og så
videre. Ellers selger også de fargede glass-
dørhåndtakene som varmt hvetebrød,

spesielt i den gruppen av kunder som vil
ha det lille ekstra, sier Forfang. 

For de mindre avanserte, som likevel
ønsker å være moderne, er krom og bør-
stet stål fortsatt trygge valg. Og faller
ingen av disse alternativene i smak, kan
det være godt å vite at brødrene Forfang
har 500 andre dørvridere på lager i kjel-
leren, som til sammen rommer rundt
4 000 artikler. raa@huseierne.no

FORSKJELL: – Det gjør faktisk en stor forskjell for interiøret å bytte ut alle dørhåndtakene, mener Roar Forfang, 
som driver butikken sammen med brødrene Thomas og Lars.

TRENDY: Glasshåndtak selger som 
varmt hvetebrød hos R. Bergersen.
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6. stk. stenger kan senkes til behagelig arbeidshøyde. Låses med kuler i en veggbrakett.
Stativene leveres i lengdene 100, 120, 130, 140, 150, 160 og 180 cm.

Dybde er 63 cm for alle lengder. Kan monteres i alle typer tak, også skråtak.
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Huset til familien Borgbjerg på Nesod-
den er fra 1952, men lite er igjen av
det originale. Siden de flyttet inn for

ti år siden, har de renovert og bygd på
huset, så det i dag fremstår som nytt og
moderne. Arbeidet har gått i etapper, og
først for et par år siden ble boligen helt
ferdig. På kjøkkenet og badet er det
avtrekksvifter som sørger for ventilasjon
når rommene er i bruk; men etter at stua
fikk ny kledning og langt bedre isolasjon
enn tidligere, har luften der hatt en ten-
dens til å bli veldig tung, synes Peter
Borgbjerg. Luftespaltene i H-vinduene
er ikke nok. 

– Jeg kan sette inn en vanlig lufteluke
– men da går mye av varmen i rommet
rett ut. I disse klimatider, og med sti-
gende strømpriser, har jeg lyst til å finne
en mer energieffektiv løsning, sier Borg-
bjerg, som lurer på hvordan han på best
mulig måte kan få bedre luft i stuen. 

Tenk først
Energirådgiver Torben Søraas i Enova gir
Borgbjerg rett i at vanlig avtrekksventila-
sjon ikke er særlig energieffektivt. 

– Derfor anbefaler vi generelt alle
som bygger nytt, eller som renoverer
boligen og etterisolerer betydelig, å legge

God romventilasjon er ma
Etter at han pusset opp boli-

gen og isolerte den bedre, har
Peter Borgbjerg og familien

fått et helt nytt behov for god
ventilasjon. Men finnes det
egentlig noen gode, energi -

effektive løsninger som ikke
koster skjorta eller krever en

totalrenovering av boligen?

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

LYS OG LUFT: Stua er lys,

men ikke så luftig som

familien Borgbjerg ønsker.



opp til et balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinner, sier Søraas. 

Et balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinner kan ta vare på mellom
70 og 80 prosent av varmen i luften som
trekkes ut av rommet. Problemet er bare
at det å ettermontere balansert ventila-
sjon i en eksisterende bolig er svært
omfattende og ofte veldig kostbart. Peter
Borgbjerg vurderte dette i oppussings -
perioden, men kom fram til at det ville
bli en lite god løsning for et hus fra
1950-tallet, som absolutt ikke var tilpas-
set et slikt system. I hans situasjon har
Enova få gode råd å by på. 

– Når huset nå en gang står der, er
det ikke noen gode alternativer til balan-
sert ventilasjon?

– Nei, da spørs det nok om man ikke
får klare seg med avtrekkene på kjøkken
og bad. Det kan være lurt å følge ekstra
godt med på om avtrekkene på våtrom-
mene fungerer godt. Gjør de ikke det,
risikerer man store problemer med fukt-
skader, inneklimaproblemer, midd i
sengen og så videre, sier Søraas, som
anbefaler folk i lignende situasjoner å
investere i en fuktmåler både i stua, på
badet og eventuelt vaskerom. Luftfuktig-
heten bør ligge mellom 25 og 45 pro-
sent, og ikke gå over 45.

Hull i markedet
Markedssjef Jon Dehli i Flexit, som er
Norges største leverandør av ventila-
sjonsanlegg og sentralstøvsugere til pri-
vate boliger, innrømmer at det skorter på
gode løsninger for energieffektiv ventila-
sjon i eksisterende boliger.

– Ja, det er helt klart et hull i marke-
det. Det er om lag 1,4 millioner nord-
menn med luftveisproblemer i en eller
annen form, og det er 1,8
millioner boliger her i lan-
det. Det finnes mange som
bor i hus der det kan være
vanskelig å legge opp kana-
ler og større anlegg. Så det
hadde helt klart vært et
marked for et enkelt, effek-
tivt produkt for bedre ven-
tilasjon av rom, sier Dehli.
Han forteller videre at en av
utfordringene med små
ventilasjonsanlegg er støy.

– Det er veldig vanskelig å få til noe
som både er effektivt og stillegående til
bare ett rom. 

Karbondioksidmåler
Så da er det kanskje ikke noe særlig annet
for familien Borgbjerg å gjøre enn å
begynne å spare til et omfattende kanal-
system. Eller kan de rett og slett klare seg
med naturlig ventilasjon? Arkitekt Chris
Butters hos Gaia Arkitekter mener
naturlig ventilasjon er underkjent. Han
minner om at det er mye penger i venti -
lasjonsbransjen, og at rådgivningen til en
del entreprenører bærer preg av det.

– Vi i Gaia Arkitekter forsøker i størst
mulig grad å bygge for naturlig ventila-
sjon og pustende konstruksjoner. Meka-
niske anlegg er dyre; de kan gi støypro-
blemer, og skaper i mange tilfeller større
inneklimaproblemer enn det hadde vært
uten. Selv om teorien tilsier at et meka-
nisk anlegg er den beste løsningen, viser
det seg i praksis at folk er lite flinke til å
drive med det nødvendige vedlikeholdet.
Det påvirker fort effekten i negativ ret-
ning, sier Butters. 

Å lage en pustende kon-
struksjon betyr blant annet å
bygge uten dampsperre. 

– En dampsperre av plast
fungerer som å tre en stor
plastpose ned over huset, sier
Butters. Selv om det er van-
skelig for ham å gi noen
generelle råd til familien
Borgbjerg, har han noen tips
om hva man bør gjøre hvis
man først sitter der med
plastposen sin. 
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ngelvare

SØKER LØSNING: 
Peter Borgbjerg

ETTERISOLERT: Etter at familien etterisolerte boligen, ble det merkbart tettere luft i stua.

➤
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– Det kan lønne seg å anskaffe en
karbondioksidmåler. Den vil kunne gi en
god indikasjon på når man trenger å
lufte. Når karbondioksidinnholdet i luf-
ten går over 1 500 milliliter per kubikk-
meter, bør man åpne opp noen vinduer i
hver ende av huset og sjokklufte i noen

minutter. 
– Men slipper ikke dette ut alt for

mye varme?
– Noe varme vil alltids slippe ut på

denne måten. Men med kjapp sjokkluf-
ting blir ikke veggene nedkjølt, og man
taper kun varmen i luften som skiftes ut,

noe som er svært lite. Vi må dessuten
huske på at også ventilasjonsanlegg kre-
ver energi. Det er ikke sikkert at det å
lufte på den enkleste måten er så mye
mindre lønnsomt, verken økonomisk
eller miljømessig, sier Butters. Han
anbefaler også at man ikke lar innetem-

– Vi har ikke noen systematisk innhen-
ting av data, men mye av det vi ser rundt
omkring vitner om at kunnskapen om
installasjon av balansert ventilasjon ikke
er god nok, sier forskingsleder og inne-
miljøekspert Mads Mysen ved Sintef
Byggforsk. 

Som følge av de nye byggeforskrif-
tene kommer så å si alle nye bygg til å
utstyres med balansert ventilasjon i frem-
tiden. Det kan bety mange flere feil i
årene fremover 

– Mange av feilene hadde vært unn-
gått dersom de som monterte utviste
normalt skjønn, kommenterer Mysen.

For varme
Det er særlig i boligblokker at Sintef
Byggforsk finner opplagte feil og mang-

ler på sine inspeksjoner. En konsekvens
er at leilighetene blir unødvendig varme,
men grunnene er ulike. 

– Det kan være at luftinntaket ligger
mot sør eller vest, og dermed trekker inn
unødvendig varm luft når solen står på;
det kan være at luften tas inn i en mørk
takhatt som suger solvarme; det kan være
kanalføringer i himlinger med innfelte
varme downlights, eller det kan være et
aggregat som gir varme til tilluften fordi
det er for dårlig isolert, eller har betyde-
lig luftlekkasje. Lange kanalføringer i
varme sjakter er heller ikke heldig, ram-
ser Mysen opp. 

Mange feil er så opplagte at de burde
blitt oppdaget før eller under byggingen
av anlegget, mener forskningslederen. 

For mange
opplagte feil

Installatørenes kunnskap er
mangelfull, og Sintef Byggforsk

avdekker alt for mange opplagte
feil på anlegg for balansert ven -

tilasjon på sine kontroller, fortel-
ler forskningsleder Mads Mysen.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

IKKE NOK: 
Luftespaltene i

vinduene gir
ikke god nok

utskiftning av
luften i stua,
mener Peter

Borgbjerg.
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Derfor trenger boligen
dampsperre: 
Inne i boligen dannes vanndamp. Siden

varm luft holder bedre på fuktigheten enn

kald, vil inneluften inneholde mer damp

enn uteluften store deler av året. En damp-

sperre skal hindre vanndampen i å trenge

inn i vegger, tak og gulv, der den vil kjøles

ned og kondensere. Dampsperren legges

på den varme siden av yttervegger, tak og

gulv. Det krever spesiell kunnskap for å

kunne bygge uten å bruke dampsperre, og

hvorvidt dette er heldig, er omdiskutert. 

Derfor trenger boligen
ventilasjon:
Ventilasjonen skal dekke behovet vi har for

oksygen. Uten tilstrekkelig ventilasjon vil

ikke oksygenet nødvendigvis ta slutt, men

inneluften vil fylles med andre gasser,

blant annet CO2 fra mennesker og dyr,

som gjør at luften føles tung. 

Ventilasjonen skal føre fukt fra dusjing,

klestørking, matlaging og så videre bort,

slik at den ikke kondenserer mot kalde

overflater og forårsaker mugg, sopp og

råte. 

Ventilasjonen skal også sørge for at

konsentrasjonen av kjemiske avgasser fra

bygningsmaterialer, møbler, bruksgjen-

stander med mere holdes på et lavt nivå. 

I vanlig inneluft kan det være tusenvis av

kjemiske stoffer. 

Balansert ventilasjon: 
Balansert ventilasjon vil si at både avtrekk

og frisklufttilførsel skjer ved hjelp av

 elektriske vifter. Luften kan skiftes ut kon-

tinuerlig og renses gjennom filtre. Man

anbefales å bruke balansert ventilasjon

sammen med en varmegjenvinner, som

sørger for at luften som blåses ut avgir

varme til luften som kommer inn.

peraturen gå over 20 grader. ”Overtem-
peratur” er et kjent inneklimaproblem,
påpeker arkitekten, som også minner om
at lavere temperatur gir innsparinger på
energiregningene.  

Miniventilasjon
Aleksandar Birovljev i Radonlab har ven-
tilasjon som et viktig fagområde. Han
mener at et godt alternativ i dette tilfellet
kan være romventilasjonsystemet Mini-
vent.

– Minivent, som kommer i to utga-
ver, har en varmegjenvinnerenhet som
gjør at den luften som blåses inn utenfra
blir varmet opp av inneluften som suges
ut. I den ene modellen overføres varmen
i varmegjenvinneren helt enkelt ved at
rørene ligger tett ved siden av hverandre.
Den andre modellen bruker et prinsipp
som ligner en kammerveksler i et større
ventilasjonsanlegg, og som oppnår at
hele 85 prosent av varmen gjenbrukes.
Mekanikken er dermed akkurat som i
større ventilasjonsanlegg, men Minivent
er liten og lokal. Alt du trenger for å
installere den er et hull i veggen, sier
Birovljev. Viftene i varmegjenvinneren
bruker svært lite energi, og besparelsene i
forhold til vanlig lufting vil dermed
kunne bli betydelige, mener han. 

Peter Borgbjerg tror foreløpig at dette
alternativet vil være den beste løsningen i
hans tilfelle. – Jeg synes prinsippet høres
fornuftig ut i min situasjon. Men jeg
synes det er rart at det ikke finnes flere
alternativer for oss med litt for tette boli-
ger. Det er tross alt ikke alle som bygger
nytt eller er klare til en 100 000-kroners
investering i ventilasjon, sier han.
raa@huseierne.no

Problematisk vedlikehold
I tillegg til de mange feilene er det ikke
uvanlig at brukerne ikke kjenner syste-
met i det hele tatt, og at aggregatet er
plassert slik at det er vanskelig å komme
til, og dermed nærmest umulig å vedlike-
holde. 

– Et balansert ventilasjonsanlegg
bidrar ikke til godt inneklima hvis man
ikke vedlikeholder det og skifter filter
jevnlig. Vi erfarer dessverre ofte at leilig-
hetene får alt for lite luft på grunn av
tette filtre. Dersom det er vanskelig å
koble ut varmegjenvinneren, eller bruker
ikke vet at dette må gjøres, vil systemet
gå med full varmegjenvinning i sommer-
halvåret og tilføre leilighetene masse
overflødig varme, sier Mysen. 

Vanskelig, men viktig
Han etterlyser også større bevissthet
omkring ventilasjon hos arkitektene. 

– Balansert ventilasjon krever plass til
kanalføring og aggregatplassering. Dette
er ting arkitektene må ta med i planleg-
gingen, og jeg er svært usikker på om de
har nok fokus på det. Det kan være van-
skelig å ta hensyn til alt i en planleg-
gingsprosess, men det at disse systemene
konstrueres og installeres riktig er avgjø-
rende, sier Mysen. 

I løpet av året kommer Sintef Bygg-
forsk med en ventilasjonshåndbok for
leiligheter, samt med nytt byggdetaljblad
om balansert ventilasjon i leiligheter. 
raa@huseierne.no



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
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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
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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
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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.
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen

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

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

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim
Tlf: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
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
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

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
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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
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ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

Kirkegt. 2 Skien. 
Pb. 339 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 77. Fax: 35 58 77 78
Epost: adv.ssh@online.no TE
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ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setsaas

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E-post: es@justin.no 
T: 33 42 18 05. F: 33 42 18 01. M: 907 36 318. VE
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

Fast 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
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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

Nedre Storgate 13, Håndverkergården, 
3015 Drammen
Tlf.: 32 83 53 00. Fax: 32 89 47 08.
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
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as OP
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ADVOKATENE MYRVOLD, OVLIEN &
NØKLEBY v/advokat Jan Erik Myrvold

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

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

www.toemmerdal.no

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

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

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

GA
LA

ND
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Dronningens gt. 49, Pb. 153, 4662 Kristiansand 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE

ST
-A

GD
ER

ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN, 
WIGEMYR & CO DA  v/adv. Sverre Ellenes 

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.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



Hus & Bolig har tidligere advart mot
boliger med lavt innskudd og høy
fellesgjeld. Flere avisoppslag den siste

tiden viser at det nå er blitt vanskeligere
å selge disse leilighetene. På Lilleham-
mer måtte borettslaget sette innskuddet
til kroner null. Det nesten nye husværet
var 97 kvadratmeter stort, hadde stor
terrasse og nydelig utsikt over Mjøsa.
Likevel tok det to måneder før noen sa
seg villige til å overta leiligheten med to
millioner kroner i fellesgjeld.

