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Glem de tradisjonelle materialene når du skal 
bygge bad. Med maxit Membranplate bygger 
du 100% fuktsikkert. Den ekstremt lette platen, 
med en sandstrødd og glassfiberarmert epoxy-
overflate og kjerne av ekstrudert polystyren, er 
absolutt fuktbestandig, stabil og varmeisolerende. 
Materialet er uorganisk, absorberer ikke en 
dråpe vann, og kan derfor ikke angripes av råte 

eller sopp. Platen er lett å bearbeide og ideell 
for å bygge innredninger, dusjløsninger, hyller, 
benker og skap. Membranplaten gjør maxit til 
landets eneste komplette våtroms leverandør med 
 et bredt utvalg av mørtler, avrettingsmasser, 
sparkler, membraner, lim og fug. Alle våre 
produkter er nøye tilpasset hverandre og 
sikrer deg et perfekt og vanntett resultat hver 

gang. maxit Membranplate leveres i standard 
platemål og 5 tykkelser fra 6 til 50 mm. 
Membranplaten inngår i vårt komplette våtroms- 
system – testet og godkjent av Sintef Byggforsk.
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Mange av oss kjenner noen som har betalt svart for å få
gjort en jobb hjemme eller på hytta. Skatteunndragelse
er så vanlig at selv 43 av landets 169 stortingsrepresen-
tanter for et par år siden måtte innrømme at de hadde
betalt eller mottatt svarte penger. Selv om noen kanskje

får en smule dårlig samvittighet av å
unndra penger fra fellesskapet,
er det mange kroner å spare, 
og sjelden blir lovbruddet an -
meldt. Sånn sett var Venstres
tidligere nestleder, Olaf
Thommessen, relativt uheldig.

Han fikk en bot på 20 000
kroner fordi han hadde hyret inn

to tsjekkere uten arbeidstillatelse til
å lage et gjerde rundt familiens

villa på Vinderen i Oslo.
Å engasjere noen

til å sette opp et stakitt-
gjerde representerer
ikke annen fare enn at
skattesnyteriet kan bli
oppdaget, tenker de
fleste. En saftig bot
kan svi, og litt flaut
er det selvsagt hvis
man blir tatt med
buksene nede. Men
faren for å bli opp -
daget er forsvinnende

liten. Derfor risikerer noen og hver sitt gode navn og
rykte. At både fingre og hender kan ryke i en sirkelsag
blir sjelden tatt med i regnestykket. Selv farligere opp-
drag blir ikke risikovurdert. Må du ha hjelp til å male
mønet, er det faktisk en viss fare for at vedkommende
kan falle ned. Det tenker de færreste på når ungdom-
mer eller billig arbeidskraft fra Øst-Europa hyres inn. 

Alt for mange huseiere er ikke klar over, eller velger
å se bort fra, det arbeidsgiveransvar de har når de enga-
sjerer noen til å jobbe for seg. Får du hjelp av en venn
til å slå på noe bord på huset ditt en dag, er det en
såkalt vennetjeneste. Hjelper noen deg hver dag i et par
uker, og i tillegg mottar penger for jobben, har du etter
loven et arbeidsgiveransvar. Det innebærer at du også
har et ansvar for å sikre arbeidsplassen. Arbeidsmiljø -
loven stiller en rekke krav til sikring som uprofesjonelle
sjelden klarer å følge. Følgelig bryter man loven. Skulle
noe gå galt, risikerer du streng straff. Det fikk en hus-
eier i Oslo smertelig erfare. I mars i år ble han dømt til
bot, fengsel, inndragning av fortjeneste, samt erstatning
til etterlatte, da en mann som hjalp ham med huset falt
ned fra en stige og døde. Mer om det kan du lese på
side 52.

Bruker du et registrert firma, går du klar av arbeids-
giveransvaret. Derfor bør du sette bort farlige jobber til
firmaer. Kommer det noen og tilbyr seg å male huset
ditt mot en billig penge, kan det altså koste deg dyrt
dersom ikke alle formaliteter er i orden. Å takke ja er en
sjanseseilas. Det kan faktisk være like risikabelt som å
kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand. ngs@huseierne.no

Svart arbeid – en sjanseseilas
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RIS fra Batta går til den rødgrønne
regjeringen som nå får det glatte lag av Riks -
revisjonen i en ny rapport om regjeringens brutte
boligløfter. I bladet Kommunal Rapport, den 
2. mai 2008, går det frem at Staten deler ut 
6,3 milliarder kroner til vanskeligstilte på bolig-
markedet uten å nå frem til mange av dem som
trenger det mest.

”Bostedsløshet må avskaffes” erklærte den rød-
grønne regjeringen ved tiltredelsen høsten 2005.
Åslaug Haga (Sp) gjentok målet i taler og artikler
da hun var kommunalminister, men tok ingen
nye initiativ for å nå målet. Etter at Magnhild
Meltveit Kleppa (Sp) overtok statsrådsposten i
september i fjor har heller ingen ting skjedd.

Regjeringen har ikke styrket bostøtten eller gitt
flere unge mulighet til å få startlån i Husbanken,
slik Soria Moria gir bud om. I følge Kommunal
Rapport er det heller ikke satt i gang noe ”omfat-
tende program for bygging av ikke-kommersielle
utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger
og små eierboliger”. Det er en skam å vinne valget
på tomme løfter.

ROS fra Batta går til Oslo-politikerne
Rune Gerhardsen (Ap) og Erling Lae (H) som nå
står sammen i kampen mot regjeringens endringer 
i kommunenes inntektssystem. Den 15. mai la
regjeringen frem forslag til nytt inntektssystem og
etter Kommunal Rapports vurdering er forslaget 
en langt mer radikal omfordeling av kommunenes
inntekter enn det som var foreslått i Sørheimutval-
gets innstilling. Blant annet vil Oslo og andre skat-
testerke kommuner være de store taperne. Oslo vil
bli fratatt nær én milliard kroner i forhold til i dag.

Det er utrolig at AP og SV har bøyet av for kravet
fra Sp om kraftig omfordeling av skatteintektene til
små og avsidesliggende kommuner.

– Velgerne i Oslo kommer til å merke de økono-
miske kuttene på kroppen, og vi skal gjøre det klart
hvem som har ansvaret, sier byrådsleder Erling Lae
til Kommunal Rapport.

Også Aps frontfigur i Oslo, Rune Gerhardsen,
frykter at budsjettkuttene vil prege valgkampen i
hovedstaden. – Slike diskusjoner er ikke mor-
somme for noen, sier Gerhardsen.



krav i medhold av plan- og bygnings-
lovens § 68. Dette fordi vi mener at
kommunen har opptrådt uaktsomt da
byggetillatelse ble gitt.

I Hus & Bolig nr. 6 i 2007 ble det
påpekt at 100 000 boliger i Norge står
utrygt, på grunn av økt  rasfare. Dette
viser at kommunene ikke har vært sitt
ansvar bevisst når det gjelder å under-
søke og kartlegge utbyggingsområder
for boligtomter. Det er på tide at de
stilles til ansvar når uhellet er ute!

God sommer ønskes alle våre medlem-
mer og lesere!
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Hjelp! Huset vårt synker! Det er ikke
hyggelig å motta stadig flere slike
 meldinger fra våre medlemmer rundt i
landet. I de fleste tilfellene ønsker alle
involverte parter å fraskrive seg ethvert
ansvar. Kommunen har slurvet med
undersøkelse av grunnforholdene.
Utbygger har ikke tenkt på det en
gang – fordi det ville ha fordyret hele
prosjektet.

I Ålesund raste et fjellparti ut i et
boligområde for noen uker siden, 
som vi alle husker. En boligblokk ble
skjøvet flere meter av grunnmuren og
fullstendig rasert. Fem mennesker
 mistet livet. For dem som har mistet
sine kjære er spørsmålet om ansvar
ikke det viktigste, men for samfunnet
er det vesentlig å få vite hvor det har
sviktet. Og hva kan gjøres for å hindre
at slikt skal skje igjen?