Bjørn Erik Øye, administrerende
direktør i Prognosesenteret, mener leilig-
heter med lavt innskudd og høy felles-
gjeld kan sammenlignes med subprime i
USA. 

Kan pakke og dra
Som medlem av et borettslag plikter
hver enkelt andelshaver å nedbetale sin
del av det store felleslånet. Dersom du
ikke klarer å betale din del av fellesgjel-
den, kan du i prinsippet pakke sammen
tingene dine og dra. 

– Du har begrenset ansvar for gjel-
den i et borettslag. Kjøper du en boretts -
lagsleilighet med et innskudd på
300 000 kroner, risikerer du ikke å miste
mer enn det hvis du ikke klarer forplik-
telsene dine, sier advokat Anders Leisner
i Huseiernes Landsforbund. Var inn-
skuddet i utgangspunktet lavt, og har du
ikke betalt mye renter og avdrag på fel-
lesgjelden, kan du komme fra det uten å
tape de helt store summene.

Svarte-Per
Medaljen har imidlertid en bakside: Når
noen ikke klarer forpliktelsene sine, kan
de andre beboerne i borettslaget bli sit-
tende med Svarte-Per. 

– Dersom det er andelseiere som ikke

50 • hus&bolig 2–2008

Ble ansvarlige 
for naboens gjeld

En leilighet i Dampsaga Borettslag på Lillehammer ble kjøpt for
500 000 kroner i 2006. Fellesgjelden var på to millioner. Da eie-

ren ikke betalte husleien, så borettslaget ingen annen utvei enn
å tvangsselge leiligheten. Det skulle vise seg å bli så vanskelig at

prisen måtte settes til kroner null. Nå må de andre beboerne
punge ut for påløpte kostnader.

TEKST: 
NINA GRANLUND SÆTHER

LILLEHAMMER: Medlemmene i Dampsaga borettslag ble kollektivt ansvarlige for 
felleskostnadene da et av medlemmene fikk betalingsproblemer og måtte flytte. 

Foto: Asmund Hanslien, Gudbrandsdølen Dagningen.



betaler sin del av fellesgjelden, er det
viktig å handle raskt, understreker
advokat Leisner. – Da må styret
sende ut varsel og begjære tvangs-
auksjon hvis regningen ikke blir
betalt. Borettslaget har ifølge
boretts lagsloven legalpant. Det betyr
at hvis naboen din slutter å betale for
seg, og borettslagsstyret reagerer
nokså raskt med å få ham ut og få
solgt leiligheten hans, har borettsla-
get førsteretten til å få dekket sine
utestående utgifter med pengene fra
salget, opp til 2 G, som er omtrent
130 000 kroner. Dermed skal det
nokså mye til før du blir sittende
med regningen for dem som ikke
betaler for seg, mener Leisner.

Men det kan altså gå galt. I
Dampsaga Borettslag på Lilleham-
mer ble det ikke noe overskudd av
salget. Borettslaget ble isteden sit-
tende med ubetalte renteutgifter på
mer enn 130 000 kroner. Disse
pengene må alle de andre andelsei-
erne i de 39 leilighetene dele på å
betale. Fordi borettslaget ikke er
med i noen sikringsordning, er samt-
lige beboere kollektivt ansvarlig for
fellesgjelden.

Ille kan bli verre
Dersom mange i borettslaget ikke
klarer forpliktelsene sine, kan leilig-
hetene bli uselgelige. Borettslaget
kan da gå konkurs. 

– Som andelseier i et borettslag
som har gått konkurs mister du inn-
skuddet du betalte innledningsvis,
og alt du har betalt av renter og
avdrag på lånet i årevis, sier Anders
Leisner. Trøsten er at tidligere
andelshavere i borettslag som går
konkurs får boretten omgjort til en
leierett når banken overtar eiendom-
men. Du kan altså fortsette å bo i lei-
ligheten, men da som leier til full
markedsleie.

– I et fallende marked kan
borettslagenes styrke også bli deres
svakhet, beklager advokat Leisner.
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TEKST: 

NINA GRANLUND SÆTHER

– Løsningen er seksjonering 
Mens det ennå er tid, før markedet synker enda mer, 

bør borettslagene oppløses og leilighetene 
seksjoneres, mener Espen Solum.

Den tidligere eiendoms -
megleren og lederen i
Norges Eiendomsmegler-

forbund, nå Huseiernes
Landsforbunds representant
i Vest-Agder, mener seksjo-
nering er løsningen på pro-
blemet i borettslag med lave
innskudd og høy fellesgjeld.

– Problemet med høy fel-
lesgjeld er nettopp at man
blir sittende med et solidaransvar. Hvis
noen ikke klarer forpliktelsene sine, må
de andre betale. Hvorfor ikke løse opp
borettslaget og gjøre det om til et sameie
med selveierleiligheter?, spør han. Men
da må det handles raskt, før markedet
faller ytterligere. 

På 80-tallet åpnet loven for å løse
opp borettslag. Det kostet ikke all ver-
den, og bankene fikk individuelle pante-
objekter. 

– Den gang var det en suksess, og
dette må kunne gjøres også i dag, mener
Solum. – 130 000 kroner i legalpant er
ikke mye sikring. Og det er fattigmanns -

trøst at man kan få bli boende
i leiligheten mot markedsleie. 

Advokat Anders Leisner
synes ideen høres bra ut i teo-
rien, men ser mange skjær i
sjøen. Et slikt forslag krever to-
tredjedels flertall av alle
andelseierne på to generalfor-
samlinger, og den ene general-
forsamlingen må være den
ordinære. Banken som har lånt

penger til fellesskapet må gå med på en
slik løsning, og den tidligere fellesgjelden
må deles i brøker. Leisner tror også
mange vil få problemer med å refinansi-
ere boligen. 

– Grunnen til at lavinnskuddsboliger
er blitt populære er at mange ikke ville
klare å låne et beløp tilsvarende inn-
skudd og andel fellesgjeld i banken. 

Solum deler Leisners betenkeligheter,
men mener at dette også må være i ban-
kens interesse. 

– Dette vil kunne begrense deres tap,
sier han til Hus & Bolig. 
ngs@huseierne.no

Espen Solum

Mener sikring må bli påbudt
Det er mulig å forsikre seg slik at man unngår solidaransvaret i et borettslag. Men en

undersøkelse Forbrukerrådet har gjort avslører at svært mange nye borettslag ikke har

noen sikringsordning. Torgeir Øines i Forbrukerrådet mener derfor at myndighetene må

innføre et lovfestet krav om slik sikringsordning. I mellomtiden advares det mot å kjøpe

leiligheter i borettslag uten garantiordning. De fleste borettslag tilknyttet NBBL er tilknyt-

tet Borettslagenes Sikringsfond. 
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Leieboere har et sterkt rettsvern. Derfor
er en god leiekontrakt alfa og omega
for utleier. Hjemmelagede eller mang-

elfulle kontrakter holder bare så lenge alt
går bra. Oppstår det problemer, er det
utleier som er avhengig av å kunne støtte
seg på en kontrakt som ivaretar hans eller
hennes interesser.

Hus & Bolig ba advokat Einar Frig-
land vurdere fem kontrakter vi lastet ned
fra nettet, og spurte ham om utleierens
behov blir ivaretatt:

– Nei, det synes jeg absolutt ikke.
Sett fra utleiers side er dette produkter
man skal være forsiktig med, og noen

bør man ligge helt unna. Jeg synes for
eksempel det er en stor mangel at Blan-
kettkioskens kontrakt ikke har utkastel-
sesklausul for de tilfeller der leier ikke
flytter ved leieforholdets slutt. En utkas-
telsesklausul gjør det mulig å avslutte
leieforholdet hvis husleien ikke blir
betalt, eller leieren ikke flytter til avtalt
tid. Uten en slik klausul tar utkastelse
vesentlig lengre tid, og kan koste utleier
mange penger.

I samme kontrakt er det heller ikke
med noe om strøm. Når det ikke er
avtalt at strøm og brensel skal betales
som tillegg, er dette inkludert i leien.
Det er ikke nødvendigvis utleier klar
over, og da kan strømregningen bli en
stor overraskelse. Ikke alle er like flinke
til å spare på strømmen når det er andre
som betaler! 

Sikkerhet er viktig
Advokat Frigland synes også kontrakten
fra DinRaadgiver er for dårlig. DinRaad-
giver selger kontrakter både til leieboere
og utleiere. Vi valgte den som var skred-
dersydd for utleiere. Om kontrakten står
det: ”Leiekontrakt for deg som skal leie
ut bolig. Leiekontrakten er strukket så
langt som mulig i favør av utleier innen-

for de grensene som settes av husleielo-
ven.” Det er Frigland helt uenig i.

– Her er det for eksempel ingen ting
om depositum. Jeg synes det er opplagt
at leieboer må stille sikkerhet for skader
eller manglende betaling. Betydningen
av betryggende sikkerhet kan rett og slett
ikke understrekes nok. Uten sikkerhet er
det vanskelig å drive inn utestående leie
og andre krav uten å gå til rettssak. Ofte
vil utleier måtte anse pengene som tapt,
sier han.

Advokaten synes også det er trist at
de to dårligste kontraktene koster relativt
mye. DinRaadgiver tar 499 kroner og
Blankettkiosken 300. De andre kontrak-
tene er gratis.

Dine Penger skårer høyest
Noen vil kunne mistenke Frigland for å
løpe HLs ærend når han advarer mot
enkelte av kontraktene, siden organisa-
sjonen han er ansatt i, også lager husleie-
kontrakter. De er gratis tilgjengelig for
medlemmer på nettet, ikke-medlemmer
må betale 75 kroner. Men han påpeker at
HL ikke trenger reklamen:

– Det selges eller lastes ned over
20 000 av våre kontrakter pr. år, og når
de nå er gratis er dette en service vi yter

Dyre og dårlige leiekontrakter
Ulike leiekontrakter ligger lett tilgjengelig på nettet. Men flere av kontraktene er

laget for å ivareta leieboerens interesser. Advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund, som har arbeidet med konflikter mellom utleiere og leiere 

i mer enn 20 år, advarer utleiere mot å bruke disse kontraktene.

Advokat 
Einar Frigland

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
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TEKST:

NINA GRANLUND SÆTHER til medlemmene. Men vi ønsker å sikre
utleieren på de viktige punktene, og det
kan vi gjøre på to måter: Enten ved at de
bruker vår kontrakt, eller ved at vi påpe-
ker hva de bør se etter dersom de blir til-
budt andre kontrakter.

HLs boligleiekontrakt er revidert
årlig siden den nye husleieloven trådte i
kraft, og til sommeren kommer den i
nok en fornyet versjon.

– Å gå igjennom andres kontrakter er
en nyttig øvelse. Alle har noe igjen for
det, og jeg ser fortsatt forbedringspoten-
sial i vår egen kontrakt, sier Frigland. Og
jeg vil gjerne understreke at selv om vår
kontrakt er utleiervennlig, er den ikke
dermed leierfiendtlig. Vi har faktisk sam-
arbeidet med Forbrukerombudet om
innholdet, for å oppnå en akseptabel
balanse. 

Den beste av de fem kontraktene
finner du hos Dine Penger, mener advo-
katen. Den har kun et par små skjønn-
hetsfeil. Det står blant annet i kontrak-
ten at reklamasjonsretten er fjorten
dager.

– Den nye loven sier ”innen rimelig
tid”. Det kan være både kortere og lengre
tid. Fjorten dager kan rett og slett bli for
sent, påpeker han.

”As is” reduserer 
antall småtvister
Forbrukerrådet skal selvfølgelig også iva-
reta leieboerens interesser. Sett fra utlei-
ers ståsted har derfor Forbrukerrådets

kontrakt noen svakheter, mener Frig-
land. Et punkt om ”as is” mangler. En
slik ”som-det-er”-formulering gjør at
husrommet bare har en mangel dersom
det er i vesentlig dårligere stand enn det
var grunn til å regne med, eller det fore-
ligger manglende eller uriktige opplys-
ninger. 

– Og dette vesentlighetskravet er
greit å ha med for å unngå småtvister.
Utleiere flest kan derfor ha nytte av en
”as-is”-klausul, mener Frigland.

Heller ikke Blankettkiosken, Din-
Raadgiver eller DinSide har med dette
punktet.

Adgang dobbeltsengen?
Ellers har advokat Frigland oppdaget
noen små pussigheter. I kontrakten fra
DinSide står det for eksempel at ”Bok-
stavene a til d gjelder ikke i festefor-
hold.” Det er et lovsitat, men et slikt
punkt er bare med på å skape forvirring,
mener han. I samme kontrakt står det
også ”Boligen er et enkelt rom i utleiers
bolig, leier har vanlig adgang til resten av
utleiers bolig.”

– Resten? Betyr det at leieboer også
har adgang til utleiers soverom og even-
tuelt dobbeltsengen for en liten strekk,
spør Einar Frigland retorisk. – Det van-
lige er at leieboer har adgang til kjøkken
og bad. ”Resten av boligen” må oppfor-
dre til tvister, og har aldri vært intensjo-
nen i husleieloven, påpeker han.
ngs@huseierne.no 

på nettet
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Dine Penger
www.dinepenger.no

GRATIS

OK

OK

OK

OK

OK

Ikke nevnt.

OK

OK, men misforståelse i teksten: Det er
ikke ”manglende betaling” som er kra-
vet, det er fraflytting. 

Ikke nevnt noe om tilbakeføring av
endringer. 14 dager reklamasjon 
(loven: Rimelig tid).

Mangler.

Sier intet om at utleier har krav på 
forfalt men ikke betalt leie.

Blankettkiosken  
www.blankettkiosken.no

Kr 300,-

Adgang til ”resten” av boligen.  

Intet alternativ for oppsigelige vilkår.

Ikke nevnt.

Bruker begrepet gjengs leie, til tross for
at avtalen kun gjelder i tre/ett år.

Nei.

Innen 14 dager, selv om loven sier
”innen rimelig tid”.

OK

Mangler for utløp av avtalen.

Ikke nevnt noe om tilbakeføring av
endringer. 14 dager reklamasjon 
(loven: Rimelig tid).

OK

OK

Dette ble vurdert:a

Pris

Beskrivelse av leieobjektet

Leieforholdets varighet

Strøm og oppvarming

Leieregulering

”As is”

Reklamasjon

Leiers plikter

Utkastelsesklausul

Opphør av leieforholdet

Tinglysningsforbud

Sikkerhet

juss

"BARKA 60" MOTORSEILER  
Egnet for charter og bobåt! • Kr. 800.000,- el.bud. 

Se www.aktuellmarin.no og www.baatnett.no 
AKTUELL MARIN AS, Molde • tlf. 712 57 646 • post@aktuellmarin.no
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DinSide
www.dinside.no

GRATIS

Adgang til ”resten” av boligen. 
Mangler alternativ for lofts- eller 
sokkelbolig. ”Hus” ikke nevnt.

OK 

OK

OK

Nei.

Innen 14 dager, selv om loven sier
”innen rimelig tid”.

OK

OK (selv om noe forvirrende at 
festeforhold bringes inn…)

Ikke nevnt noe om tilbakeføring av
endringer.  14 dager reklamasjon
(loven: Rimelig tid).

Mangler.

Sier intet om at utleier har krav på 
forfalt men ikke betalt leie.

Forbrukerrådet
www.forbrukerradet.no

GRATIS

OK

OK

OK

OK

Nei.

Innen 14 dager, selv om loven sier 
”innen rimelig tid”.

OK, men litt snau.  
(Forbud mot vesentlige forandringer.) 

OK 

Ikke nevnt noe om tilbakeføring av
endringer, selv om leiers mulige krav på
vederlag er nevnt. Reklamasjon ikke nevnt.

Mangler.

OK

DinRaadgiver
www.dinraadgiver.no

Kr 499,-

Ingen differensiering over hodet.

Kun tre år med oppsigelse, ingen andre
valg.

Intet alternativ for a konto og avregning.

Bruker begrepet gjengs leie, til tross for
at avtalen kun gjelder i tre år.

Nei.

OK

OK, men litt snau. 
(Ikke endre boligen på noen måte.)

OK 

Ikke nevnt noe om tilbakeføring av
endringer.  14 dager reklamasjon
(loven: Rimelig tid).

Mangler.

Mangler!

Lavenergi-
vinduer 
1,0 Enova Standard
www.nordvestvinduet.no
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Risikerer enorme tap
Dersom leier forvandler boligen til en cannabisfarm, risikerer ikke

du som huseier uten videre å komme i politiets søkelys. Derimot
kan du få en økonomisk smell av dimensjoner.

De siste månedene er nærmere 40 can-
nabisplantasjer blitt funnet i bolighus
over hele Østlandet, og mange av

plantasjene har vært anlagt i leieboliger.
Den største plantasjen som ble funnet i
Oslo, ble avdekket da det begynte å
brenne i det elektriske anlegget. Det var
tyvkoblet. Alle husets rom, unntatt kjøk-
kenet og et bad, var brukt som vekstrom
for cannabisplanter. Husets eier var ikke
kjent med de grønne omgivelsene leiebo-
erne hadde skapt i det store huset. 

Blir ikke involvert
Som huseier blir man ikke uten videre
regnet som medskyldig dersom leiebo-
erne har brukt utleieobjektet til kriminell
virksomhet av denne typen. 

– Man vil ikke kunne bli innblandet i
noen strafferettslig prosess bare i egen-
skap av at man har leid ut et hus til kri-
minelle gartnere, med mindre man på
noen annen måte kan knyttes til saken,
sier advokat i Huseiernes Landsforbund
Einar Frigland. Likevel risikerer du som
huseier å bli sittende fast i en svært kin-
kig situasjon, dersom noen dyrker can-
nabis i huset ditt. Det har blant annet
Anders Bua fra Helgeroa fått erfare. Boli-
gen han leide ut ble omgjort til et driv-
hus, og skadene er kommet opp i et seks-
sifret beløp. Han oppdaget ikke forhol-

dene før leietagerne hadde flyttet ut. 
– De hadde dyrket cannabis i alle eta-

sjer; i kjelleren, i første og i andre etasje.
Det var jord og møkk over alt, og i tillegg
hadde de vannet rett på gulvet. Vannet
har trengt inn i og gjennom gulvet, suk-
ker Bua. De gjennomvåte gulvene er
totalskadet. Det er også vegger, tak og
vinduskarmer, som er råteangrepet på
grunn av den høye luftfuktigheten som
har vært holdt i huset. 

– I tillegg dekket de veggene med
plast – de er nå fulle av spikre og hull.
Og lufteventilene tettet de, så plantene
ikke skulle utsettes for trekk av noe slag,
forteller Bua, som fikk en takstmann til å
se på skadene. Han anslo at de beløper
seg til 250 000 kroner. 

Ikke forsikringssak
Dette er penger som ikke dekkes av Buas
husforsikring, noe forsikringsselskapet
har fått medhold i hos Forsikringsskade-
nemnda. 

– Det er varierende hva som dekkes
av hvilke forsikringer, men i dette tilfellet
kan det se ut som forsikringsselskapet har
stilt eier og leier likt. Hvis jeg som eier av
en bolig går løs på boligen min og øde-
legger den, dekkes det naturligvis ikke av
husforsikringen. Her gjelder altså det
samme for leier, kommenterer  Frigland. 

En ringerunde Hus & Bolig har gjort
viser at dette stort sett er praksisen hos de
fleste forsikringsselskapene. I Sparebank
1 forteller fagkonsulent Torunn Hassum
at en standard husforsikring i utgangs-
punktet dekker leiers skader og hærverk,
men at hver enkelt skade likevel må vur-
deres. Råteskader etter langvarige fuktige
forhold i en bolig der det har vært dyrket
cannabis vil for eksempel ikke uten en
nærmere vurdering gi utbetalinger. I If
vil brann som følge av at leier har tyvko-



blet strømmen i boligen kunne dekkes av
villaforsikringen, mens gjennomvåte,
ødelagte gulv etter langvarig vanning vil
falle utenfor. Hos Vesta dekkes leiers
hærverk som hovedregel ikke.

– Utstrakt landbruksvirksomhet i en
leiebolig vil gi en svært vanskelig situa-
sjon for utleier. Skadene vil som hovedre-
gel ikke dekkes av en husforsikring hos
oss, ettersom de gjøres med forsett av
leier. Sopp og råteskader er jo også uan-
sett unntatt i våre avtaler, sier pressetals-

mann i Vesta, Roald Stigum. 

Erstatningskrav
I mange tilfeller vil et sivilt søksmål med
erstatningskrav mot leier være eneste
mulighet til å kunne få betalt for skadene
som leiers grønne fingre har påført boli-
gen. Men dreier det seg om kriminelle,
vil det ofte være lite å hente. 

– Dersom politiet anlegger sak, har
man en mulighet ved å henge sitt krav på
straffesaken. En egen prosess tar tid og

koster penger, og i mange tilfeller er det
ingenting å hente hos motparten, selv
om man får en dom for kravet sitt i For-
liksrådet, sier advokat Frigland. 

Anders Buer har ikke noe håp om å få
erstatning fra sine siste leiere.

– Nei, det kan jeg nok se langt etter.
Politiet har henlagt saken og situasjonen
min er fastlåst, sier Buer. Han hører
gjerne fra andre huseiere i samme situa-
sjon. raa@huseierne.no
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juss
TEKST: RIKKE ÅSERUD

Sjekk innimellom
Det vil i mange tilfeller være vanskelig

å gardere seg mot at hobbygartnere

av den lovløse sorten skader boligen.

Men et godt tips er å se til leieboligen

av og til. Huseiernes Landsforbunds

kontrakter gir huseier rett til å sjekke

boligen med jevne mellomrom. 

Å kikke innom et par ganger i året vil

da ikke være for mye, mener advokat

Frigland. En gang i året bør være et

minimum. 

SKULLE BLI HASJ: Politiet fant 440 cannabis -
planter i en enebolig i Sætre i Hurum på nyåret. 
Tilsammen er nærmere 40 illegale drivhus
avdekket den siste tiden. Forsikringen dekker
ikke skadene som er påført husene. 
Foto: Politiet / Scanpix handout.
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Skjerpet bo- og driveplikt på høring
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring forslag til en rekke endringer i
odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Forslagene innebærer at flere vil bli pålagt boplikt
og at det blir varig driveplikt for alle. 

– Jeg vil at flere skal bo og drive næring i bygde-Norge. Vi må styrke sårbare lokalsam-
funn, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. En undersøkelse utført for Fylkes-
mannen i Hedmark viser at boplikt gir mer stabil bosetting, og at de som bor fast på eien-
dommen investerer mer i bolighuset enn de som ikke selv bor der. Høyre er blant dem som
går sterkt imot forslagene. 

– Boplikten er et uakseptabelt inngrep i den enkeltes eiendomsrett, og er et brudd på den
enkeltes menneskerett å bestemme sin egen bopel. Innstramminger i dette regelverket slik
Regjeringen foreslår, er et langt skritt i feil retning, sier næringspolitisk talsmann i Høyre,
Torbjørn Hansen. Høringsfristen er 5. mai 2008.
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Tylø lanserer en rekke
nye innovative løsninger
som forbedrer og utvikler
badstumiljøet når det gjelder
funksjon, sikkerhet og trivsel.

Dagens Tylø-produkter
representerer framtiden,
og våre løsninger skiller seg
fra andre merker på flere
avgjørende punkter.

Du vil se det i design,
presisjon og kvalitet.

Men mest merkes det når du
slapper av og nyter ditt badstubad.

Alle våre ovner har en unik konstruksjon som magasinerer varmen.
Det fører til at du kan nyte badstubadet leeenge,
-og at din Tylø-badstu ved sjøen, landet, hytten

eller hjemme står i en klasse for seg!

Det er noe helt spesielt med en vedfyrt
badstu, og siden vi elsker badstubad i alle former,
har vi selvfølgelig et bredt sortiment også på vedfyrt.

Ny lov om Husbanken
Husbanken skal bli et forvaltnings-
råd med et sentralt råd, men uten
styre som i dag. Nye, regionale råd
skal være bindeledd mot kommu-
nene. Dette er de viktigste endring-
ene kommunalminister Magnhild
Meltveit Kleppa ønsker å gjøre i
måten Husbanken organiseres på.
Forslaget om endring i lov om
Husbanken er nå ute på høring. 

– For å kunne følge opp Hus-
banken tettere, ønsker jeg en
direkte styringslinje fra departe-
mentet. Både hovedstyret og regi-
onsstyrene har allerede i dag svært
begrensede fullmakter. Uten 
styrene får vi en mer aktiv og 
tettere styringsdialog, sier statsråd
Meltveit Kleppa.

juss Faktaark om tomtefeste
Lurer du på noe som har med tomtefesteloven
å gjøre? Justisdepartementet har nå utarbeidet
fire faktaark om tomtefesteloven og tomte -
festeinnstruksen. Faktaarkene fokuserer på det
departementet oftest får spørsmål om, nemlig
innløsning og regulering av festeavgiften. 
For mer informasjon se www.regjeringen.no.   
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Hus & Bolig har undersøkt hele 32
rørleggerbutikker, og sammenlignet
prisene disse har gitt oss med tilbu-

dene fra fem nettbutikker. I alle tilfellene
har vi utgitt oss for å være kunder, og
ganske enkelt spurt om å få oppgitt en
pris på produktene vi er på jakt etter.
Svarene vi har fått har variert kraftig, og
mens noen av butikkene har hentet kata-
logen og gitt oss en relativt høy listepris,
har andre straks kommet med et tilbud

til oss på telefon. Det er altså ikke umu-
lig at flere av butikkene vi har vært i kon-
takt med gir større rom for å prute der-
som et kjøp blir aktuelt. 

Konklusjonen i vår undersøkelse er
klar: Er du på jakt etter et standardpro-
dukt, som for eksempel et dusjkabinett
fra Porsgrund Bad, er det i de fleste tilfel-
ler lite å hente på å kjøpe varen på nett.
Det beste tilbudet Hus & Bolig fikk på
kabinettet Porsgrund Showerama, var på
9800 kroner i butikk. Ingen av nettbu-
tikkene kunne konkurrere med dette, og
den laveste prisen vi fant var på 11 995
kroner, 2 195 kroner mer enn beste til-
bud i butikk. 

Aage Reffsgård i Lavprisvvs.no, som
også driver egen rørleggerforretning,
innrømmer at nettbutikkene nok kan ha
problemer med å konkurrere på de mest
solgte norske og skandinaviske produk-
tene. 

– Showerama er et produkt som helt
klart er priset i hjel. Fortjenesten er svært
lav for rørlegger dersom han selger den
for under 10 000 kroner, men har han
lite å gjøre kan han for eksempel hente
inn 20 kabinetter og selger dem rimelig
for å få monteringsjobber, sier Reffsgård. 

Dette er et faktum Knut Strand
Jacobsen, administrerende direktør i
Comfort ikke har noen problemer med å
innrømme. 

Store prisforskjeller på 

baderom
Kjøper du baderomsutstyr på internett kan du i enkelte tilfeller 

spare tusenvis av kroner på internasjonale kvalitetsvarer. 
På andre produkter er prisforskjellene små, og ofte kan du få vel 

så gode rabatter dersom du forhandler direkte med rørlegger. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Porsgrund 
Showerama
7-5 90 x 90

9 800,-

19 074,-
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2 807,-

4 275,-

Il Bagno Alessi one
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– Det stemmer at dette er et produkt
vi tjener lite på, men det er et sterkt vare-
merke som genererer mye handel. Du
må huske at varehandelbiten er mindre
en halve businessen til en norsk rørleg-
ger. Kjernevirksomheten er montering
og salg av kompetanse, sier Jacobsen. 

Likevel betyr ikke det at det bare er å
løpe til den lokale rørleggeren din og for-
vente at han skal gi deg det beste tilbu-
det. Nøyaktig samme produkt fikk vi
priset til 19 074 kroner hos en rørlegger i
Oslo. Det er en differanse på 9 274 kro-
ner mellom billigste og dyreste pris. Det

er også verdt å merke seg at dersom du
hadde kjøpt kabinettet på  Comforts
nettsider, måtte du ha betalt hele 18 109
kroner, 8 303 kroner mer enn hos rime-
ligste butikk. 

Hus & Bolig fikk tilsvarende resulta-
ter da vi undersøkte hva vi måtte betale
for det frittstående badekaret Caribia
BKFF fra den svenske produsenten Ifö.
Her gav billigste butikk oss en pris på
6 375 kroner. På nettet fant vi tilsva-
rende kar for 6 990 kroner. Det dyreste
tilbudet var også på nettet, 8 084 kroner
hos Vvsbad.no. 

Konkurrerer på 
luksusprodukter
Mens de skandinaviske standardvarene
jevnt over er konkurransedyktige i
butikk, tyder våre tall på at situasjonen er
annerledes når det gjelder internasjonale
luksusprodukter. Flere av nettbutikkene
handler her varene utenom det tradisjo-
nelle grossistnettet i Norge, og opererer
derfor med helt andre priser. Et Pharo
Lift 2 dusjpanel fra den tyske produsen-
ten Hans Grohe, med et digert dusjhode,
en separat hånddusj og seks sidedusjer
som spyler deg fra alle ønskelige vinkler
og kanter, tilbys på Comforts nettsider
for hele 20 010 kroner. I en av kjedens
butikker fikk vi tilbud om samme pro-
dukt for 14 000 kroner, mens på nettet,
hos Badeeksperten, er dusjpanelet til
salgs for bare 9 549 kroner. Prisdifferan-
sen mellom nett og butikk er her på
4 451 kroner. Kjøper du produktet på
Comforts nettsider, må du ut med hele
10 461 kroner mer enn for billigste til-
bud. 

Administrerende direktør Knut
Strand Jacobsen i Comfort innrømmer
at kjeden nok ikke er den mest konkur-
ransedyktige på nett foreløpig, men
understreker at kjedens hovedgeskjeft er

butikker med faglærte rørleggere. Inter-
nettbutikken er kun et eksperiment.

– Prisgrunnlaget i vår nettbutikk er
de veiledende prisene fra produsenten,
og dette avdekker vel at de veiledende
prisene sikter litt høyt. Det er også slik at
i Comforts nettbutikk skal servicegraden
være høy med kort leveringstid på døren.
Det er stor forskjell mellom det og kan-
skje seks ukers levering og postoppkrav,
sier Jacobsen. 

Comforts konkurrenter på nett viste
seg også å være prisvinnere på design.
Designkranen Il Bagno Alessi fra Oras
fant vi for 2 807,50 hos VVSkupp.no.
De fleste forretningene vi kontaktet
skulle ha mellom 3 500 og opp til over
4 000 kroner for denne. Likevel fikk vi
også her et tilbud fra en rørlegger som la
seg relativt tett opp til prisen på nett. En
rørlegger fra Bademiljø i Skien ønsket
2 950 kroner for krana. Her er det bare
litt over hundrelappen som skiller. 