Huseiernes Landsforbunds styre har
valgt å gi økonomisk støtte på inntil
100 000 kroner i en liknende sak i
Skien. Det gjelder tre relativt ny -
etablerte familier som i 2004 kjøpte
hver sin andel i en nyoppført tre-
mannsbolig. Mester Prosjekt AS var
selger av huset, som ligger i en
 skråning ned mot Skienselven. Områ-
det der tomten ligger blir fra gammelt
av kalt Raset, fordi det er kjent for å
være et av de mest rasutsatte i Tele-
mark. For å kunne bygge i den bratte
skråningen ble det i 2003 etablert en
støttemur (av tre!) som skulle holde
fyllmassene på plass.  Mester Prosjekt
AS hadde kjøpt tomten, ferdig prosjek-

tert med etablert ”støttemur” og fyll -
masser, av Fjordglas AS.  

I slutten av 2006 fattet de uheldige
beboerne mistanke om mangelfulle
grunnforhold, da det oppstod hull i
bakken og tomta begynte å helle ned-
over. Ettersom Mester Prosjekt AS på
dette tidspunkt var konkurs, ba advo-
kat Thor Johan Larsen – som er HLs
distriktsrepresentant i Telemark –
Fjordglas AS om en redegjørelse for
hvordan tomten var prosjektert. 
Han etterlyste også hvilke konsekvens -
a nalyser selskapet hadde gjort i forbin-
delse med prosjekteringen. Fjordglas
besvarte ikke advokatens henvendelser!

Geotekniker Morten Strøm ble
 engasjert. Han konkluderte med at
grunnforholdene var svært dårlige og
at  støttemuren ikke er tilstrekkelig
dimensjonert. Strøm mener at tomten
på et eller annet tidspunkt vil rase ut.
Ingeniør Bjørn Damberg har beregnet
at det vil koste 1,2 millioner kroner å
rette mangelen. De unge boligeierne
har ingen mulighet til å ta på seg en
slik ekstrakostnad. I mer enn ett
år har de levd i frykt for at
boligen de bor i vil rase ut,
uten forvarsel.

HLs representant 
har anmodet Skien
kommune om støtte.
Kommunen sier nei.
Nå vil vi, sammen
med advokat Larsen,
vurdere å fremme

Kommunene har ansvaret når bolighus raser

aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta
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Etter at Hus & Bolig avdekket
at ulovlige automatspill er i

drift i leiligheter i Oslo og
omsetter for millioner, har

saken fått stor oppmerk-
somhet i mediebildet. Ved Blå
Kors Senter i Oslo har de hatt

mistanke om virksomheten. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER 

Hus & Boligs opprulling av hemmelige
spillebuler i leiligheter i Oslo var på
alles lepper rett etter påske. Saken

fikk førstesideoppslaget i VG søndag 6.
april, og har også gått sin gang i alle de
store mediene. Avsløringene av den ulov-
lige spillevirksomheten som foregår blant
annet i helt vanlige leiligheter i hovedsta-
den har overrasket både politi og myn-
digheter. Men de som jobber med spille-
avhengighet, hever ikke øyenbrynene
like høyt.

– Vi har hatt mistanke om dette. Selv

om det ikke er pasienter som går hos oss
som oppsøker noen av disse stedene, har
det gått rykter i miljøet, sier faglig leder
ved Blå Kors Senter, Arvid Strand.

Spilleavhengige
Han jobber med spilleavhengige til dag-
lig, og tror sannsynligheten er stor for at
det er folk i denne gruppen som opp -
søker de illegale spillebulene i boliger i
hovedstaden.

– I den grad det er moro, er det bare
innledningsvis. Etter hvert blir de nær-
mest besatt av tanken på å vinne tilbake
det de har tapt, forteller han. Han for -
klarer videre at mye dreier seg om å få
tankene bort fra andre problemer i livet.

– Mye spillavhengighet handler om å
lede oppmerksomheten bort fra følelses-
messige problemer. Når du er opptatt av
automaten, slipper du å tenke på ube -
hagelige ting, sier Strand.

I tillegg kommer det at automatene
er konstruert slik at det virker som om
man hele tiden er like i nærheten av å
vinne. Kort tid mellom handling og
respons er også medvirkende til å gjøre
folk hektet. Les mer på www.hus-
bolig.no 

En sak for politiet
– Vi vet det finnes et illegalt spillemarked i

Norge. Det er årsaken til at vi ønsker å

videreføre spill på automat i lovlige former,

slik at det ulovlige spillmarkedet blir minst

mulig, sier kulturminister Trond Giske (Ap)

til VG. Han mener at de ikke kunne verge

seg mot at noen av automatene kom på

avveie:

– Det store flertall av automater, som

seriøse organisasjoner som Norges Røde

Kors og Redningsselskapet hadde, ble

demontert, men mindre aktører kan ha

solgt dem videre. Kulturministeren påpeker

at slike spillebuler er ulovlig virksomhet og

en politisak, på linje med pokerklubber og

illegale kasinoer.

Hadde mistanke
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H
afslund in-house byrå

Beskytt familien og hjemmet ditt!

Bestill alarm på www.huseierne.no eller ring 09111 i dag! 
Her kan du også få mer informasjon om samarbeidet mellom Hafslund og Huseiernes Landsforbund.

Gunstig tilbud til medlemmer 
i Huseiernes Landsforbund.

Ferdig installert grunnpakke kun kr 790,- 
(ordinært kr 1990,-). 
Månedsleie kun kr 299,- (ordinært kr 349,-) 
uansett størrelse på alarmpakke.

Med trådløs alarm fra Hafslund er du og dine nærmeste sikret mot brann og innbrudd både natt og dag. 
Alarmanlegget varsler vår døgnbemannede alarmstasjon direkte. Som medlem i Huseiernes Landsforbund 
kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både på installasjon og månedsleie.

Fordeler med trådløs alarm fra Hafslund:

 kr 790,-
Ferdig installert 

grunnpakke til kun

Sp
es

ial
til

bu
d f

or
 

HL-m
ed

lem
mer



10 • hus&bolig 3–2008



HVERDAGSKUNST 
I EMALJE
Nasjonalmuseet viser vel 500 gjenstander av

brukskunstneren Grete Prytz Kittelsen frem

til 1. september. Hun er en av Norges mest

betydningsfulle designere. På 1960-tallet ble

det årlig solgt vel 150 000 eksemplarer av

hennes emaljekasseroller. Men den svært

populære lotusblomst-dekoren som pryder

mange av gjen standene var ikke Prytz Kit-

telsens favoritt. Den var tegnet av ansatte

ved fabrikken i Halden.

– Å gud, hvor jeg sloss mot diss lotus-

bladene den gang – men husmødrene i Hal-

den ville ha dem, forteller den 90 år gamle

damen i boken om henne som nylig er lan-

sert. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Til krig mot svart arbeid
– Bruken av svart arbeidskraft i private hjem brer om seg. Enkelte steder er det nå så ille at seriøse

snekkere ikke tar på seg oppussingsoppdrag i private hjem lenger, fordi det kun er useriøse firma som

dominerer markedet. Jeg vil advare firmaer og privatpersoner mot å bruke svart arbeidskraft. Det er å

utnytte folk ved å underbetale dem, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til VG.

Han erklærer krig mot bruken av svarte vaskehjelper og snekkere i private hjem. 

En undersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo har gjort, viser at hele 71 prosent av de polske

renholdsarbeiderne i Oslo-regionen ikke betaler skatt. Trolig er andelen enda større. 

PRIS TIL NY DESIGN
Bedriften Isak Norge ble startet for litt over to år siden. Ett av

målene var å levere god design til en pris folk flest kunne tåle.

Derfor vil deres nye merkebelønnede stol ”Fly me to the moon”

koste 5 000 kroner i butikken, og ikke 15 000. Stolen er designet

av Sigurd Strøm og Torstein Nilsen.

Også møbelprodusenten Brunstad i Sykkylven er hedret med

Merket for God Design. Det var stolen Sting, en nyutviklet modell

av møbeldesignerne Arild Alnes og Helge Taraldsen, som ble tildelt

utmerkelsen.