Pris kan diskuteres
Som Hus & Boligs undersøkelse viser,
finnes det flere priser på et produkt.
Bestemmer du deg for å kjøpe noe, bør
du derfor alltid undersøke prisen på
varen både i butikk og på nett. Flere rør-
leggere Hus & Bolig har snakket med
bekrefter at de gjerne er villige til å for-
handle om pris dersom de får en større
monteringsjobb og kunden har funnet
varen billigere andre steder. 

Ifølge Håkon Jens Tegneby i
VVSkupp.no er det også mulig å prute
på nett for dem som er interessert i det. 

– Handler man for eksempel et helt
baderom, kan man få opptil ti prosent
rabatt hos oss. Nesten 30 prosent av
ordrene vi får er faktisk manuelle. Folk
vil fortsatt prate med noen når de gjør
store ordre, og da kan prisen diskuteres,
sier han. brs@huseierne.no

9 549,-

20 010,-

6 375,-

8 804,-

Ifö Caribia BKFF 

Hans Grohe 
Pharo Lift 2 
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– Vår anbefaling er alltid å sjekke flere
nettbutikker før du bestemmer deg. Du
bør også undersøke andres erfaringer
med nettsiden. Finner du for eksempel
en billig kran kan det være lurt på ta et
Google søk for å se om andre er fornøyde
med den butikken du ønsker å handle
fra. Både de som er fornøyde og misfor -
nøyde gir gjerne raskt beskjed i ulike
nettforum, sier rådgiver Ragnhild
Amdam i Forbrukerrådet. 

Da Hus & Bolig i dette nummeret
foretok sin prisundersøkelse av nettbu-
tikker, ble vi til slutt nødt til å fjerne sel-
skapet Nettovvs.no, som gjennomgående
kom billigst ut, fra sammenligningen.
Etter en rekke forsøk på å komme i kon-
takt med daglig leder eller serviceavde-
lingen uten hell, gjorde vi til slutt et søk
på Google. Der dukket det opp flere
kommentarer fra misfornøyde kunder
som hevdet de ikke hadde fått varer de
hadde bestilt. Til slutt kom vi, via
Brønnøysundregistrene, i kontakt med
et styremedlem som nektet å prate med
oss og gav oss beskjed om at han ikke
lenger hadde noe med bedriften å gjøre.
På forespørsel om driften skulle fortsette,
fikk vi beskjed om at det ikke var avgjort
ennå. Han kunne heller ikke gi oss et
nummer daglig leder var tilgjengelig på. 

Hus & Bolig har også brukt mye tid
på å nå enkelte av de andre nettbutik-
kene i undersøkelsen. Vår anbefaling er
derfor aldri å gjøre store bestillinger før
du har kontaktet serviceavdelingen eller
daglig leder i bedriften på forhånd. Opp-
står det en feil ved bestillingen din er det
frustrerende ikke å få tak i de ansvarlige
for salget. Husk at du kan hente en rekke

selskaps- og regnskapsopplysninger om
norske bedrifter gratis på nettet via Opp-
lysningen 1881 (www.1881.no). Du
finner også grunnleggende informasjon i
Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). 

Sjekk betingelsene
Før du bestiller varer bør du ha klart for
deg hvilke betingelser nettbutikken ope-
rer med både hvis varen blir forsinket og
dersom det oppstår problemer som gir
grunnlag for reklamasjon. Henter selska-
pet varen for deg, eller må du levere den
selv?

– Du har samme reklamasjonsrett på
nett som i butikk, men avhengig av
butikkens vilkår kan det være mer tung-
vindt å reklamere på store gjenstander
kjøpt via nettbutikk. Sjekk heller dette
på forhånd, enn når du befinner deg på
postkontoret med en litt for stor og tung
pakke, sier Amdam.

Det er også lurt å sjekke varens total-
pris. Kommer det for eksempel noen til-
legg i form av frakt, moms eller eventuell
toll hvis varen er kjøpt i utlandet?

Unngå forskuddsbetaling
Ikke betal før du har varen hos deg.
Enkelte nettbutikker krever forskudds-
betaling. Det bør ifølge Amdam i For-
brukerrådet unngås for enhver pris, selv
om produktet er aldri så billig.

Et alternativ, dersom du ønsker eks-
tra trygghet, er eventuelt å betale med
kredittkort. Har du betalt på forhånd sit-
ter du igjen uten pressmidler dersom noe
går galt.

Mange av nettbutikkene har få eller
ingen varer på lager. Det kan av og til

føre til at leveringen tar lenger tid enn
beregnet. Lover nettbutikken levering
innen et visst antall dager, kan du kreve
at varen kommer til avtalt tid. Hvis ikke
kan du holde penger tilbake eller, der-
som du ønsker det, gi beskjed om at du
ikke lenger ønsker varen. 

– Sjekk leveringstida før du bestiller,

Vis nettvett
Skal du kjøpe baderomsvarer på internett bør du sjekke 

nøye hvem du handler med, anbefaler Forbrukerrådet. 
Hvis ikke kan du få ubehagelige overraskelser både 

med hensyn til levering og reklamasjon. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

ADVARSEL: Gjør aldri store bestillinger på nett før du har   
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Selv om enkelte nettbutikker tilbyr
montasje av utstyr, er flertallet rene
salgskanaler for produkter til badet.

Montasjen må kunden ordne selv. Det
mener fagkjedene er en risikofylt frem-
gangsmåte. Skjer det noe galt kan det bli
vanskelig å avgjøre om det er snakk om
en produktfeil eller en montasjefeil, og
oppstår det lekkasjer kan skadene fort bli
kostbare.

– Det du må huske er at de produk-
tene vi har, det er produkter som skal
monteres, og som koster mye penger. Jeg
tror ikke man skal undervurdere behovet
for trygghet og nærhet til en autorisert
forhandler når det gjelder en slik handel,
spesielt dersom man får et produkt som
ikke fungerer og det blir snakk om en
reklamasjon, sier Erik Skar, administre-
rende direktør i Bademiljø. Han oppfor-
drer forbrukere til å se på helheten når de
skal kjøpe et produkt, ikke bare pris.

Knut Strand Jacobsen i Comfort -
kjeden mener også noe av tryggheten
forsvinner når varer av denne typen
 kjøpes på nett. 

– Jeg vil tro at vernet i forhold til
garanti og ikke minst saksbehandlingen
når det gjelder klager og liknende er
vesentlig dårligere hvis du benytter deg
av en nettbutikk, sier Jacobsen. Han tror
også kunden har behov for hjelp og vei-
ledning fra en fagmann. 

– Vi har vel observert at vår kategori
produkter er mindre egnet for å gjøre
 selv  stendige forbrukerkjøp enn for
eksempel elektroartikler, der du kan
plugge apparatene rett inn, sier Jacobsen.

Bruker uansett rørlegger
Nettbutikkene Hus & Bolig har snakket
med, mener skillet kjedene prøver å
tegne er kunstig. De fleste som handler
på nettet bruker lokale rørleggere til selve
montasjen, og ifølge Håkon Jens Teg-
neby i VVSkupp, er det en myte at det er
vanskelig å skaffe fagfolk som er villige til
å gjøre denne typen jobber.  

– Det er nok kanskje sånn at de store
kjedene i travle perioder velger å priori-
tere sine egne produkter, men det finnes
70 prosent frittstående rørleggere, og
disse tar nok gjerne jobben. Det er jo
montering rørleggerne tjener mest på,
sier han. Blir produktet montert av rør-
legger har det ifølge Tegneby lite å si
hvilken kanal det er kjøpt gjennom. Det
er Knut Strand Jacobsen i Comfort
uenig i. 

– Har man kjøpt en vare hos en god-
kjent installatør slipper man diskusjonen
om det er en produktfeil eller en installa-
sjonsfeil dersom noe går galt. Det for-
enkler saksgangen for forbruker, sier
Jacobsen.

Ulik forretningsfilosofi
Til tross for skepsisen til netthandlene,
har Comfortkjeden også selv valgt å åpne
sin egen butikk på nettet. Likevel er
Jacobsen klar på at tradisjonelle rørleg-
gerbutikker fortsatt kommer til å være
kjedens hovedgeskjeft. 

– Produkter som krever installasjon
vil jeg alltid anbefale forbruker å kjøpe
hos fagmann, og vi vil fortløpende vur-
dere hva slags produkter vi bør legge ut
for salg på nettet. Gjør-det-selv produk-
ter vil alltid være interessant i alle kana-
ler, sier Jacobsen.

Bademiljø har foreløpig ingen planer
om å ta opp konkurransen med nettbu-
tikkene. Å tilby utstyr uten montør går
ifølge administrerende direktør Skar
imot kjedens forretningsfilosofi.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke å få
en egen netthandel. Da tror jeg vi gir fra
oss litt av det kompetanseelementet jeg
tror kundene våre vil ha. Vår filosofi er at
vi skal hjelpe kundene til å få det bade-
rommet de ønsker. Da ser vi ikke nød-
vendigvis på ett og ett produkt, men på
en hel løsning. Vi ønsker å være best på
bad i Norge, og det gjør vi blant annet
ved å tilby ti års garanti på badene vi set-
ter opp, sier Skar. brs@huseierne.no

Ikke et gjør-det-selv produkt
Å kjøpe baderomsutstyr på internett er risikosport, mener 
bade romskjedene. De frykter flere vannskader som følge av 
at avanserte produkter blir montert av ukyndige hender.

og husk at du uansett kan angre på
kjøpet både før og inntil 14 dager
etter at du har mottatt varen. Er
varen alt sendt ut eller mottatt når du
angrer, må du imidlertid betale retur-
kostnadene selv, opplyser Amdam.
brs@huseierne.no 

  kontaktet serviceavdelingen eller daglig leder.



66 • hus&bolig 2–2008

FORRETNINGSFØRSEL

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF) har mer enn 50 års erfaring med 
boligforvaltning, og tilbyr profesjonell bistand med forretningsførsel for borettslag, 
boligsameier og andre boligselskaper. Vi bistår også utbyggere med vedtekter,  
stiftelse og registrering av borettslag og boligsameier.

Ring oss i dag på telefon 22122340 for informasjon og et konkret tilbud.

Rådgivning, regnskap og økonomi, juridiske tjenester, tekniske tjenester, forsikring, 
fellesutgifter, årsmøter.

OBF – vi tar vare på dine verdier og forvalter dem for fremtiden.

Adresse: Skovveien 3, Postboks 2384 Solli, 0201 Oslo. Epost: firmapost@obf.nowww.obf.no

Mobile støttehåndtak med sugekop-
per kan være et nyttig hjelpemiddel
på badet, men følges ikke bruksan-

visningen nøye kan produktene være
direkte farlige. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Har du behov for støtte i badekaret eller dusjen,
men ønsker å unngå å borre i flisene, kan et
mobilt støttehåndtak være løsningen. Produk-

tet, som også kan tas med på ferieturen og enkelt
monteres på hotellveggen, festes ved hjelp av en
sugeplate med vakuum. 

Hus & Bolig har tidligere omtalt produktet i
spalten Nytt på markedet, og en observant leser
skrev senere inn og påpekte at en løsning av denne
typen kunne være direkte farlig. Selv om sugekop-
per med vakuum i prinsippet kan holde mange
kilo og blant annet blir brukt til å løfte store,
tunge glassruter med, skal det ikke mye til før
bæreevnen blir svekket. Et skittent underlag eller
feil montering kan i verste fall føre til at hele
håndtaket ramler ned og påfører brukeren alvor-
lige skader. For å unngå ulykker er det derfor vik-
tig å bruke utstyret riktig. Et støttehåndtak av
denne typen er ikke beregnet på å bære hele
kroppstyngden til en person, og kan kun brukes i

korte perioder av gangen før det må tas ned.
Arild Omsland, daglig leder i Hjelpemiddel-

leverandøren som importerer Mobeli støttehånd-
tak, hevder han aldri har fått tilbakemelding om
noen skader i forbindelse med bruk av produktet.
Likevel understreker han viktigheten av å bruke
det slik bruksanvisningen foreskriver.

– Som med alle produkter er det viktig å følge
bruksanvisningen, men vi har ikke fått noen
tilbakemelding på at noen har ramlet ved bruk av
håndtakene. Dette er et anerkjent produkt og er
solgt i mellom 50 000 og 60 000 eksemplarer i
hele verden.  I ett tilfelle løsnet en av koppene og
begynte å sige nedover veggen, men den var festet
på et sted der flisen ikke var tett, forteller
Omsland. 

Nettopp det at flisene er tette og rene er svært
viktig for at produktet skal fungere som tilsiktet.
Ifølge bruksanvisningen skal støttehåndtaket kun
brukes på glatte og uporøse overflater som er
pore- og damptette, tørre og frie for olje og fett. 

– Det er veldig viktig å gjøre rent før det settes
opp. På den måten sørger du for at sugeflatene får
skikkelig feste, sier Omsland. Husk også at ikke
alle fliser er glatte og damptette, derfor bør alltid
festevnen testes før bruk. Festeplatene bør vaskes
jevnlig med oppvaskmiddel eller sprit.  Reglemes-
sig rensing med aceton kan også hjelpe med å øke
sugeeffekten, som under optimale forhold skal
holde mellom 60 og 70 kilo. brs@huseierne.no

Les bruksanvisningen
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WATERGUARD AUTOMATISK VANNSTOPPER
Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir over svømt av vann. Pakninger som blir slitt, kraner som går i 

stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Uansett, det er svært kostbart, og kan unngås med enkle og rimelige midler. 

WATERGUARD sine automatiske lekkasjestoppere registrerer fuktighet og stenger øyeblikkelig vanntilførselen til boligen hvis  
det oppstår en vannlekkasje. Installer automatisk vannstopper og få betydelig rabatt i forsikringspremien.

For mer informasjon kontakt oss på 23 11 56 60 eller se www.waterguard.no.

Visste du at vannskader...

200 BOLIGER 
ØDELEGGES HVER 
DAG AV VANNSKADER 
– nå finnes det en redning!

...  er tre ganger mer vanlig en brann i norske hjem.

...  skjer fire ganger oftere enn innbrudd.

...  er seksten ganger vanligere enn skader grunnet lyn, hagl eller storm.

...  koster mer enn innbrudd, brann og stormskader tilsammen.

...  oppstår mer enn 75 000 ganger/år.

...  koster samfunnet 2,5 milliarder kroner i året.

... kan forebygges.

m
odul.no
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ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Finn din nærmeste elektriker på
www.elfag.no

Få flere ideer til hele huset fra vårt gratis magasin Bedre Bolig, 
kontakt din nærmeste Elfagbedrift for å få magasinet tilsendt.

Vi kan bad!

vordan får du montert speilbelysningen slik at du unngår 
skarpe skygger i ansiktet? Passer det med én eller flere 
downlight rett over badekaret eller dusjen? Hvilke strenge 

krav er satt til tetthet mot vannsprut på baderomsarmaturene? 
Vi kan bad, og kan gi deg mange gode råd!

HH
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T Aqua og Aquarius

Begge disse downlight'ene
fra Glamox har tetthets-

klasse IP65, som betyr at
 de er spylesikre. De 

tilfredsstiller
dermed alle krav

for installasjon
 i baderom.

 Aquarius kommer
 i messing, krom

 eller børstet stål,
 Aqua i hvitt eller 

børstet stål.

A44
Ønsker du jevn belysning fra taket er tette 
armaturer med opalisert avdekning det 
beste. Glamox A44 er en dekorativ arma-
tur med tetthetsklasse IP54. Avdekningen 
er i glass, og dekkringen leveres i krom, 
børstet stål eller hvitlakkert.
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En katt over et badegulv kan
bli katastrofalt. Hvis flisene

ikke har kommet på ennå.
– En liten rift fra en kattepote
er alt som skal til for å punk-

tere en membran, sier Lars
Gulbrandsen i Fagrådet for

våtrom. Han tror de færreste
er klar over hvor lett det kan

oppstå skader når man 
rehabiliterer badet.