Norsk Designråd har delt ut Merket for god design helt siden

1985. Stine Lunde-Aaltvedt

forteller at fagjuryen stiller

strenge krav til de inn-

meldte produktene.

“En gjennomsnittshytte ligger nå på rundt 100 kvm, 

og vil mest sannsynlig øke til 125 på noen få år. 

At hytta blir mer og mer som et hjem nr. to, 

går selvfølgelig ut over miljøet.”
Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret

sett&hørt

Flere kabler i bakken
Statnett vil legge nye kraftkabler mellom Norge og Sverige i bakken. Ny og bane-

brytende teknologi gjør dette mulig, skriver Aftenposten. Det blir ingen inngrep i

landskapet, og løsningen er også billigere enn tradisjonell jord- eller sjøkabling.

Det har vært stor motstand mot nye luftstrekk i Hardanger og Sogn og Fjor-

dane. Likevel er det ikke aktuelt å bruke den nye kabelteknologien her. Valg av

kabelteknologi må planlegges helt fra starten av, hevder Statnett.

På oppussingstoppen
Nordmenn topper oppussingsstatistikken i Europa. Totalt brukte

vi 45 milliarder kroner på å gjøre hjemmene våre penere sist år,

skriver VG. Det koster mest å pusse opp badet, men det siste

halvannet året har vi brukt mest penger på kjøkken.



VIL HA 
JESUS 
PÅ VEGGEN

Den minimalistiske stilen er i ferd med å vike plassen for 

det mer spesielle og personlige, skriver Fædrelandsvennen. 

Vi henter frem gammelt arvegods, spesielt bilder av Jesus 

med lammet. Kors og engler er også populært, men det 

skyldes ikke nødvendigvis tro. 

Det er mer et ønske om harmoni og godhet, mener 

Anniche Eikrem Andersen i Søgne som har spesialisert seg 

på denne stilen.

– Stilen med religiøse symboler og nostalgiske møbler er

blitt utrolig populær. De siste tre årene har det tatt helt av, sier

Vivian Christensen og Lonnie Wörtz Jensen i magasinet Vakre

hjem og interiør.

– Folk betaler spesielt godt for bilder av Maria eller Jesus,

bekrefter Bjørn Bergkvist i en av Kristiansands største brukt -

butikker. 

12 • hus&bolig 3–2008

“Operahuset i Sydney: Det perfekte 
målet for hedenske pilegrimsreiser.”

Nobelprisvinner Patrick White, Australia

Pris til klassiker
Stressless fra Ekornes selges av mer enn 2 500 forhandlere i 30 land. En under-

søkelse fra 2006 viser at mer enn 50 millioner mennesker verden over kjenner

merkevaren fra Sykkylven på Vestlandet. I fjor lanserte Ekornes modellen

Stressless Jazz, og i mars ble den hedret med Merket for God Design.

– Med denne stolen har vi fridd til et designbevisst publikum, sier Arve

Ekornes, direktør for produktutvikling i Ekornes. Han ser på utmerkelsen som en

veldig hyggelig honnør for et godt utført designoppdrag. Til tross for ny design i

stål, har ikke Ekornes forlatt sitt mantra om komfort. Stressless Jazz er ifølge

fabrikanten også en stol som er god å sitte i.

Mindre arbeid med creol
Er du lei av å olje terrassegulvet hvert år? Ved å bruke creolimpregnerte bord behøver

du ikke tenke vedlikehold før tidligst etter to år, hevder Lars Henriksen i Larvik Impreg-

neringskompani. Bedriften er den eneste i Norge som fører gulvbord med creol.

Impregneringen, som er ny i Norge, har i følge produsenten vært brukt i Storbritannia i

over 25 år. Creol inneholder forskjellig vokstyper, og det er denne blandingen som gjør

at gulvet vil holde seg pent over tid, uten ekstra vedlikehold. Gulvet vil være brunsvart

når det legges, men fargen vil jevnes ut til å bli mer gyllen brun etter kort tid.

POPULÆRT MED TØMMER
På fjellet vil hyttefolket ha laft – selv om markedet er blitt noe tregere.

Totalt bygges det ca. 1 500 laftede hus pr. år – de fleste som fritids-

boliger, skriver Aftenposten. Det finnes mellom 100 og 120 bedrifter i

Norge innen dette segmentet, de fleste er små og driver med hånd-

laft. Den største aktøren er Øverbygg. De siste årene er det kommet

til flere østeuropeiske konkurrenter. Foto: Nina Granlund Sæther.

sett&hørt

Ikon holder ikke mål
Det ekstremt vellykkede byggverket opera-

huset i Sydney har vist seg å være et eks-

tremt mislykket brukshus. Selve operasalen

er erklært uegnet for krevende, moderne

forestillinger. Salen mangler elementære

fasiliteter og akustikken er elendig, skriver

Aftenposten. Nå er spørsmålet om man skal

renovere eller bygge nytt.



TENK OM INGEN TØR 
KJØPE HUSET DITT! www.icopal.no

8 av 10 vil ikke kjøpe et hus som er utsatt for radonstråling. Sørg for å få 
lagt en radonsperre i grunnen før bygging! Det minimerer strålingsfaren og 
er en stor fordel ved senere videresalg av huset. Icopal radonsperre er en 
rimelig og meget effektiv livsforsikring for hele familen.
 
Sjekk om ditt distrikt er radonutsatt på www.stralevernet.no

Legg radonsperre før du bygger hus!
Det lønner seg.

“Mellom 250 og 300 nordmenn 
pådrar seg lungekreft hvert år som 
følge av langvarig eksponering av 
for høye radonkonsentrasjoner i 
inneluft.” 
                       Statens strålevern 
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PÅ ET FAT: Leier du telt til sommerens
hagefest kan du få alt fra jordbær 
og champagne til varmelamper, 
bartender og rød løper på kjøpet.
Bare fantasien setter grenser. 
FOTO:  Erik Lindvall / Scanpix. 
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– Vi har alt du trenger på en henger,
reklamerer Petter Gregersen, daglig leder
i Leietelt AS i Moss, et firma som har spe-
sialisert seg på alt du trenger til hagefes-
ten. Det minste teltet i stallen måler tre
ganger tre meter, hentes ferdig nedpakket
på en tilhenger, og kan enkelt settes opp
og rigges ned av et par nevenyttige ama-
tører. Det største teltet på lager – ja, det
måler omtrent akkurat så mange meter
du måtte ønske.

– Til de store anledningene bruker vi
rammetelt. De er ni meter brede, men
kan settes sammen slik at de blir nærmest
ubegrenset i lengde, sier Gregersen. Nær-
mest ubegrenset er også alt du kan få
sammen med teltet. Stoler, bord, gulv,
varmelamper, tallerkener, bestikk og glass
til alle retter er blant basisutrustningen
du kan få hos de fleste større utleiere i
dag. Men ønsker du draperinger og lyse-
kroner i taket, rød løper og inngangspor-

tal, fontene i midten av buffetbordene,
bardisk og bankettstoler, er heller ikke
det noe problem, forteller Gregersen. 

– Vårt firma har i tillegg en avtale
med en blomsterdekoratør, som kan
pynte teltet etter kundens ønsker, og selv-
sagt med et cateringfirma som kan stå for
all maten, sier han. 

Stor interesse
Interessen for å leie selskapstelt har økt
jevnt og trutt de siste årene, og teltutleie
er i dag big business. Firmaer fra både
Oslo-, Bergens- og Trondheimsområdet
melder om stor aktivitet, og spesielt i
sommerhalvåret, med mai, juni og august
som toppmåneder. De siste årene er det
spesielt konfirmasjoner og brylluper som
peker seg ut som ekstra populære anled-
ninger å leie telt til. 

– Særlig når det gjelder bryllup er
trenden klar. Det er kanskje ikke så over- ➤

Et telt i hagen 
kan redde dagen 

Konfirmasjon, bryllup, jubileum, familiestevne, sommerfest, 
skalldyrlag – det er ikke den anledning som ikke kan feires i et telt

hjemme i hagen. Bare du har gjester, kan festfirmaene ordne resten.

TEKST: 
RIKKE ÅSERUD

PLATTING: Dansegulvet kan legges i skyggen
av trærne. FOTO: Petter Gregersen, Leietelt.
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raskende – for det som er bra nok for en
prinsesse er jo gjerne bra nok for de aller
fleste andre bruder også, ler Bjørn Henry
Bremnes, som er leder for arrangements-
avdelingen hos Myhre & Sønn i Trond-
heim. Firmaet har drevet med teltutleie
til ulike arrangementer i 20 år, og i 2002
sto det blant annet for teltet til feiringen
i Stiftsgårdsparken da Märtha og Ari gif-
tet seg. Telt er ikke lenger en middelmå-
dig økonomiløsning, forteller Bremnes.
Tvert imot.

– Folk ønsker ikke bare større, bedre
og nyere telt; de vil også ha penere telt
og har spesifikke ønsker om hva de vil ha
levert sammen med teltet, sier Bremnes,
som allerede i midten av april var mer
eller mindre fullbooket i sommerhel-
gene. 

– Det begynner med konfirmasjoner
i mai, og deretter går det slag i slag.
Sesongen varer godt ut i september. Vil
man være sikker på å få et telt til somme-
ren, bør man være tidlig ute, sier Brem-
nes. Som legger til at det selvfølgelig hel-

POPULÆRT: Runde bord og tykke duker er for mange et must til bryllupsfesten. 
FOTO: Petter Gregersen, Leietelt.

I PARKEN: Du trenger ikke hage for å leie telt. Mange utleiefirmaer er behjelpelige med å finne
egnete parker og plasser til festen. FOTO: Petter Gregersen, Leietelt.

LUKSUS: Et telt i hagen er ikke nødvendigvis en billig løsning. Tilvalg som draperinger i taket,
gulv og taklamper er med på å skru opp prisen. FOTO: Petter Gregersen, Leietelt. 

LYS OG VARME: Om været er aldri 
så fint blir det gjerne kaldt til kvelden. 
Da kan det være godt å trekke inn i et
telt med varmelamper og levende lys.
FOTO:  Inge Johansen / Scanpix. 
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ler ikke er noe i veien for å ta seg en telt-
fest midtvinters. 

– Vi har satt opp telt på Rørosvidda i
januar, så litt snø og kulde er ikke noe
problem, smiler han. 

Kostbar fornøyelse
Salgs- og prosjektansvarlig Jan Johansen i
askerfirmaet Festus bekrefter at teltløs-
ningen kan være en påkjenning for lom-
meboka. I hvert fall om du satser på full
pakke.  

– Mange tror det skal være billigere å
sette opp telt i hagen enn å leie lokaler,
men det blir gjerne dyrere. Transport,
leie, arbeidet med å sette opp og ta ned
teltet – alt dette koster, påpeker Johan-
sen. Han tror ønsket om å gi festen en
personlig vri gjør at folk likevel gjerne
betaler mer for telt enn for et lokale.

– Dessuten er det mange fine tomter
rundt omkring, og sikkert en del folk
som gjerne vil vise hvor fint de bor, hum-
rer Johansen, som blant annet har satt
opp mange telt på sjønære eiendommer

på Bygdøy og Nesøya utenfor Oslo. 
Den mulige luksusen til tross – der-

som du ikke har noe imot å legge ned et
par arbeidstimer i opp- og nedrigging, og
ikke trenger annet enn noen stoler og
bord, trenger teltfesten likevel ikke å bli
sommerens dyreste eventyr. For litt over
tusenlappen kan du få enkel ly for regnet
for deg og dine nærmeste venner en helg.
Ved litt større selskaper må du fort slenge
på en fire-fem lapper til. Men fordelen er
at du kan lage all maten selv og enkelt
frakte den fra huset og ut i hagen. 

Hvis du da har en hage å ha teltet i,
vel å merke. Har du ikke det, så kan fest-
firmaene selvsagt fikse også den saken. 

– Vi har en rekke flotte steder vi
pleier å bruke for de som ikke har en
egnet tomt å telte på. I tillegg kan vi
hjelpe til med å finne steder etter kun-
dens ønsker, sier Johansen i Festus.

Og verken terrenget eller elementene
trenger å sette noen stopper, i følge Gre-
gersen i Leietelt AS. 

– I fjor hadde vi en kunde som hadde

leid plassen ved Utsikten
på Ekeberg i Oslo, og der var terrenget så
kupert at vi måtte bygge opp med stilla-
ser for å få satt opp teltet. Men det ble jo
en fantastisk bryllupsfeiring, sier han. I
sommer får han utfordringen med å sette
opp et telt som delvis skal stå på land,
delvis på vann. – Da må vi bygge under-
stellet i vannet, men det skal gå bra – det
er jo sommer og fin temperatur, konklu-
derer han entusiastisk. 
raa@huseierne.no

Priseksempler
Hvor mye koster det å leie et partytelt med

stoler og bord til ca. 30 personer for en

helg? (Prisene er inklusive moms.)

Festus, Asker: 
Rammetelt 6m x 6m: 6 531,-

5 klappbord à 6 personer: 625,- 

30 klappstoler: 825,- 

Til sammen: 7 981,- 
Prisen er inkludert montering og demonte-

ring av teltet, men transport kommer i til-

legg. 

Leietelt, Rygge: 
En pakke for 30 personer med telt, stoler

og bord ferdig til avhenting på en tilhenger: 

5 290,-.  

O. B. Wiik, Skedsmokorset og 
Trondheim: 
Quick-Up-telt på 4m x 8m: 3 750,- 

30 klappstoler: 563,- 

5 bord à 6 personer: 469,- 

Til sammen: 4 782,- 

Myhre & Sønn, Trondheim: 
Telt 6m x 6m: 2 875,- 

30 klappstoler: 750,- 

3 bord à 10 personer: 844,- 

Til sammen: 4 469,- 

Hordaland Arrangementservice, 
Bergen: 
Telt 6m x 6m: 3 000,- 

5 bord à 6 personer: 500,- 

30 klappstoler: 750,- 

Til sammen: 4 250,- 
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Espegard Bålpanne/utegrill

2.290,-

447,-

447,-

trykksakeriet.n
o

 - tlf. 32 08 25 60 (2/08)

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.



19hus&bolig 3–2008 •

➤

Det skvulper i skjærgården. En rekke
hytteeiere mener eiendommene deres
er taksert alt for høyt, og at fastbo-

ende slipper rimeligere unna. 
– De eldre husene som ligger helt

nede i sjøkanten nedenfor min hytte
 ligger i et prisleie i følge skattetaksten på

1 – 1,4 millioner kroner. Jeg skjønner
ikke at min hytte, som ikke ligger i sjø-
kanten, men bratt og ulendt til og med
lite sol store deler av året skal prises mer
enn tre ganger så høyt som disse, sier en
indignert dame til Hus & Bolig. Hun
ønsker å være anonym av frykt for at

Eiendomsskatt skaper
bølger i skjærgårdenTEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Kragerø har fra årsskiftet utvidet eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen.
Tusenvis av hytter i skjærgården skal gi hyggelige inntekter til en slunken

kommunekasse. Men nå hevder hytteeiere at helårsboliger og fritids-
eiendommer er taksert forskjellig, og at fastboende slipper billigere.

TILSYNELATENDE ROLIG: En rekke hytteeiere mener at eiendommene deres er taksert svært høyt sammenlignet med eiendommene til de fastboende.
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kommunen skal straffe henne hvis hun
står frem i media. Hun er en av rundt
900 hytteeiere i Kragerø som har klaget
på eiendomsskattetaksten. Både Skatte-
betalerforeningen og Huseiernes Lands-
forbund i Telemark mener at kommunen
driver forskjellsbehandling. Administre-
rende direktør i Skattebetalerforeningen,
Jon Stordrange, hevder Kragerø kom-
mune bevisst forskjellsbehandler fastbo-
ende og hytteeiere uten stemmerett.

– Saksbehandlingen i Kragerø er gro-
tesk, sier han. – Kommunen har taksert
boligeiendommer etter en sjablong,
mens fritidseiendommer er taksert etter
skjønn. Det er i strid med loven som sier
at alle eiendommer skal takseres etter
samme mal. Vi har mange eksempler på
at dette har gitt store forskjeller i eien-
domsskattetaksten. Verdien på naboeien-
dommer er høyst varierende og disku-
table!