TEKST: 
NINA GRANLUND SÆTHER

Mulighetene for å gjøre feil under
både nybygging og rehabilitering er
mye større i våtrom enn i andre

rom. En smøremembran er bare mellom
én og én og en halv millimeter tykk.
Derfor kan det veldig fort gå galt – enten
det er en profesjonell håndverker som
har ansvaret for badet ditt eller du gjør
arbeidet selv. 

– Mister du en syl i gulvet mens du
holder på, har du ødelagt membranen,
advarer Lars Gulbrandsen. Vann og fuk-
tighet kan da lett finne veien ned og ut,
for eksempel i underliggende konstruk-
sjoner. Skader for tusenvis av kroner kan
bli resultatet.

Mange velger å stå inne på badet med
kapparbeidet når vegger og gulv skal flis-
legges. Det blir mindre rot på den
måten.

– Det svært få tenker over er at
ørsmå, men sylskarpe biter fra flisene lett
spruter utover baderomsgulvet og mem-
branen. Det må garantert bli hull,
advarer våtromseksperten. Sannsynligvis
kan du ikke se riftene med det blotte
øyet, men så lite skal altså til før mem-
branen blir helt verdiløs. Den beste
garantien for et tett bad og en hel og
uskadet membran er ifølge Gulbrandsen
å bruke håndverkere med Våtromsser -
tifikat ved bygging eller oppgradering av
bad. 

– Byggebransjens våtromsnorm er en
frivillig ordning. Derfor må du spesifikt
velge en såkalt ”Godkjent bedrift” for å
være trygg på at normen følges, under-
streker Lars Gulbrandsen.
ngs@huseierne.no

Lite hull kan bli stor skade

En liten katt kan lett klore hull i bade-
romsmembranen. De færreste tenker
over at vann finner vei selv om riften 
er bitte liten. Foto: Dusan 
Zidar / Scanstockphoto. 
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Vi vil gjerne ha varme og gode gulv på
badet, og helst skal det gå kjapt og
effektivt. Men disse kravene har sin

pris. Høy innmontert watteffekt på
kablene gjør at varmen kommer raskt,
men kan samtidig være varmekablenes
verste fiende, forteller leder i Byggkera-
mikkforeningen, Arne Nesje.

– Ofte monteres over 120 - 150 Watt
per kvadratmeter, noe som i de aller
fleste tilfeller er for mye effekt i forhold
til behov. Det har nærmest blitt en tradi-

sjon i el-faget, fordi vi ønsker gulv som er
raske å varme opp. Men høy effekt i gul-
vet gjør det mer utsatt for overopphe-
ting. Har du for eksempel en skittentøys-
kurv med flat bunn stående på badegul-
vet, slipper ikke varmen ut. Da kommer
du fort opp i en varme nede i gulvet som
kablene ikke er dimensjonert for. I verste
fall ryker varmekablene etter kort tid.
Alternativt kan de vare i 10 – 15 år, mot
en normal levetid kanskje rundt 25 – 30
år, sier Nesje, som advarer mot å legge
inn mer effekt enn man faktisk har
behov for. 80 – 100 Watt per kvadratme-
ter er som oftest nok, mener han. Unnta-
ket er dårlig isolerte rom, som kan trenge
noe mer, for eksempel opp mot 120
Watt.  

Informasjonen når ikke frem
Tepper, matter, eller hauger med skit-
tentøy rett på gulvet – at dette kan være
et problem for varmekablene er noe de

Vær varsom med 
varmekablene
Har du en stor skittentøyskurv

stående på badegulvet, kan leve-
tiden på varmekablene fort hal-

veres. For høy kabeleffekt, for
dårlig støpearbeid og inntreg-

ning av fukt kan også gi gulvvar-
men en alt for tidlig død. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

PASS PÅ: Hauger av klær, tykke matter eller en skittentøyskurv med

flat bunn kan ta knekken på varmekablene på badet. De kan rett og

slett ryke på grunn av overoppheting. Foto: Nina Granlund Sæther.
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færreste tenker på i hverdagen, tror
Nesje. 

– Det viser seg at informasjon om
dette ikke når frem til forbrukerne. Vi
har prøvd å få ferdighusprodusentene til
å opplyse om riktig bruk av badegulvet
til de som kjøper husene, men ting tar
tid. Noen gjør det i bruksveiledninger til
huset, andre lar være. Men det er infor-
masjon som helt klart bør følge en bolig,
mener han. 

Også flisene kan bli ødelagt dersom
varmekablene ikke brukes med varsom-
het. 

– Hvis kablene har vært slått av og du
setter på for mye effekt for å få varmen
raskt tilbake, vil gulvmaterialene, som
gjerne er betong eller avretningsmasse,
utvide seg raskt, og flisene kan sprekke.
Ved for rask oppvarming får ikke flisene
tid til å komme etter, sier Nesje, som
påpeker at det ofte vil være bedre å skru
kablene ned enn å slå dem helt av. 

Dårlig støp
Ved Nelfo, foreningen for el- og it-
bedriftene, er fagsjef Bjørn Sørensen på
sin side ukjent med at det installeres var-
mekabler med for høy effekt i baderoms-
gulv. 

– Nei, det er ikke et problem vi kjen-
ner til. Varmekablene monteres jo etter
anvisningene de kommer med, sier
Sørensen. Han mener det er et større
problem at støpen i mange tilfeller ikke
legges skikkelig.

– Når varmekablene ryker får som
oftest el-installatøren skylden. Men vi ser
mange eksempler på at det er de som stø-
per gulvet som ikke har gjort en god nok
jobb, sier Sørensen. 

Det er særlig i jordfuktig støp, som i
dag brukes svært mye i baderom, at pro-
blemene oppstår. Fordelen med denne
støpen er at den ikke trenger like lang tid
på å herde som tradisjonell støp, og
arbeidet går dermed langt raskere. Ulem-
pen er at den er porøs, og at det lettere
danner seg luftlommer rundt varmeka-
blene.

– Når det danner seg luftlommer kan
det føre til overoppheting av kablene. Jeg
har en følelse av at de som støper ikke
alltid har peiling, sier Sørensen. 

Advokat Lars Erik Lundgaard i Nelfo
understreker at det ofte kan være vanske-
lig å finne ut hvor feilen egentlig ligger
når varmekablene på badet slutter å
virke, men bekrefter at dårlig støp er et
problem.

– Vi har mange klager på dette. Jeg
har absolutt inntrykk av at det er et
økende problem, sier han. 
raa@huseierne.no 

Forsikringsselskapene nedskriver
Når varmekablene ryker vil det i de aller fleste tilfeller dekkes av innboforsikringen. Men nedskri-

vingen gjør at du risikerer å måtte ut med mange penger selv, når uhellet er ute. Her er forsik-

ringsselskapenes praksis noe ulik, men prinsippet er stort sett det samme. Hos If får du full

erstatning dersom noe skjer de første fem årene. Deretter nedskrives verdien med fem prosent i

året, det vil si at selskapet regner med en levetid på 25 år for varmekablene. Dette betyr at du

må ut med halvparten selv, dersom gulvet må repareres etter 12 år. En slik reparasjon kan koste

flere titalls tusen kroner. Gjensidige har ti år uten nedskrivninger. Deretter reduseres verdien på

samme måte. 

Problematisk 
reparasjon
Et av de store problemene med
varmekabler i baderomsgulv,
er at dersom uhellet først er
ute og de ryker, er det ikke
gjort i en håndvending å gå
inn og reparere dem. 

Daglig leder i Fagrådet for våtrom, Lars Guld-

brandsen, påpeker at ikke bare må gulvet ofte

brytes opp og legges på nytt. I mange tilfeller vil

man også få et problem med veggene. 

– Spesielt i de tilfellene hvor det er overlig-

gende påstrykningsmembran og det oppstår feil

med kablene får man et problem, fordi man da

må bryte membransjiktet for å komme inn til var-

mekablene. Påstrykningsmembranen er, i hvert

fall i nyere baderom, dekkende på både gulv og

vegger. Du får dermed et problem med over-

gangen, og per i dag finnes ingen gode løsninger

på slike lokale reparasjoner, sier Lars Guldbrand-

sen. 

Dette problemet vil du ikke få, dersom

membranen er underliggende. Men begge løs-

ninger er godkjent, og Guldbrandsen vil derfor

ikke råde noen til å velge det ene fremfor det

andre. 

– Underliggende membran kan gi andre

problemer, som for eksempel alkaliske utslag i en

mer eller mindre konstant fuktig støp, sier Guld-

brandsen. 

Når fukt trenger gjennom støpen kan det

også øke faren for inntregning av fukt i varmeka-

blene og kortslutning. Dette er ofte et problem i

koblingspunktet for varmekablene.



Aldri ...
mer fuktskader på badet

Alltid ...
Litex våtromsystem for vegg og gulv

www.litex.nowww.glava.no

Markedsføres av
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Utmattelsesstrategier
”God dag! Mitt navn er Dreven Selger og jeg kommer fra Kanal Fenomenal.” Den
unge gutten utenfor døren til min godt voksne venninne smiler ikke bredt og selv-
sikkert, men forsiktig og nesten litt sjenert. Han er pen i tøyet og snakker sakte og
høyt nok til at hun hører alt han sier. Til ungdom nå til dags å være presenterer han
seg på en riktig så høflig måte. Kanskje han har noe viktig å fortelle henne, noe
med nye innstillinger på TV-en, eller at det er noe hun må gjøre for å få inn kana-
lene riktig?

Det var slik det hele begynte. ”Han var så grei og hyggelig – og så sa han jo at
jeg bare kunne ringe innen 14 dager hvis jeg ombestemte meg”, forteller min
venninne, litt beskjemmet over at hun kunne være så dum og takke ja til et tilbud
fra en dørselger. For i forfjamselsen på trappen den dagen ble det nemlig til at hun
skrev under på papirene som den kjekke, unge mannen var så snill å fylle ut for
henne. Det virket jo som et godt tilbud; internett, flere kanaler på TV, dekoder og
gratis montering. Men allerede samme kveld fikk hun kalde føtter. Trengte hun nå
egentlig flere kanaler? Hun bestemte seg for å bruke sin angrerett, og etter bare
en liten time i telefonkø noen dager senere, kom hun frem. ”Ja, du snakker med
Unn A. Sluntrer i Kanal Fenomenal. Angre? Avbestille? Ja, det er i orden. Kostnads-
fritt, ja. Adjø!” 

Og det var det, trodde min venninne – noe som selvfølgelig ville være for
enkelt til å være sant. For ikke mange dagene etter telefonsamtalen kom beskje-
den om at en dekoder lå og ventet på henne på postkontoret; det var bare å
komme og hente den. Nye telefoner til avsenderen og til postkontoret resulterte i
høflig forståelse og forsikringer om tilbaketrekking av pakken, men dessverre uten
resultater. Snart begynte nemlig sms-ene å tikke inn på telefonen hennes; først en
tre-fire ivrige påminnelser fra posten om at nå måtte hun komme og hente denne
pakken sin, og deretter fra montøren; når passet det at han kom? Min venninne
tastet en høflig variasjon over ”aldri” tilbake, og fikk endelig noen dagers ro – til
den første regn ingen dumpet ned i postkassen hennes. Hun skyldte nå 350 kroner
for første måneds abonnement.

Hva skal man gjøre for å overleve slike utmattelsesstrategier? Alternativene er
mange, men dårlige. Man kan rive seg i håret, og bli skallet og ulykkelig. Man kan
rive i stykker regningen, få inkassokrav, bli fattig og ulykkelig. Eller man kan svelge
all sin rettferdige harme og nok en gang forsøke å få overmakten til å høre. Min
venninne, som er en utholdende dame, gikk for det siste. Hun satte seg pent ned,
skrev et omfangsrikt brev til selskapet, forklarte sin etter hvert
lange historie og returnerte regningen. 

”Så nå tror jeg at jeg omsider er ferdig med saken, 
i hvert fall for en stund”, smiler den eldre damen tap-
pert. På bordet foran henne ligger hittil siste hilsen
fra en viss TV- og nettleverandør. Regningen, et
avbestillingsgebyr for oppsigelse av avtale, lyder på
150 kroner, og er betalt i stille resignasjon.
Det er tydeligvis et minstebeløp for
endelig å få ro i våre dager..

Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Handlenett på nett
Plastposer er noe svineri, og bruker en
evighet på å brytes ned i naturen. Vil du
lette litt på samvittigheten og samtidig
være litt i tiden, er det nå moderne å
gjøre innkjøpene i handlenett. Baggu er
et romslig og hendig nett som kan pak-
kes sammen til en bitteliten sak som får
plass i bukselomma eller i veska
(www.baggubag.no) brs@huseierne.no

Venter flere vann-
skader på kjøkkenet 
Kjøkkenet kommer i årene fremover til å bli
stadig mer utsatt for vannskader, spår forsik-
ringsbransjen. Problemene har allerede gjort
seg gjeldende med  kjøleskap med vanntilkob-
ling, og nå kommer også kaffetraktere tilko-
blet vann på markedet. 

Hus & Bolig skrev i forrige nummer at
kjøleskap med vanntappekran og isbitmaskin
stadig oftere forårsaket lekkasjeskader i nor-
ske hjem. Nå venter forsikringsbransjen at
flere problemer skal oppstå når nye og mer
avanserte kaffetraktere blir introdusert på
markedet. 

– Vi frykter det samme problemet kan
komme til å oppstå med kaffetrakterer som
med kjøleskap. Foreløpig er det ikke vanlig å
få disse levert med vann-
tilkobling, men når det kommer vil folk også
ha det, og da kommer vannlekkasjene, sier
Jack Frostad, i If. 

Espen Kvarud, faglig leder i Nore VVS,
mener 
det ikke bare er kaffetraktere det er verdt å
være observant på. 

– Kjøleskap med isbiter og vann er en
ting, men det er også problemer med rene
isbitmaskiner. I tillegg kommer vannfiltre.
Da drikkevannet i Oslo ble forurenset i fjor
gikk salget av vannfiltre enormt opp, og
mange kom til oss for å få koblet dem opp.
90 prosent av henvendelsene gjaldt systemer
som ikke hadde noen som helst klassifisering
eller godkjenning, og det var lett å se på rør-
koblingene som fulgte med at dette ikke
holdt mål, sier Kvarud. brs@huseierne.no
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Treprogrammet er
EØS-stridig
– Påstanden om at det regjeringen gjør i Tre-
programmet er konkurransevridende kjøper
jeg ikke, sa tidligere landbruks- og matminis-
ter Lars Sponheim til Hus & Bolig i 2005. Nå
må deler av støttemidlene som den gang ble
utbetalt trolig betales tilbake. 

Eftas overvåkingsorgan ESA vedtok i slut-
ten av januar at støtten til trebransjen, som
ble gitt gjennom Landbruks- og matdeparte-
mentet i perioden 2000 – 2005, var konkur-
ransestridig. Da Hus & Bolig intervjuet Lars
Sponheim i forbindelse med anmeldelsen av
saken fra Mur og betongbransjens interesse -
organisasjon Bygg uten grenser, var han deri -
mot sikker i sin sak: Det var ingen fare for at
saken skulle vinne fram. 

– Det har allerede blitt gitt masse støtte til
betong- og stålbransjens utvikling, for eksem-
pel i Nordsjøen. Det vi holder på med i Tre-
programmet er bare en dråpe i havet til
sammenligning, sa Sponheim den gang. Det
var altså ikke ESA enig i. Den sittende regje-
ringen skal gi en tilbakemelding til ESA i
løpet av mars om hvordan saken skal behand-
les. Dersom det blir aktuelt å kreve støtte
tilbakebetalt vil de berørte støttemottagerne
bli underrettet skriftlig av Innovasjon Norge,
som for øyeblikket ser på konsekvenser av
oppfølging av vedtaket. brs@huseierne.no

COP på utrolige 5,3

Best på lyd: Uslåelige 20dB(A)

MED VARMEPUMPE
KAN MAN REDUSERE
FYRINGSKOSTNADENE
MED OPPTIL 60%!