– Loven legger opp til likebehand-
ling. Jeg er svært lite tilfreds med at Kra-
gerø kommune forskjellsbehandler fri-
tidseiendommer og boligeiendommer,
sier Thor Johan Larsen i Huseiernes
Landsforbund. Saken er klaget inn til
Finansdepartementet. 

Skylder på boplikten
Konsulent for bygg og areal i Kragerø
kommune, Tove Gustavson, sier det er
korrekt at det er brukt sjablongverdier
for boliger, og at hytter er taksert etter
skjønn.

– Eiendomsskatteloven sier at det er
markedsverdien som skal ligge til grunn
for eiendomsskattetaksten. Generelt er
det stor forskjell på markedsverdien på
fritidseiendommer og boligeiendommer
siden hytter ikke rammes av boplikten
her i kommunen. Boplikten påvirker
helt klart skattetaksten, sier Gustavson. –
Det er årsaken til at de fleste boligeien-
dommene har fått en lav eiendomsskat-
tetakst.

– Det er korrekt at boplikten reduse-
rer verdien på boligen, men spørsmålet
er hvor mye? I Kragerø ser vi at verdien
på fritidseiendommer er satt åtte til ti
ganger høyere enn verdien på boligeien-
dommer. Det er uhørt! I Trysil, hvor pro-
blemstillingen har vært den samme, har
departementet bare godkjent en forskjell
på opptil tre ganger verdien. Jeg har en

sterk mistanke om at skattetaksten på
boligeiendommer er lagt bevisst lavt for å
verne de fastboende, sier Jon Stordrange. 

Unyansert
– Det er store verdiforskjeller også på
eiendommer med boplikt, understreker
advokat Thor Johan Larsen. – Derfor
kan man ikke bruke samme kvadratme-
terpris på en eiendom som ligger i sjø-
kanten og en som ligger bratt og skygge-
fullt til langt til skogs. Det blir derfor
unyansert å bruke sjablon på boligeien-
dommer og skjønn på fritidseiendom-
mer. Loven sier dessuten at likeartede

eiendommer skal behandles likt. I et brev
fra Finansdepartementet til Skattebeta-
lerforeningen fra juni 2007 blir dette
understreket: ”Et grunnleggende hensyn
bak eiendomsskatteloven er likhetshen-
synet; eiendommer av samme karakter
innen samme kommune skal behandles
likt. Dette innebærer at kommunen må
legge de samme verdsettelsesprinsippene
til grunn ved taksering av likeartede
eiendommer beliggende i forskjellige
deler av kommunen.” Jeg mener Kragerø
kommune ikke tar hensyn til dette.

Det er om lag 9 000 eiendommer i
Kragerø som er taksert. Ca. 4 000 av
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dem er fritidseiendommer. Gjennom-
snittseiendommen har fått en skattetakst
på 3 millioner kroner. Det gir 3 150 kro-
ner i eiendomsskatt i år. Det er ikke så
mye, mener administrerende direktør
Stordrange. Men han er stygt redd for at
Kragerø kommune med sin dårlige øko-
nomi vil heve eiendomsskatten de neste
årene. 

– Velger kommunen å heve skatten
til 7 promille og innføre et bunnfradrag
på 1 million kroner, slipper den fast -
boende eiendomsskatt helt, mens hytte-
eieren må ut med 14 000 kroner i året,
sier han. ngs@huseierne.no

Forskjellsbehandling også i Hjelmeland
Hjelmeland kommune mottar for tida ei rekkje klagar på takst og skattesats frå einskilde innbyg-

gjarar og hytteeigarar, skriver Bygdaposten for Hjelmeland.  Årsaken skyldes at kommunen har

valgt å legge dobbel eiendomsskattetakst til grunn for fritidsboliger. 

I et brev til Finansdepartementet påpeker Huseiernes Landsforbund at det er urimelig at

nærmest identiske bygg skal få helt ulik takst bare fordi bruken er forskjellig. Taksten blir heller

ikke fastsatt før takstmannen vet hvor eieren bor. Siden kommunen legger markedsverdien til

grunn for takseringen, er det ingenting som tilsier at hytter skal ha dobbel takst i en kommune

der boplikten er opphevet. 

– Det er HLs oppfatning at Hjelmeland kommune med sine sjabloner og praktiseringen av

disse har valgt en praksis om klart og konsekvent strider mot lovens krav til likebehandling,

heter det i brevet som er undertegnet av advokat Einar  Frigland.

DYR FERIEIDYLL: Administrerende direktør Jon
Stordrange i Skattebetalerforeningen fryker at
Kragerø kommune skal øke promillesatsen fra

3,5 til 7. Da må en hytteeier i Haslumkilen ut
med ca. 21 000 kroner i årlig eiendomsskatt

hvis det ikke innføres et bunnfradrag.
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Plass til alle
I din nye jobb som ambulerende veteri-
nær i Bærum kommer du til mange
dyrekjære hjem; men hvor flinke er folk
egentlig til å tilpasse boligen til sine
 firbente, bevingede eller gjelleutstyrte
venner? 

– Ikke så veldig flinke! Det er selvføl-
gelig varierende hva kjæledyrene våre
trenger, men en del har faktisk behov
for plass og muligheter for å aktivisere
seg innendørs. Spesielt gjelder det
innekatter. Hos folk som har innekat-
ter bør katteholdet vises i interiøret.
De trenger lekeapparater, klatrehyller,
klorestammer, egne toaletter og så
videre. Men også katter som går ute
bør ha noe som er deres i huset, og
det samme gjelder hunder, selv om de
nok er mest opptatt av å få være mye
sammen med menneskene sine, og
ikke av å ha så mange leker. 

– Hvordan kan dyreeiere innrette hjem-
mene sine mest mulig dyre vennlig?

– Det kommer selvfølgelig an på hva
man har, men generelt handler det
mye om å inkorporere det at man har
dyr i det daglige. Jeg er for eksempel
veldig glad i det nye salongbordet
som nå er på markedet for hundeiere.
Det har sving dører og er designet for
at en liten hund skal kunne ligge inne
i det. Slik kan hunden ha sin egen
plass midt i familien når den er samlet
i sofaen – og så ser bordet kult ut i til-
legg. Sånne møbler burde vi ha flere
av! Ellers handler det om å ta hensyn
til dyrenes natur. Har man for eksem-
pel flere katter fra ulike steder i
samme hus, er det viktig at alle får
hvert sitt toalett. Katter er territoriale
dyr, og da skal man ikke tvinge dem

til å bruke samme  toalett! Det hand-
ler om å ta dyret på alvor og la det bo
i huset på sine egne premisser. 

– Er det stor forskjell på engelske og
norske hjem når det gjelder hvor flinke
vi er til å tilrettelegge for dyrehold?

– Ja, jeg vil påstå at det er en viss for-
skjell. Inntrykket mitt fra  England er
at folk har en sterkere tendens til å la
dyrene ta over huset enn det de fleste
nordmenn har. Det gjelder kanskje
spesielt hundeeiere. Jeg var hjemme
hos mange som nærmest hadde dek-
ket det de hadde av møbler og gulv
med  tepper slik at hunden kunne gå
akkurat hvor den ville. De lot den
nærmest overta boligen.  

– Mener du at norske hundeeiere har
noe å lære der?

– Tja, det er ikke sikkert at en sånn
boform er ideell, men jeg ser en del
positive sider ved det. De som bor slik
bryr seg i hvert fall mer om at dyrene
skal ha det bra, enn at huset skal se
perfekt ut. Jeg mener ikke at man
absolutt må ha bikkja med seg opp i
sofaen. Men hunder liker både å ligge
mykt, og å være der resten av familien
er. Så om den ikke får komme opp i
sofaen, så kjøp i hvert fall en myk
seng til den som dere kan ta med inn
i stua når dere er der! Hunder er dyr
som lever for oss, da må vi også være
der for dem og tilpasse oss litt til
dem.