Hos Mitsubishi Electric finner
du modellen som passer for
din bolig.

Finn din nærmeste forhandler,
eller les mer på www.miba.no

-HEATFD

Tlf 23 03 19 95 • post@miba.no • Kongsveien 96B, 1177 OSLO • www.miba.no

Importør i Norge:

BEST I TEST!*
* Best i test: Best på besparing ved energibehov:
20 000 kW timer og 28 000 kW timer.
Kilde: Energimyndigheten

Vår toppmodell:

Taxi med lisens til å jobbe svart  
Har du en haug med søppel du ønsker å bli kvitt, men
orker ikke, gidder ikke, kan ikke eller vil ikke gjøre
jobben selv, er en søppeltaxi kanskje løsningen for deg. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Er du villig til å betale, er det nemlig mulig å få søpla hentet, sortert og
levert uten at du selv skitner til så mye som en finger, og ifølge Gunnar
K. Hansen, daglig leder i Søppeltaxi AS (www.soppeltaxi.no), velger
 stadig flere å benytte seg av dette tilbudet. 

– Vi opplevde en økning i omsetningen på 45 prosent i fjor. På pri-
vatmarkedet får vi mange kunder som bor i blokk eller rekkehus der det
er vanskelig, eller kanskje helt umulig, å sette ut en container. Ofte blir vi
tilkalt når folk flytter. Da har de gjerne en del å kaste. Ellers er det mange
som verdsetter sin egen fritid, eller bor i sentrale bystrøk og mangler bil
som ringer. Hvis alternativet er å leie bil og henger, er det ofte like billig å
benytte oss, sier Hansen.

Tjenesten er tilgjengelig i hele Østlandsområdet, samt i Bergen,
Trondheim og Stavanger. I tillegg kan du bestille biler i mjøsbyene
 Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

Prisen du betaler er avhengig av størrelsen på bilen, og starter på 
500 kroner eksklusive moms for det minste kjøretøyet. Det inkluderer 
15 minutters rydding, sjauing og pålasting. Etter dette tikker taksamete-
ret, og for hver påstartet halvtime, stiger prisen med 176 kroner. Det er
også et tillegg på 1,70 kroner per kilo søppel. brs@huseierne.no
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Illegale 
spillebuler 
i leiligheter 
og bakrom



Spilleautomatene som ble
forbudt 1. juli er fortsatt i
drift. Daglig omsettes det
for tusenvis av kroner ille-
galt. Hus & Bolig kjenner
til tre ulovlige spillebuler i
hovedstaden, og har selv
vært på besøk i en av dem. 
I en helt vanlig leilighet i 
en bygård på Oslos beste
vestkant stod slike auto-
mater på rad og rekke.

TEKST OG FOTO: 
NINA GRANLUND SÆTHER

Da forbudet mot enarmede banditter
og andre spilleautomater trådte i
kraft sist sommer, var det ingen som

tok ansvar for å destruere de 12 000
pengemaskinene. Det gjorde det lett for
uautoriserte kommisjonærer å ta med
seg maskiner under jorden. Eller opp i
femte etasje. 

Den illegale spillebula Hus & Bolig
besøker ligger i en bygård med forret-
ninger på gateplan og leiligheter oppover
i etasjene. Tilgang til stedet får vi via
bakgården, hvor små og store sykler
konkurrerer om plassen med hyggelige
utemøbler og litt mindre hyggelige søp-
pelkasser. Via en baktrapp kommer vi
opp til leiligheten som ligger på øverste
plan. Nøkkel har vi fått låne på en kafé i
nærheten.

Innenfor lukter det røyk. Foran det
eneste vinduet henger det en mørk gar-
din. Litt sollys slipper likevel inn. Langs
hele ytterveggen står det maskiner hvor
man kan putte på penger: 50-lapper,
100-lapper og 200-lapper. Ellers er rom-
met møblert med en liten sittegruppe og
et TV-apparat. Litt sjokolade står i en
bolle på salongbordet.
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➤
DIN NABO? I en leilighet i et bolighus i hovedstaden står spilleautomatene på rad og rekke. 

Brukerne har egne nøkler til lokalet eller låner på en kafé i nærheten.
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Store pengesummer
En dør leder videre innover i etablisse-
mentet. Men rommene innenfor får Hus
& Bolig ikke tilgang til. Her må man
være medlem om man skal inn. For å bli
medlem må man kjenne noen som kjen-
ner noen.

– Det er her de virkelig store pengene
omsettes, forteller vår kilde som vil være
anonym. – Her putter man på store sed-

ler. Det vil si 500-lapper og 1 000-lap-
per. Det sies at en av automatene omset-
ter for 20 millioner kroner pr. uke. Stort
innkast gir tilsvarende store premier. Og
jo større premiene er, desto større er
interessen for å spille.

Maskinene brukes til alle døgnets
tider, av voksne kvinner og menn. De
som besøker stedet regelmessig har egen
nøkkel og kan låse seg inn når spillelys-

ten kommer over dem. Andre kan få låne
nøkkel på kafeen nedenunder.

– Nordmenn elsker å spille. Vi kjøper
lodd, tipper og spiller på hester. De enar-
mede bandittene på danskebåtene er
enormt populære. Det så jeg selv før jul
da jeg var på tur med noen tanter. Denne
spillehungeren er det noen som utnytter.
Og for bakmennene ligger det utrolig
mange penger i dette, sier vår kilde.

OSLO FEBRUAR 2008: 50 kroner
i innkast ble raskt til 100 kroner,
deretter 240 – før alt ble slukt av
den automatiske banditten.
Pengene havner i lommene 
på maskinens eier. 
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God butikk
Vår kilde aner ikke hvor mye penger det
ligger i illegal spillevirksomhet, men han
tror det er enorme summer. Han vet at
det er en rekke spillebuler av denne
typen i hovedstaden. Konkret kjenner
han en som ligger i kjelleren på en ben-
sinstasjon og en som ligger innenfor et
butikklokale i tillegg til leiligheten vi
besøker. Stedene har forskjellige eiere.

Bakmennene har ikke noe med hveran-
dre å gjøre det han vet.

– Hva med naboene? Vil ikke de
merke trafikken når en vanlig leilighet
omgjøres til spillebule?

– Jo, naboer kan nok skjønne at noe
er galt, men de skjønner ikke nødvendig-
vis hva, sier vår kilde. – Dette er så nytt
at folk ikke tenker tanken en gang,
mener han.

Var klar over faren
– Miljøet som Hus & Bolig beskriver,
høres ulovlig ut. Dersom vi kjente til et
slikt sted, ville vi anmelde det umiddel-
bart, sier informasjonssjef i Lotteritilsy-
net, Rune Timberlid. Han vedgår at Lot-
teritilsynet var forberedt på at det kunne
dukke opp lukkede spillemiljøer da for-
budet trådte i kraft, blant annet fordi det
er et stort illegalt spillemarked i Sverige.
Men utover ryktene om to illegale spille-
arenaer i Drammen, kjenner han ingen
konkrete saker.

I et folkehelseperspektiv tror ikke
Timberlid dette er et stort problem.

– Jeg tror ikke veldig mange har til-
gang til ulovlige maskiner. Svært mange
ønsker spillemiljøene bort. Hadde dette
skjedd i åpne miljøer ville vi raskt blitt
tipset både av spilleavhengige og deres
pårørende. 

Slipper å dele
Da forbudet mot spilleautomater ble
innført, var det om lag 12 000 maskiner
i drift. 

– Hvor mye en maskin omsatte for
varierte veldig, avhengig av hvor den
stod. Maskiner som stod på døgnåpne
steder med mye trafikk, for eksempel
bensinstasjoner, kunne ha millionomset-
ning selv om man bare kunne spille med
mynter, forteller Rune Timberlid. Lotte-
ritilsynet anslår at det ble omsatt for 28
milliarder kroner på spilleautomater i
2005. Da et forbud mot bruk av sedler
ble innført 1. juli 2006, falt imidlertid
omsetningen med 40 prosent. Antatt
omsetning i 2006 var derfor 21,9 milli-
arder kroner.

Inntektene fra automatene ble fordelt

Ikke utleiers ansvar
– Betaler leieboeren husleien og oppfører seg skikkelig, er

det ingen grunn til at han skal kastes ut selv om han driver
med ulovlig virksomhet på si. Ulovlig virksomhet i seg selv er
ikke oppsigelsesgrunn, understreker advokat Anders Leisner.

Alle trenger et sted å bo, og leieboeres oppsigelsesvern er sterkt. 
– Jeg er ikke sikker på om en utleier kan si opp leietager selv om han har

en spillemaskin som han lar gjestene sine bruke illegalt, sier advokat Anders
Leisner i Huseiernes Landsforbund. – Hvis bruken medfører stor trafikk,
bråk til alle døgnets tider og brudd på husordensreglene som blir en belast-
ning for bomiljøet ellers, stiller saken seg annerledes. Da kan leieforholdet
avsluttes.

Hvis leietager ikke bor i leiligheten, men isteden benytter den til forret-
ningsformål, vil det være et brudd på leieavtalen. I så fall kan avtalen også
sies opp.

– Oppdager du at leietager driver kriminell virksomhet i din leilighet vil
jeg heller anbefale at du overlater saken til politiet, og lar dem avslutte for-
holdet, sier Leisner. 

➤



mellom entreprenører, de som eide loka-
lene og frivillige organisasjoner. Frem til
1. januar 2007 skulle 40 prosent av over-
skuddet gå til såkalt lotteriverdige for-
mål, etter 1.januar hele 50 prosent. 

– Hvis det foregår ulovlig automat-
drift, er det grunn til å tro at alt går i
lommene til dagens eiere, sier Timberlid.
De som opererer i dagens marked slipper
å dele med noen.

Maskiner omsettes på nettet
På Finn.no og Zett.no kan man få tak i
gamle spilleautomater. De koster fra
noen få hundrelapper og oppover til flere
tusen kroner. Det er ikke forbudt å ha en
gammel spilleautomat stående i stuen.
Men det er ifølge Rune Timberlid ulovlig
å spille på den. 

Da automatforbudet trådte i kraft,
var det ingen panteordning eller noen
form for kontroll med innsamling av
maskinene fra de 120 entreprenørene.
Røde Kors og Redningsselskapet hevder
at de kvittet seg med alle sine maskiner
på en ryddig måte.

– Mange maskiner ble solgt til utlan-
det, men det meste ble levert inn som
spesialavfall, hevder Rune Timberlid.
Han understreker at automatene er lovlig
salgsvare. Likevel ser han ikke bort fra at
det finnes et svart marked og at noen av
maskinene kan ha havnet i illegale mil-
jøer.

Ukjent for politiet
Tidligere har politiet, blant annet i Oslo
og på Romerike, aksjonert mot ulovlige
pokerklubber, men aldri mot illegale
spilleautomater. 

– Vi har ikke informasjon som tilsier
at dette er et utbredt problem pr. i dag,
sier Sølvi Glendrange i Informasjons -
enheten i Oslo Politidistrikt. Hun har
sjekket med alle de fem enhetene i
hovedstaden. Derfor er dette ikke en pri-
oritert sak i øyeblikket. Men hun under-
streker at all ulovlig virksomhet som
politiet får kjennskap til vil bli behandlet
med alvor. ngs@huseierne.no
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• De såkalte knipsekassene ble intro -

duserte av Røde Kors i 1937. 

• I 1979 fantes det om lag 12 000 spille-

automater i Norge. 

• Ved utgangen av 1996 antok Justisde-

partementet at det var utplassert mellom

33 000 og 35 000 automater, og at disse

omsatte for nærmere 7 milliarder kroner

pr. år. Justisdepartementet antok at det i

tillegg foregikk ulovlig spill for betydelige

beløp.

• Automatiske spilleautomater ble ikke til-

latt i Norge før på 1990-tallet.

• Nordmenn brukte 38 milliarder kroner på

regulerte pengespill i 2006. 

• Lotteritilsynet anslår brutto omsetning på

spilleautomater i 2006 til 22,9 milliarder

kroner. Det var en nedgang på 5 milliar-

der kroner fra året før på grunn av forbud

mot å bruke sedler fra 1.juli 2006.

• Før seddelforbudet i 2006 fikk idrettslag

og humanitære organisasjoner ca. 2 mil-

liarder kroner i inntekter fra automatene.

• Fortsatt er ca. 1 600 spilleautomater

 lovlig tilgjengelig i en del av landets

bingohaller. 

• I 2006 ble det antatt at 71 000 nord-

menn led av alvorlig spillegalskap.

• De to siste årene har stadig færre per -

soner henvendt seg til landets hjelpe- og

behandlingstilbud for spilleavhengighet.

Antall henvendelser til Hjelpelinjen for

spilleavhengige har sunket fra 2 133 i

2005 til 1 117 i 2007. 

FORBUDT: Spilleautomater med mulighet for å bruke sedler ble forbudt 1. juli 2006. 
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...til å bekymre seg mindre og leve mer!
Sikkerhet gir frihet...

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

www.trioving.no

TrioVing TREND elektronisk boliglås

Decra.   
Tak for enhver stil 
og smak.
Stadig flere flere huseiere oppdager at et nytt og 
vakkert tak er en av de mest effektive måtene å 
fornye huset på. Med Decra er det lett å finne den 
rette stilen og den riktige fargen. Vi har åtte forskjel-
lige farger og design å velge mellom.

Decra Teglrød

®

Decra-tak. Gir huset ditt et løft.
30 års garanti 

www.icopal.no
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Snart helt tett
Bare noen få takstein mangler før taket er helt

tett. Det er teglstein fra den gamle låven som 
opprinnelig stod her som nå legges på plass. 

I løpet av en måned er også veggene kledd med
panel, og vinduer og dører er satt inn. Hus &

Bolig følger bygget på Voie i Kristiansand som
skal bli en moderne enebolig for en voksen dame.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

ÅPENT: Rommene lig-
ger på ulike nivåer i

forhold til hverandre. I
kjøkken og stue blir

det høyt under taket.
Utenfor, mot sjøen,

blir det en overbygget
balkong. Her drøm-

mer byggherren –
som altså er en dame

– om sene kvelder i
sommersol.

SOM I GAMLE DAGER: På husets bakside er det lett å kjenne
igjen trekkene fra den gamle låven. Grunnmuren skal senere
forblendes med tørrmur. Steinmuren som opprinnelig stod her
ville ikke tålt frost og tele.

VARMT: Ytterveggene er så godt som ferdig isolert med
glassvatt. Jo mindre varme som slipper ut, desto lavere
blir fyringskostnadene vinterstid. 
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OVERLYS: Foran det store vinduet som vender mot låvebroen skal
det komme panelbord. Arkitekt Jannicke Jebsen Vinje ønsket ikke
at veggflatene skulle pepres med vinduer. For å få tilstrekkelig lys
på kjøkkenet er det derfor lagt inn store glassflater i taket.

ULIKE BREDDER: Panelbordene er ferdig behandlet med jern -
vitriol fra fabrikk. Det sikrer jevn påføring. Bordene har også ulik
bredde. Den gamle låven hadde overliggere og underliggere. 
Her er veggen helt flat, uten det karakteristiske skyggespillet.