– Hva med de mindre tradisjonelle hus-
dyrene, som ilder og gris – hvor godt
passer slike dyr egentlig inn i hjemmene
våre? ➤

Har familien et medlem
med fire ben og hale, eller

nebb og vinger for den saks
skyld, bør boligen tilpasses

også dem, og ikke bare
eierne deres, mener kjendis -

veterinær Trude Mostue. 
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Hus & Bolig spør: 
Dyrlegen svarer 

TEKST: RIKKE ÅSERUD  

ILLUSTRASJON: HERB
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– Det kommer an på boligen. Etter min
mening passer både ilder og gris best til
folk som har hage og litt god plass. Jeg
synes ikke man skal ha gris i en leilighet,
for der får den rett og slett ikke fulgt sin
naturlige atferd. Griser er dyr som prøver
å tilpasse seg, men det er ikke alltid så
lett for dem. Når de skraper opp parket-
ten og spiser på gardinene er det fordi de
ellers bruker størsteparten av dagen på å
grave og snuse i jorda. Derfor må man
kunne tilby griser å være ute. Ildere er
utfordrende på en annen måte, og i et
godt tilrettelagt hjem, der de også får
komme ut, kan de ha det veldig fint. I
lynne ligger de på en måte mellom katt
og hund. De er svært lekne og mor-
somme dyr, og i et hus trenger de
 hengekøyer, huler og rør – ting som kan
aktivisere dem. Det tar tid og energi å
skape et hjem som er godt for en ilder,
men du, så morsomt det kan være! 

– Fugler er kanskje litt mindre krevende 
å ha i hus?

– Ikke nødvendigvis. Arapapegøyer, for
eksempel, krever masse plass. De trenger
for det første store bur, men så skal de
uansett ikke sitte i det hele tiden. Skal
man ha en arapapegøye bør man dyre -
sikre hjemmet, – det vil si tilpasse alle
vinduer, rydde bort alt som kan hakkes
på og så videre, slik at man kan slippe
den ut av og til. Men da må man også
huske på at papegøyen gjerne legger fra
seg litt avføring her og der og at den kan
være salmonellabærer – så fugler kan nok
være langt mer krevende enn mange kan-
skje tror. Det samme gjelder for så vidt
også for noen mindre dyr. Det er for
eksempel veldig mange som ikke vet at
en liten gnager som chinchillaen faktisk
trenger et kjempestort bur eller et rom. 
Å ha chinchillaer i små bur er som å ha
kyr stående på bås – det er jo dyre -
plageri. Chinchillaen er fra naturens side
vant til å bevege seg over store områder,
og må kunne gå, hoppe, leke, bade seg i
støv og så videre for å ha et godt liv.

– Så det er ikke bare-bare, altså. I tillegg
til de interiørmessige omrokkeringene skal
man vel også helst være hjemme det meste
av dagen dersom man har dyr i huset?

– Nei, ikke nødvendigvis. Men jeg synes
for eksempel ikke man skal skaffe seg
hund dersom man vet at man kommer
til å være borte fra den minst åtte timer
daglig. Hunden er et flokkdyr, og du skal
ikke kjøpe deg en hvis du vet du ikke har
tid. Vi ser mange dyr med atferdsproble-
mer, og i England er det vanlig å diag-
nostisere depresjon hos hunder. De blir
rett og slett deprimert av å være så mye
alene. Dette er ikke noe jeg sier for at de
som allerede har hund og heldagsjobb
skal få dårlig samvittighet, for jeg vet at
mange er kjempeflinke med turer både
morgen og kveld, men jeg vil advare dem
som vurderer å skaffe seg en.  

– Og nå står snart ferien for dør. For
mange dyreeiere kan også den by på visse
problemer?

– Ja, ferien er en frustrerende tid både
for dyr og eiere. For hundeeiere kan det
være et problem å finne en god kennel.
Mitt råd er enkelt: ikke hopp på første
og beste! Ring dyrlegen din og spør hva
hun anbefaler; sjekk rutiner, hygiene og
så videre når du har funnet et sted. Spør
gjerne etter referanser og ring folk som
har hatt hunden sin der tidligere. Med
katter kan det likevel være vanskeligere.
De kan fort bli stresset på pensjonat, og
stresset gjør at de veldig lett får virus i
systemet og blir syke. Er katten lite vant
til å være hjemmefra, kan det være en
bedre løsning å få en nabo til å mate den
mens dere er borte. Men sørg for at
 kattepasseren holder øye med at katten
spiser og holder seg frisk! Jeg har flere
ganger vært hos familier som har kom-
met hjem fra ferie til en dødssyk katt
fordi kattepasseren ikke holdt oppsyn
med den. Da er det nesten bedre å holde
den inne i huset, og sørge for at katte -
passeren tar med katten inn igjen etter at
han har luftet den. 

– Akvariefisk, da, de kan man vel trygt
overlate til en lite dyrevant nabo noen
uker?

– Tja. Også det kan være risikabelt. Den
som mater fisken må i hvert fall være
svært nøyaktig og pålitelig. Å overmate
fisk er nesten farligere enn ikke å mate
dem i det hele tatt. Så helt trygt vil jeg
ikke påstå at det er, heller.
raa@huseierne.no
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ABK AS er Toshibas representant i Norge
Tlf: 02320 - www.toshibavarmepumper.no

Toshiba varmepumper
- intelligent oppvarming

Best i test

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

Pollensesongen er her!

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!

CO2 utslippene dine knyttet til energiforbruk i hjemmet kan reduseres 
med 4 - 8 tonn årlig (tilsvarende 2 - 4 biler). 

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 

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

Best i test

2008!

Vi kan hjelpe deg

Vinn kampen 
mot maur i år!

Baythion I granulert åte til maurreir
med langtidsvirkende effekt

Maurmiddel fra Bayer Garden finnes som 
spray, strøpulver, vannemiddel og maurspray

www.bayergarden.no



Bedre sikring mot
HYGGELIG NYTT: Justisdepartementet
vurderer å bedre garantiordningen i
bustadoppføringslova. 
Foto: Bjørn-Eivind Årtun / Scanpix.



Tall Brønnøysundsregistrene har hen-
tet inn for Aftenposten viser at 142
selskaper gikk konkurs i første kvartal

i år. Det er en oppgang på hele 31 pro-
sent sammenlignet med fjoråret. Bak tal-
lene skjuler det seg mange tragiske skjeb-
ner. Slik lovverket er i dag, garanteres det
nemlig kun for fem prosent av den totale
kostnaden i byggeperioden. På en bolig
til to millioner utgjør det kun 100 000
kroner, en mager trøst dersom du er så
uheldig å sitte igjen med en halvbygd
bolig. Etter ferdigstillelse reduseres
garantien til tre prosent i to år. Oppdager
du feil eller mangler ved boligen senere,
er pengene tapt. Nå vurderer Justisde-
partementet å gjøre noe med saken. 

– Vi vil foreta en gjennomgang av
garantireglene i bustadsoppføringslova
både når det gjelder størrelsen på garan-
tiene og når det gjelder garantiperioden,
avslører lovrådgiver Tore Fjørtoft i Justis-
departementet overfor Hus & Bolig.

Grunnen til den plutselige interessen
for justeringer i lovverket, er at Kommu-
naldepartementet nylig har lagt frem et
forslag om endringer i Plan- og byg-
ningsloven. Der innrømmer de at dagens
lovverk er altfor dårlig når det gjelder
beskyttelse av forbrukere i konkurssaker,
men i stedet for å gjøre noe med det, kas-
ter Kommunaldepartementet ballen
videre til Justisdepartementet. Slik syste-
met fungerer i dag er nemlig lovverket
knyttet til bolig splittet på flere departe-
menter, og Justisdepartementet har an -
svar for bustadsoppføringslova som er

mer rettet mot forbrukerne enn plan- og
bygningsloven. 

Ifølge Fjørtoft er sjansen stor for at vi
kan få en økning av både garantistør-
relsen og varigheten av avtalen i etter-
kant. Mer konkret ønsker han ikke å
være.