GAMMEL TEGL: 
Å bruke gammel
takstein på nytt gir
mye ekstra arbeid
i form av sortering.
All stein som er
skadet må kasse-
res. Men spillet i
den tilårskomne
teglen gir det
moderne bygget 
et særpreget 
utseende. 
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Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis andre
kjenner en lukt,
du ikke selv har
lagt merke til.

Det tar lang tid før folk registrerer endringer i
luktene i sitt eget hus. Til det er vi alt for vant til

dem. Derfor er det vanligvis noen som kommer uten-
fra, som først oppdager lukten av råte.

Nesen og luktesansen er faktisk blant de beste
«verktøyene» vi har, til å finne ut om vi er utsatt for
råtesopp- eller insektskader. Omtrent like gode som
øynene – til å avsløre synlige tegn, og ørene – til å
oppfatte lyder som ikke skal være der.

Bruk dem! Jo før du oppdager tillløp til en skade
og skynder deg å utbedre den, desto større er sjansene
for at du slipper unna med små reparasjoner og der-
med lave vedlikeholdsutgifter.

Men ingen kan «lukte alt», derfor trenger du en
forsikring! Norsk Hussopp Forsikring er det eneste
selskapet i landet som har spesialisert seg på råtesopp-
og insektskader. En tilleggsforsikring hos oss koster
bare noen få hundrelapper i året og dekker utbed-
ringskostnader helt opp til 1 million kroner.

Forsikringen kan kjøpes gjennom våre samarbeid-
ende selskaper.

Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon 22 28 31 50 Telefax 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no
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”Gjør døren høy! Gjør porten vid! Den herrens konge

kommer hit…”. Hvem husker ikke den gamle påske-

salmen? Tittelen er god: Når det kommer noen på

besøk som vi vil vise at vi verdsetter høyt gjelder det å

ha inngangspartiet i orden. Slik tenkte nok også Berta

den dagen jeg traff henne på kjøpesenteret, så dypt

konsentrert om utvalget av dørmatter at hun ikke la merke til meg med det

første. Berta hadde med seg tommestokken sin og målte og peilet. Så holdt

hun mattene opp foran seg og mønstret dem nøye, en etter en. Med hodet

på skakke og brillene på nesetippen så hun ganske tvilende ut. Derfor lyste

hun opp da hun fikk øye på en bekjent som hun kunne ta med på råd: 

– Hvilken tror du blir penest hos meg?   

– Tja, jeg vet sannelig ikke, sier jeg, litt i stuss over den voldsomme

interessen for noe så uvesentlig som en dørmatte. – Det er jo så mange

forskjellige. Kanskje en med morsom skrift. Hva med denne? Jeg holder

fram en stivt bustet bastmatte med glorete røde bokstaver: ”Oh shit! It’s

you again”.

– Nei nei! Er du gal! sier Berta, ganske bestyrtet. – Det må være noe

ordentlig. Noe pent!

– Hvorfor det? Det er da bare en dørmatte, innvender jeg.

– Nettopp! En dørmatte. Og det er ikke bare, bare, skal jeg si deg. Om

en uke kommer sønnen min hjem med sin unge kone. Jeg har aldri møtt

henne før. Jeg vil at det skal se hyggelig ut når jeg ønsker henne velkom-

men. Hun skal ikke trå inn i mitt hus over en lurvete matte!

Sønnen til Berta reiste utenlands for å studere, helt til det en gang så

fjerne Østen. Plutselig – en dag – ringte han og opplyste sin mor om at han

hadde ombestemt seg. Han hadde nemlig truffet sitt livs kjærlighet og nå

hadde han funnet ut at det var viktigere med ekteskap enn med eksamen!

Neste hilsen som kom var en e-mail med et vakkert vedlegg: Et bilde av

guttungen og hans vakre viv smykket og kledd til et ordentlig hindu-bryllup.

Berta trekker stolt fram bildet av det unge paret som stråler av lykke

omhyllet av silke og smykker og varme følelser. 

– Det ser ut som 1001 natt, synes du ikke? Er de ikke vakre? Se så

glade de er! Nå kommer de hit. Tenk deg det! Den unge kvinnen forlater

familien sin og hjemlandet sitt og følger med sønnen min til dette vårt nord.

Det kaller jeg en kjærlighetsgave!

– Det er en lang reise, medgir jeg. Et stort valg. De to har nok mange

utfordringer foran seg. 

– Jeg kjenner henne ikke, sier Berta. – Men sønnen min elsker henne.

Jeg vil ta min svigerdatter vel i mot. Det er det minste jeg

kan gjøre. Da er dørmatta viktig. Kanskje møtes våre

blikk for første gang over den. Jeg tror jeg tar den

himmelblå. Den ser vennligst ut. Synes du ikke?

Jeg nikker, og blir litt stille:

– Så enkelt, tenker jeg. – Og så stort. 

Jeg ønsker alt godt for Berta og de to unge og

kjøper meg selv en himmelblå matte. Om de kom-

mer til mitt hus, skal jeg ta dem vel i mot, jeg også.

Anne Eriksdatter Bye

SP KERS
KÅRNER



Løft blikket.

Oppdag takprofiler i hele 23 ulike farger. Her er huset kronet med takpannen Plannja Royal i fargen 42 brunrød.
 Oppdater taket ditt med plannja.no
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Urban 
livsstil

på 
Lindern

Kristin Morseth og hennes 9 år gamle datter
Ellinor har funnet den ultimate boligen; 

En 65 kvadratmeter stor leilighet i det 
sjarmerende borettslaget Lindern midt i
Oslo, med et yrende sosialt liv for både 

mor og datter rett utenfor vinduet.

TEKST OG STYLING: HEIDI WESTERLUND OG MARI KJETUN
FOTO: HAAKON THUE LIE
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Fargene som er brukt i leiligheten
Stue, kjøkken og soverom: Eggehvit 0502Y

Stue: Grønn 3060G-70Y

Gang: Pastellgrå

Kjeller: Rosa S2050-R10B

Barnerom: Isblå 

Skapdører barnerom: Revebjelle S2070R

I stuen har Kristin malt to vegger grønne. 
Den sorte stålampen var kjærlighet ved første blikk,

og ble kjøpt på impuls i en butikk i nærheten etter
stengetid. Den hvite stålampen er fra en brukt -

butikk. Sekstitallsbordet er kjøpt på loppemarked. 
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Kristin Morseth kjøpte leiligheten på
Lindern i 1999. Ellinor var da ett år
gammel. Både mor og datter er svært

aktive damer. Kristin holder på med ori-
entering og har tidligere vært aktiv fall-
skjermhopper. I sommer skal de til topps
på Galdhøpiggen, på juvvandring, gå
over Besseggen og sove ute i telt i fjellet.
De trives godt i hverandres selskap og
har mange gode ferieminner sammen.
Kristin jobber som produktsjef i Cappe-

Fra stua ser vi inn i
kjøkkenet. Det artige
bildet på veggen til
høyre er malt av hus-
eieren. Gulvene er
behandlet med hvit-
pigmentert lakk. 
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Kristins 
interiørtips:
• Prøv å tenke ut alternative løs-

ninger, ikke gå i andres fotspor,

men tenk på hva som er viktig og

riktig for akkurat deg slik at du kan

sette signaturen din på ditt hjem.

• Finn noen farger du er glad i, helst

ikke for mange, og bruk dem aktivt

som dekorfarger i de forskjellige

rommene. Ikke vær redd for å bruke

sterke og varme farger, det gjør deg

glad, og er kanskje akkurat det du

trenger en iskald januardag.

• Unngå å fylle rommene med unød-

vendig mye stasj, la renheten råde

slik at du finner roen du trenger i

hjemmet ditt.

• Sist, men ikke minst: Vær ikke redd

for å tråle byens mange spennende

bruktmarkeder og loppemarkeder;

det er egentlig der jeg har gjort

mine beste funn, og det er slike

 steder du finner de originale ting-

ene som gjør at gjestene sier:

”Wow! Dette er annerledes enn 

alt annet jeg har sett tidligere.”

len Forlag, og Ellinor går i andre klasse
på Bolteløkka skole. De har mange ven-
ner og fører en sosial tilværelse som
begge stortrives med. 

– Da Ellinor og jeg flyttet til Lindern
virket stedet sjarmerende nok, men jeg
visste ikke at vi skulle komme til å trives
så godt som vi gjør i dag. Jeg pleier å si at
vi bor i Kardemommeby, ler Kristin. –
Vi har fått massevis av venner her begge
to. Det er et kjempegodt samarbeid

mellom oss foreldre med følgegrupper til
skolen, vi henter og bringer barna etter
tur, og ungene leker sammen som en stor
søskenflokk. Voksne og barn har felles
frokoster og langbordmiddager i bakha-
gen, og rett som det er har vi felles vafler
eller tar med en flaske vin ut og koser oss
mens barna leker. Jeg er klar over at dette
høres ut som den reneste idyll, men det
er det faktisk også. For oss som er alene-
mødre eller -fedre er dette den optimale

måten å bo på, vi får avlastning med
barna når vi trenger det, og har all den
voksenkontakten vi kan ønske oss. Det
er jo også en landlig stemning her, vi har
ingen følelse av å bo midt i Oslo. Det er
store grøntarealer med gamle trær her, og
en stor bakhage hvor barna kan tumle
fritt omkring. Trafikk hører vi heller ikke
mye til her i vår gate, og allikevel er det
mindre enn fem minutter å gå til stamca-
féen La Sosta og andre restauranter. Det

Norgesglassene er dekorative i kjøkkenhyllene, kjøpt på marked..

Fra kjøkkenet ser vi inn i stuen
som er bygget tre trinn opp for å
oppnå bedre takhøyde i soverom-
met og badet i kjelleren

➤
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yrer av butikker på alle gatehjørner, noe
som alltid er svært praktisk når man
kommer hjem fra jobb og har glemt å
handle inn et eller annet. Vi har også
store friområder som St.Hanshaugen,
”Idioten” og Stensparken i gåavstand når
vi har lyst på en spasertur i det fri.

Total omrokering
Leiligheten har skiftet ham flere ganger.

Da Kristin kjøpte den i 99 var den på ca.
50 kvadratmeter med gang, ett soverom,
toalett, dusj i det gamle spiskammerset,
stue og kjøkken. I 2004 fikk Kristin
kjøpt ytterligere 15 kvadratmeter kjeller-
boder av borettslaget, og kunne bygge et
ekstra soverom med tilhørende bad i
kjelleren. En trapp fører ned fra kjøkke-
net. Med hjelp av gode venner sto Kris-
tin selv for oppussingen av første etasje.

Veggene ble strippet helt ned; syv-åtte
gamle tapetlag ble revet av. Deretter ble
veggene slipt til murpusskyen stod. Veg-
gene i de forskjellige rommene ble murt
opp på nytt, sparklet og belagt med
armeringsstrie før de ble malt. Furugul-
vet i kjøkkenet, soverommet og gangen
ble slipt og lakket med hvitpigmentert,
matt lakk. I den ”nye” stuen ble det lagt
grangulv som fikk den samme overflate-

I soverommet i kjelleren er veggene
murt opp igjen lik de opprinnelige

veggene. Den rosa fargen Kristin har
valgt som fondvegg gir rommet varme

og personlighet.

Det lekre, nybygde badet i kjelleren har hvite
glassmosaikkfliser på veggene. Den tøffe 
servanten er i granitt. 

Ellinors rom har tøffe, stripete gardiner. 
Den herlige sengen oppunder taket er Ellinors
favorittplass i leiligheten.

Sivilarkitekt Harald Martin Gjøvaag og Kristin
Morseth samarbeidet om badet. Plassen under
trappen er benyttet til vaskemaskinen. 
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behandlingen som gulvet i de øvrige
rommene. 

Det opprinnelige soverommet ble til
et lyst kjøkken med ny innredning. Det
gamle kjøkkenet ble gjort om til et isblått
soverom med skapdører i rødt. Gangen
ble malt perlegrå. Stuen forble der den
hadde vært tidligere, men ble bygget tre
trinn opp fra gulvnivået i de andre rom-
mene i første etasje for å gi tilstrekkelig
takhøyde ved utbyggingen av soverom
og bad i kjelleren. Til planleggingen av
disse rommene fikk Kristin arkitekthjelp.
Til selve jobben brukte hun håndverkere.
Kristin og Ellinor måtte flytte ut et halvt

år mens arbeidene i kjelleren og stuen
pågikk. Etter utbyggingen har Ellinor
fått et stort og deilig rom med seng opp-
under taket, og Kristin har fått et flott
soverom i kjelleren med tilhørende lek-
kert bad.

Spennende sluttresultat
Dagens bolig fremstår som romslig,
moderne og funksjonell, og ikke minst 
svært hyggelig med stuen som ligger på
et høyere nivå enn de andre rommene i
første etasje. Kristin er kreativ, og har
greid å skape en bolig med særpreg. Hun
har trålet byens mange loppemarkeder

og bruktmarkeder, og lyktes med å finne
fine ting som hun har pusset opp og satt
inn i en sammenheng med nye møbler
og ting hun hadde fra før. Leiligheten
bærer preg av en viss forkjærlighet for
retro- og syttitallsstil, men har samtidig
en meget personlig utforming. Her er
det nytenkning og spennende detaljer,
som en rosa vegg med et Marilyn-bilde,
en helblank sort trapp og ikke minst en
vaskemaskin som er bygget inn under
trappen med gipsplater. Her kan man
virkelig snakke om maksimal utnyttelse
av 65 kvadratmeter boareal! 

Borettslaget Lindern
Bygningene, som utgjør Borettslaget  Lindern, har

 status som bevaringsverdige og står på Byanti -

kvarens gule liste. Dette innebærer at Byantikvaren

ser kvartalet som ”særlig verdifullt ut fra en arkitek-

tonisk og/eller kulturhistorisk vurdering.” Kvartalet

ble  tegnet av arkitektene Henry F. Koll, Carl F. Linthoe

og Harald Hals. Utformingen er inspirert av den øster -

rikske byplanlegger Camillo Sitte, med blant annet

buede gateløp, tilbaketrukne bygninger og park -

messig opparbeidede gårdsrom. Kvartalet ble oppført

i årene 1919-22 og er et godt eksempel på  datidens

byplanlegging og arkitektur. 

For å bevare de arkitektoniske kvalitetene i Borettsla-

get Lindern, er det lagt vekt på at felles retningslinjer

følges, og bygningsmessige endringer gjøres etter en

fast mal for å opprettholde rytme og  harmoni i det

arkitektoniske utrykket.

Gangen er malt i perlegrått og har en
praktisk bygget hylle rundt hele rom-
met med verdifull oppbevaringsplass.



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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FOMA Norge AS

«Mestvinnende merke i

forbrukertester i Norden»

Telefon: 64 91 70 00

E-post: info@foma.no

Internett: www.foma.no
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Modell HG 1930 digit

FOMA
Sentralstøvsuger
-det intelligente valget

Bedre innemiljø

Raskere rengjøring

Ingen vond lukt

Ingen motorstøy

Skjult opplegg

Forhandlere:

www.foma.no – sentralstøvsugere - forhandlere
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brs@huseierne.no

Om litt er latte macchiatoen klar 
En kopp kaffe er liksom ikke nok lenger, og det siste skuddet på

stammen, en virkelig kultdrikk ifølge Miele, heter latte macchiato.

Og hold deg fast. Nå er det ikke nødvendig å gå på kaffebar for å

være kul. Ett trykk på den nye kaffemaskinen CVA 5000, og ut

spruter nettopp macchiatoen du drømmer om. Maskinen kan

også lage cappuccino og vanlig kaffe, og ti brukerprofiler kan

programmeres inn slik at alle får den temperaturen, vann -

mengden og styrken de ønsker. 

www.miele.no

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

➤

Drømmeutstyret 
til Blomster-Finn?
Liker du å leve sundt, kan et salatbestikk være

kjekt å ha. Problemet er at til tross for størrelsen

pleier spesialutstyr av denne typen gjerne å stikke

seg bort. Det har designerduoen Black+Blum gjort

noe med. Nå kan du alltid ha salatbestikket

fremme på kjøkkenbenken eller på stuebordet for

den saks skyld. Salad Plant ser nemlig ut som 

en plante i en potte, men tåler i motsetning til

blomster både såpevann og oppvaskmaskin. 

www.r8.no

Drit i miljøet
Miljøvern er i tiden som aldri før, og

skal du være politisk korrekt, er resir-

kulert papir tingen å tørke seg bak

med. Er du derimot av den opprørske

typen som driter i miljøet, kan du for

eksempel legge pengene i et farge-

sprakende dopapir fra Renova, som

sannsynligvis ikke holder Svanemerket

standard. Papiret leveres i et eksklusivt

rør, og kan ifølge forhandleren være en

flott gave til noen du er glad i. 

www.trend-in.no

Myk design på kjøkkenet
Silikon er et allsidig materiale, og nå kan du få gryter laget

av nettopp silikon. Grytene tåler opptil 375 grader, og kan

også fryses. Serien Boil kan brukes på alt fra induksjons- 

til mikrobølgeovner, og er både lettere og mer fleksible enn

tradisjonelle metallgryter. www.riis.org

Godkjent sluk møter veggen
Ønsker du et avlangt sluk mot veggen i stedet for et

tradisjonelt rundt et, kan du nå få det med forsikring

om at alt fungerer som det skal. Sluket Unidrain har

nemlig fått Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Med Unidrain lages det kun ensidig fall mot sluk, og

man slipper å skjære flisene rundt avløpet. 

www.unidrain.no
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God dag mann økseskaft
Under fanen God morgen (registrert som 

varemerke!!) lanserer Ekornes Svane nå en hel

serie med alt fra tekstiler til soveromsmøbler.

Madrassene, som er fylt med det mystiske

materialet IntelliGel, fås med møbeltrekk i 101

forskjellige farger. Trekkene er utskiftbare, og

kan vaskes på 40 grader. Møbelserien består av

hodegalv, nattbord og puffer i matchende trekk. 

www.ekornes.no

Ny kran gir tørt hår
Gustavsberg har lansert kranen Nautic

som  reduserer energiforbruket ditt

med mellom 400-500 kWh i året. Det

er bra for miljøet. Bryr du deg ikke om

den slags, kan det være godt å vite at

energien du sparer tilsvarer 281 timers

hårføning, 450 timers brødristing eller

322 timers støvsuging. 

www.gustavsberg.com
Kledd for 
finmaling
Bytt ut kjeledressen med

smoking, foreslår Jordan, 

og lanserer pensel-serien 

Ultimate som skal kunne suge

opp mye maling og legge

igjen et jevnt dekke. Hva du

skal bruke den gamle kjele-

dressen til, sier Jordan ingen-

ting om, men hva med å over-

raske fruen eller forretnings-

forbindelser med et originalt

antrekk til neste galla.

www.jordan.no

Rent bord
Trenger terrassen ett nytt lag olje i år,

kan Donnos fra Livos kanskje være det

du er på jakt etter. Donnos er en herdet

naturimpregnering til utvendig bruk på

furu og gran. Produktet er basert på

linolje fra økologisk dyrking, og inne-

holder ingen syntetiske råstoffer. I til-

legg til terrassen, kan oljen brukes på

gjerder, stolper, staller, panel, dragere,

blomsterkasser og uthus, skryter Livos.

www.naturmaling.no

brs@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Eiendom: en av grunnpilarene i samfunnet. 

Helligere enn religionen.”
Gustav Flaubert

Løsemiddelfri fugemasse
Fugemassen Sikaflex AT-Connection er nå i salg

her i landet, og skal ifølge produsenten være

basert på en ny type hybridteknologi. Massen kan

brukes på ikke-porøse og porøse overflater, er

enkel å påføre selv ved lave temperaturer, siger

ikke, og kan brukes både ute og inne. 

www.sika.no
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Du kan få kraftig reduksjon i forsikringen dersom 

det elektriske anlegget ikke er i stand.

Nesten halvparten av alle husbranner starter i det elektriske anlegget, og det er ditt 
eget ansvar å holde det i orden. Du risikerer kraftig avkortning i forsikringsutbetalingen 

selvfølgelig verdier som aldri kan erstattes uansett, liv for eksempel.

EL-sjekken er en enkel og rimelig måte å redusere faren for brann. En av våre 
dyktige elektrikere kommer hjem til deg og ser over anlegget ditt. Du får en 
status-rapport med informasjon om hva som eventuelt bør forbedres, samt 
gode råd om sikker og riktig bruk av strøm og elektriske apparater.

Ring Sikringen elektrikerkjede på:  0 20 60 

eller gå inn på våre nettsider:

Brann i det elektriske 
anlegget er ditt ansvar!

www.elsjekken.no

 

- respekt for deg 10 år
1 9 9 8  -  2 0 0 8
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• Dagene 2. 8. 16. og 22. april gir vi deg som er Trumf-medlem ekstra Shell V-Power bonus.
 
• Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du denne kampanjebonusen i tillegg 
   til din faste bonus hos Shell på 25 øre.

• Fyll Shell V-Power 95 og få 55 øre i bonus pr.liter. Fyller du Shell V-Power Racing får du 
  kr.1,05 i bonus!

  Spørsmål: Shell Kundeservice 815 33 023, www.huseierne.no/medlemsfordeler/Shell

Trumfdager for Shell V-Power bensin
- inntil kr.1,05 i bonus på Shell V-power !
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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
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D/
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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

RD
AL

AN
D

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO

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

HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

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

ER
SH

US
/O

PP
LA

NDTAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

Grundig og rask boligtaksering. 
Eneboliger, leiligheter, næringslokaler. 

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

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

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

SK
ER

UD
/A
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RS

HU
SINGENIØR/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

LO
/A
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RS

HU
S

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



Mange huseiere liker å 
plukke sopp. Få liker å 
gjøre det på badet.
Vi kjenner risikoen ved å ha bolig. Derfor har vi en egen Superforsikring som 

hjelper deg dersom skaden skulle oppstå. I tillegg tilbyr vi en Trygghets-

avtale som gir deg en sikkerhetstest av boligen din. Som medlem av HL 

får du også 10 % rabatt på de fleste private skadeforsikringer. 

Ring oss på 02400, så får du vite mer.  

Du kan også gå inn på www.if.no.
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Arne Lycke, risikospesialist

hl innboforsikring med superdekning:

bosted 
forsikringssum  forsikringssum

 
kr 1 600 000 kr 750 000 

 
 

 Oslo 
2 050 1 750

Trondheim, Bergen,  1 800 1 580

Kristiansand, Stavanger, 

Drammen, Tromsø, Asker, 

Bærum, Oppegård, Ski, 

Ås, Skedsmo, Lørenskog

Resten av landet 
1 700 1 410
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“En lege kan begrave sine feiltagelser, 
men en arkitekt kan bare gi kunden 

sin det råd å plante eføy.”
Frank Lloyd Wright

16,5 millioner sider
Hus & Boligs opplag er etter hvert blitt så stort, at det er vanske-

lig å få det trykket og limfrest (til en fornuftig pris) her i landet.

På slutten av fjoråret måtte det bestilles hele 165 000 eksem-

plarer. De siste årene er derfor Huseiernes medlemsblad trykket

ved Polens største offsettrykkeri, Winkowski, som også er et av

Europas største trykkerier. Det liggeri Pila, ca. 80 km nord for

Poznan. 20 trykkmaskiner og 1 100 medarbeidere sørger for

trykksaker til Storbritannia i vest så vel som til Ukraina i øst.

Å trykke Hus & Bolig tar om lag 30 timer på en maskin som

kommer opp i en hastighet på 50 000 ark i timen. I tillegg til

omslaget er det vanligvis seks legg à 16 sider som skal gjennom

valsene, totalt 1 155 000 ark. Etterpå må bladet bindes inn. Skal

det være med bilag går det ytterligere tid – særlig hvis det er

bilag som skal legges inn manuelt. For å frakte alle bladene til

Norge trengs det to semitrailere. Foto: Nina Granlund Sæther.

nytt fraHL E-skatteaksjon på Ringerike
1 250 ringerikinger har skrevet under på en internettaksjon

mot at eiendomsskatten skal utvides til hele kommunen.

Huseiernes Landsforbunds distriktskontakt i Buskerud nord,

Øivind Tandberg, er godt fornøyd med responsen.

– Jeg hadde håpet på 1 000 underskrifter. Da er jeg vel-

dig fornøyd med å ha fått 1 250 og rundt 15 håndskrevne

brev. Jeg vet ikke om det har vært noen tidligere protester

her i distriktet som har fått så stor oppslutning, sier Tandberg

til Ringerikes blad. De som reagerer bor i områder der kom-

munen ikke står for veivedlikehold, brøyting og strøing av

veier. Nå opplever de at de må betale to ganger for samme

tjeneste.

Medlemsmøte i Stavanger: 

Foredrag og valg
Huseiernes Landsforbund avdeling Rogaland Sør holder medlemsmøte torsdag 

17. april kl.18.30 på hotell Alstor, Tjensvoll, Stavanger. Gratis adgang for med -

lemmer, påmelding ikke nødvendig. Gjelder også medeiere i sameie eller borettslag

som er medlem av HL. Temaer på møtet er:

• Foredrag om Fagmessig arbeid: Hva kan boligeier forvente av byggebransjen?

ved Frank Ivar Andersen, daglig leder i Norges Byggmesterforbund.   

• Orientering og diskusjon om foreningens arbeid i vårt distrikt, ved distrikts -

representant Erik Jarlsby.

• Valg av delegater til HLs Landsmøte i Kristiansand 6.-7. juni 2008. 

Kunne du tenke deg å være delegat på Landsmøtet?   Det er en nyttig og 

hyggelig anledning til å bli bedre kjent med organisasjonen, og være med å peke 

ut kursen for vårt videre arbeid.  Ta gjerne kontakt med distriktskontoret, 

telefon 51 53 99 57, epost rogaland-s@huseierne.no.

MITT ENERGISPARETIPS
”Ikke sleng klærne dine på vask etter bare å ha brukt dem

én dag. Hvis klærne ikke har flekker og ikke lukter vondt,

kan man brette dem og legge dem inn i skapet igjen. Da

sparer man strøm, og klærne blir mindre slitt,” er energi-

sparetipset fra Line Kampen i Sørum. Hun får tilsendt 

1 000 kroner fra Huseiernes Landsforbund.

HL oppfordrer medlemmene til å dele sine energispare-

tips med andre. Hva kan du eller jeg gjøre for å bedre mil-

jøet og redusere energiforbruket? Formuler kort ditt energi-

sparetips og send det til husogbolig@huseierne.no, eller

”Mitt energisparetips”, Hus & bolig, Fred. Olsensgate 5,

0152 OSLO. Merk forsendelsen tydelig med navn, adresse

og telefonnummer. Kanskje vanker det en premie i posten.
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GRAVEARBEID

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

“At man kaller en 
vekst ugress, avslører 
menneskenes arroganse.”
Jean Rostand

nytt
fraHL
Ønsker bedre lovverk
Huseiernes Landsforbund vil i 2008 ha særlig fokus

på lovverket rundt bygging og omsetting av nye og

brukte boliger. 

– Vi venter på at regjeringen skal legge frem et

forslag til endringer i plan- og bygningsloven. HL vil

jobbe videre for å få avviklet dagens system der

myndighetenes kontroll med nybygg har vært basert

på  skrivebordsbehandling av egenerklæringer fra

entreprenører. Vi må få aktiv bygningskontroll tilbake,

heter det i en pressemelding fra Huseiernes Lands-

forbund.

I Stortinget
Huseiernes Landsforbund var tirsdag 26. februar

representert på finanskomiteens høring vedrø-

rende forslag om endringer i arveavgiften. HL

støtter en omlegging av avgiften, som gjør at

også folk med mindre formuer og inntekt kan

overta familieeiendom. Forslaget som nå er til

høring er et representantforslag fra stortingsre-

presentantene Jan Tore Sanner og Lars Spon-

heim, om betinget fritak for arveavgift ved arv av

familieeiendommer. HL vil støtte ethvert forslag

om en omlegging av avgiften som fører til at

også folk med moderat eller liten formue og inn-

tekt blir i stand til å overta sitt barndomshjem

eller sin familiehytte ved arv. Mange er i dag for-

hindret fra dette fordi avgiftskravet blir for stort.



ELEKTROINSTALLATØRER

fagfolk til tjeneste
BLIKK- OG KOBBERSLAGSTJENESTER

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
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CONTAINERE

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

HAGEGJERDER OG GJERDEPORTER

Grorud Gjerde A/S
Kontor: Grankollvn. 6, 0672 Oslo

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

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

GARASJER OG PORTER

MALERTJENESTER

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

MALERTJENESTER
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RØRLEGGERTJENESTER

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

fagfolk til tjeneste

STIGER OG STILLASERSKORSTEINSARBEID

tømrermester murmester

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

SOPP OG SKADEDYRRENOVASJON

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

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

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

• Høytrykksspyling, rensing og tining av
avløpsrør Faks: 94 76 40 81  Mob.: 901 65 619

Utleie av
avfalls-
container

SERVICE, NYANLEGG, 
REHABILITERING OG ENØK

Vår kompetanse – Din trygghet!

Holmengata 28, 1394 Nesbru

Tlf. 66 84 54 80
www.wienoglie.no

ALT INNEN 
RØRLEGGERARBEID: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

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

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

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

Vi er spesialister  på  skorsteiner. Ta kontakt.Vi er spesialister  på  skorsteiner. Ta kontakt.

FUKTPROBLEMER

MALER- OG SNEKKERTJENESTER
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TEKNISK RÅDGIVNING

TANKRENS

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

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

VAKTMESTERTJENESTER

Sex populært på kjøkkenet
Resultatene fra to store europeiske undersøkelser som nylig er gjennom-

ført på oppdrag fra Electrolux, viser blant annet hvilke type aktiviteter for-

brukerne gjennom fører på kjøkkenet. 54 prosent hører på musikk, og 37

prosent ser på TV på kjøkkenet ukentlig eller oftere. 44 prosent benytter

kjøkkenet som hjemmekontor, 17 prosent sover på kjøkkenet og 13 pro-

sent har sex på kjøkkenet ukentlig eller oftere. Om det er en kjapp en på

kjøkkenbenken eller om det er andre typer sex får vi imidlertid ikke vite.

ngs@huseierne.no



Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 
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Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha senest 10. mai  2008.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven
i Hus & Bolig nr. 1 og de tre hel-
dige vinnerne som får hver sin
ryggsekk presenteres i neste
utgave. Vinnerne av kryssord-
oppgaven i nr. 2 presenteres
også i nr. 3.
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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

105hus&bolig 2–2008 •







NÅ TAR VI
REGNINGEN

på medlemskapet i HL og fjerner gebyrene

Eiendomskreditt  Postboks 143 Eidsvåg * 5876 Bergen * Tlf: 55 33 27 00 * E-post: post@eiendomskreditt.no * www.eiendomskreditt.no

Nå gir vi alle våre boliglåntakere gratis medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Er du allerede medlem, tar vi regningen 
fra neste år. Som HL-medlem slipper du etableringsgebyr og termingebyr i Eiendomskreditt. Ta kontakt for en uforpliktende 
samtale. For mer informasjon: www.eiendomskreditt.no

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
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Naboens 
leilighet 
kan være 

illegal
spillebule

Store prisforskjeller på baderomsutstyr

Energiglass møter

motstand