– Jeg kan ikke gå inn på innholdet i
et eventuelt endringsforslag nå, utover å
si at vi ser på både garantiens størrelse og
virkeområdet over tid. Justisdepartemen-
tet vil trolig også ha en dialog med Kom-
munaldepartementet siden dette er en
oppfølging av Bygningslovsutvalgets ut -
redning, sier Fjørtoft. 

Bør økes betraktelig
Forbrukerrådet har lenge jobbet for et
bedre vern for boligkjøpere, og har ifølge
Roger Helde også vurdert å fremme et
lovforslag for å øke sikkerhetsstillelsen i
forbindelse med byggeprosjekter. 

–  Dagens sikkerhetsstillelse som dek-
ker fem prosent er alt for lite hvis bygge-
firmaet går konkurs. Vi mener sikker-
hetsstillelsen bør økes betraktelig, sier
Helde.

I utgangspunktet skal du aldri betale
for mer enn det som er ferdigstilt i pro-
sjektet, men i praksis er det vanskelig for
en vanlig forbruker å vurdere verdien av
arbeidet som er tilført boligen. Det er
også vanskelig å få ferdigstilt prosjektet
innen de kostnadsrammene som du ori-
ginalt er blitt forespeilet.  

– Når byggefirmaet som setter opp
boligen din går konkurs, oppstår en hel
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byggekonkurser
Går firmaet som bygger huset ditt konkurs i løpet av bygge-
perioden kan du risikere store økonomiske tap. Nå vurderer
Justisdepartementet å bedre de eksisterende garanti-
ordningene i bustadsoppføringslova. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND



Skal du bygge på eller pusse opp boli-
gen din gir ikke budstadsoppførings-
lova deg noen beskyttelse. Da kom-

mer jobben nemlig under håndverkertje-
nesteloven, som i tillegg regulerer alt fra
urmakertjenester til reparasjoner gjort på
bilen din. Håndverkertjenesteloven
inneholder ingen garanti- eller sikrings-
ordninger, og foreløpig har myndighe-
tene ingen planer om å gjøre noen
endringer på det. 

– Endringer i håndverkertjenestelo-
ven vil ikke bli vurdert i denne omgang.
Håndverkeroppdrag har gjerne et min-
dre omfang, det er lettere for andre å ta
over, og tapspotensialet er generelt min-
dre enn dersom det er snakk om oppfø-
ring av bolig, sier Tore Fjørtoft, lovrådgi-
ver i Justisdepartementet. 

Advokat Einar Frigland i Huseiernes

Landsforbund er uenig i at tapspotensia-
let for denne typen jobber er lite. 

– Jobber av denne typen kan bli
kjempestore. Bygger du på huset kan det
være snakk om store verdier. Likevel har
du ingen garantier dersom noe skulle gå
galt, sier Frigland. 

Skal du sikre deg på best mulig måte,
anbefaler Frigland å bruke en god stan-
dardkontrakt. Det er også anbefalingen
fra Forbrukerrådet. 

– Det er riktig at håndverkertjeneste-
loven ikke stiller samme garantier som
bustadsoppføringslova. Derfor anbefaler
vi alle som kontakter oss å bruke stan-
dardkontrakter. Problemet når folk får
utført stort oppussingsarbeid er ofte at
det er lite skriftlighet rundt det, sier
Roger Helde. 

I dag selges to gode kontrakter for
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rekke nye problemstillinger. For det før-
ste kan det bli vanskelig å skaffe nye
håndverkere og å få dem til å gjøre job-
ben til den prisen du originalt hadde
avtalt. Det vil trolig også forsinke ferdig-
stillelsen. Har du for eksempel solgt din
eksisterende bolig eller leier bolig må du
kanskje ut derfra før den nye er ferdig-
stilt. Det kan også medføre flere ekstra-
kostnader, sier Helde. Hvor mange pro-
sent det er realistisk å øke garantien med
ønsker han ikke å spekulere i, men tror
uansett en økning vil bedre forbrukernes
stilling. 

– Hvis vi øker sikkerhetstillelsen må
bankene inn å vurdere entreprenørene
nøye. Det blir en slags seriøsitetssjekk fra
bankenes side, og går det galt vil ikke
forbrukerne sitte igjen med hele reg-
ningen alene, sier han. 

Skeptisk til effekten
Sverre A. Larssen, administrerende dir -
ektør i Byggenæringens Landsforening,

innrømmer at vi har fått en svært stygg
start på året når det gjelder konkurser, og
ser heller ikke bort fra at de dårlige
tidene vil fortsette. Likevel mener han
det er grunn til å være forsiktig med hen-
syn til en økning i garantiene. 

– Det er klart at en økt garanti kan-
skje kan være positiv for enkelte, men vi
må være forsiktige så dette ikke blir en
sovepute, advarer Larssen.

Han får støtte av Frank Ivar Ander-
sen, daglig leder i Byggmesterforbundet:

– Jeg tror vi gjør forbrukeren en bjør-
netjeneste hvis vi tror at økte garantier
nødvendigvis er i forbrukernes interesse.
Får vi for gode ordninger slipper bolig-
kjøperen å tenke, og uansett er sluttresul-
tatet at byggeprosjekter blir dyrere for
kunden. brs@huseierne.no

Store hull i lovverket
Selv om økte garantier i bustadsoppføringslova gir ekstra sikker-
het for dem som bygger ny bolig, har du fortsatt ingen garantier

dersom du pusser opp eller bygger på ditt eksisterende hjem.

arbeid på fast eiendom (blankett 3501
og 3502) gjennom Pronorm (www.pro
norm.no), men Helde mener det er vik-
tig at det blir lettere å få tak i disse enn
det er i dag. 

– Vi mener disse kontraktene alltid
bør brukes og ønsker at de skal bli bedre
tilgjengelige og helst gratis for forbru-
kerne, sier Helde. brs@huseierne.no

MARERITT: Hvis du bygger på
eller pusser opp, er du fortsatt
ille ute om byggefirmaet du har
engasjert går konkurs. Det nye
forslaget om bedre garantiord-
ning gjelder bare for kjøp av bolig
under oppføring som er regulert
av bustadoppføringslova.  Foto:
Thorfinn Bekkelund / Samfoto. 
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–  Kundene må lære seg å ta mer ansvar. Det
overrasker meg at mange blar opp flere millio-
ner kroner til noen de aldri har hørt om. De
fleste bruker mer tid på å hente informasjon om
bil og ferie enn de gjør når de kjøper bolig. Kjø-
per du bil sjekker du den alltid for heftelser i
Brønnøysundsregistrene. Hvorfor gjør ikke folk
det samme når de kjøper hus, sier Frank Ivar
Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet
som representerer rundt 1 450 byggmestere i
Norge. 

Også Boligprodusentene, som står for over
halvparten av den årlige boligforsyningen her i
landet, mener forbrukerne i mange tilfeller har
seg selv å takke. 

– Skal man bruke et par millioner kroner er
det kanskje også lurt å se på hvilke regnskapstall
vedkommende har. Det hele går tilbake til den
grunnleggende diskusjonen om man ikke også
har et ansvar for å vite hvem man kjøper av, sier
administrerende direktør Per Jæger. 

Både Boligprodusentene og Byggmesterfor-
bundet er del av Byggenæringens Landsfor-
ening, og administrerende direktør Sverre A.
Larssen har på lik linje med sine kolleger, lite til
overs for forbrukere som ikke har gjort hjemme-
leksen sin. 

– Det er klar det er noen som kommer
uskyldig oppi dette, men mange har ikke gjort
godt nok arbeid, og dem har jeg ikke stor sym-
pati for, sier Larssen. brs@huseierne.no

–Ta mer ansvar
Boligkjøpere må ta mye av skylden selv.  

Ved å ta mer ansvar kan problemene 
reduseres, mener flere sentrale 

aktører i byggebransjen. 

➤

Bustadsoppføringslova
Regulerer kjøp av bolig under oppføring. Gjelder

dersom du disponerer en tomt og inngår en

avtale om at noen skal bygge der, eller inngår

en avtale om kjøp av ny bolig og tomt før boli-

gen er fullført. Loven gjelder også eierseksjons-

leiligheter og fritidshus, samt full ombygging av

eksisterende bolig. 

Håndverkertjenesteloven
Regulerer arbeid på fast eiendom og ting. Skal

du bygge på eller pusse opp huset er det hånd-

verkertjenesteloven som gjelder. Loven regule-

rer også alt fra arbeid på bilen din, til installa-

sjon, vedlikehold og reparasjon av tv eller vas-

kemaskin.

Plan- og bygningsloven
Regulerer all byggeaktivitet og setter standar-

der og krav til hvordan hus og boliger her i lan-

det skal bygges. Loven regulerer også hvem

som har rett til å bygge, hvor man kan bygge,

og hvordan byggingen skal kontrolleres. 

F A K T A
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UBEHAGELIGE OVERRASKELSER: 

Slik reduserer
du risikoen

Du kan ikke sikre deg mot at byggefirmaet du bruker går konkurs.
Men med godt forarbeid og kontroller underveis, kan du minimere

risikoen for at denne, og andre ubehagelige overraskelser, dukker
opp underveis i og etter byggeprosessen. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

I2007 fikk Huseiernes Landsforbund
ca. 2 500 henvendelser som hadde med
husbygging og håndverkere å gjøre.

Forbrukerrådet fikk over 5 000 henvend -
elser om samme tema. Hva gjør du for
ikke å bli en del av statistikken?

Sjekk medlemskap 
Det er viktig å være klar over at arbeidet
begynner allerede idet du bestemmer deg
for å få noe gjort; ikke idet du hyrer noen
for å gjøre det. På det tidspunktet bør du
allerede ha lagt en del arbeid ned i pro-
sessen. Sjekk byggefirmaet på alle bauger
og kanter før du inngår en eneste avtale,
lyder rådet fra førstekonsulent Birger
Jensen i Forbrukerrådet.  

– Sjekk for det første om firmaet du
hyrer er med i noen av bransjeorganisa-
sjonene. Ta kontakt med Boligprodusen-
tenes forening, Entreprenørforeningen
Bygg og Anlegg eller Norges Byggmes-
terforbund, alt ettersom hvilken type
firma du skal hyre. Alle disse har oversikt
over medlemmene sine, og de har også
nettsider der du kan søke på medlem-
mene. Bruker du en leverandør som er
med i en av disse organisasjonene, betyr
det at du kan klage til Boligtvistnemnda
hvis du oppdager feil underveis i eller
etter byggingen, forklarer Jensen.

Selv om en avgjørelse i Boligtvist-

nemnda kun er rådgivende for partene,
har de tilsluttede organisasjonene for-
pliktet seg til å etterstrebe at medlem-
mene følger lojalt opp om vedtakene. En
sak som er behandlet i nemnda, og som
likevel ikke ender med enighet, kan
bringes direkte inn for tingretten. En av
fordelene med dette er at man da slipper
å begynne prosessen i forliksrådet, og at
man dermed sparer både tid, arbeid og
penger til advokat.  

Internett
– Deretter kan det være lurt å sjekke
bygge- eller entreprenørfirmaet du har
tenkt å bruke i Brønnøysundregistrene.
Er firmaet registrert i Brønnøysund i det
hele tatt? Hvis ikke bør varselsklokkene
kime, sier Jensen.

På Brønnøysundregistrenes nettsider
kan du blant annet finne ut hvor lenge et
foretak har eksistert, hvorvidt det har
levert inn godkjent årsregnskap og så
videre. Disse opplysningene er gratis. 

– I tillegg kan det lønne seg å søke på
firmanavnet og personenes navn på
internett, for eksempel på Google. For
en del yngre mennesker vil dette være en
selvfølge, men det er ofte nødvendig å
minne eldre brukere på denne mulighe-
ten. Dersom firmaet er nevnt i en eller
annen sammenheng, for eksempel i en

artikkel eller blogg, kan det lønne seg å
undersøke saken nærmere, spesielt hvis
det er negativ omtale, lyder Jensens råd. 

Til slutt vil det også være en fordel å
be om referanser. Be om å få oppgitt tid-
ligere kunder, ring dem og spør hva de
var fornøyd med og hva de var mindre
fornøyd med. 

LØNNSOMT: Risikoen for ubehagelige
overraskelser kan reduseres. Men det
krever forarbeid og oppfølging under-
veis. Foto: Charlie Drenstam / Scanpix. 
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– Skal du gjøre et større byggearbeid,
så sjekk også om firmaet har ansvarsrett,
det vil si lov til å godkjenne sine egne
bygg. Dette blir det muligens en slutt på
når den nye plan- og bygningsloven trer i
kraft, men enn så lenge er det byggefir-
maene selv som foretar kontrollen, påpe-
ker Jensen. Myndigheten til å utføre

egenkontroller gis av Statens byggtek-
niske etat. Har firmaet mistet myndighe-
ten, betyr det at det har godkjent noe det
ikke burde, noe som ikke tegner til fir-
maets fordel. 

God kontrakt 
Når du er igjennom disse punktene,

gjenstår likevel det kanskje viktigste i
prosessen, nemlig en god kontrakt. Det
er ikke til å komme fra at mange kommer
unødig i store problemer på grunn av
manglende eller mangelfulle kontrakter. 

– Bruk kontrakter fra Standard
Norge. Mange firmaer har egne kontrak-
ter som helt sikkert er gode på sine vis,
men kontraktene fra Standard Norge er
forhandlet frem av begge parter og skal
dermed være gode både for oppdragsgi-
ver og oppdragstager, sier Jensen. Som
legger til at et av de viktigste punktene i
kontrakten er datoen for ferdigstillelse.
”Sommeren 2008” holder ikke.

– Når er det sommer; er det 1. juni
eller 30. august? Har du en dato, unngår
du diskusjonen, sier Jensen. 

Dersom du bygger nytt og boligen
ikke blir ferdig i tide, er dagmulkter
hjemlet i bustadoppføringslova. Dag-
mulktene skal være på minst én promille
av sluttsummen du betaler for boligen,
eller minst 0,75 promille dersom du også
kjøper tomten. Det er ikke noe i veien
for å avtale høyere summer, men bøtene
kan toppen løpe i 100 dager. Hvis du
lager tilbygg på eksisterende bolig, er det
opp til deg selv å få med en klausul om
dagbøter i kontrakten med håndver-
kerne. Dere er da fri til å avtale både stør-
relsen på bøtene og hvor lenge de skal
løpe.

Avtal byggekontroll 
Selv om du har gjort grundig forarbeid,
kan det lønne seg også å holde et øye
med selve byggeprosessen. En måte å
gjøre dette på, er ved slutten av bestemte
byggestadier å få inn kontroller fra en
uavhengig part. De færreste er kyndige
til å foreta en slik kontroll selv. Avtalen
om når kontrollene skal foretas, og av
hvem, bør inn i kontrakten før arbeidet
begynner. En sluttbefaring alene vil ikke
kunne avsløre grunnleggende konstruk-
sjonsmessige feil.

– Byggekontroller som skjer når alt er
klart – når flisene er lagt på badet, og
taksteinen er på plass på taket – kan
avsløre feil, men primært feil av kosme-
tisk art. Hvordan ting ser ut under over-
flaten kan jo ingen vite, sier direktør for
privatmarkedet i Anticimex, Roy Malmo
Nilsen.

Ved hvilke stadier kontrollen skal
foretas, vil være individuelt og avhengig



av fremdriftsplanene for prosjektet. Det bør avtales mellom
byggefirmaet, konsulentfirmaet som skal utføre kontrollene,
og deg som er oppdragsgiver. 

Kontrollstadier
Visse holdepunkter for når man bør sjekke kvaliteten på
arbeidet er likevel mulig å skissere, mener Terje Bjørklund i
konsulentfirmaet Opak, som har spesialisert seg på kontroll
av både privatboliger og næringsbygg.

– Første kontroll bør skje når grunnmuren er oppe og
fuktsikring er utført. Er drensledning lagt i riktig høyde i
forhold til innvendig gulv, og har den riktig fall? Er grunn-
muren fuktsikret med grunnmursplast og isolasjon? Mangel-
full fuktsikring av konstruksjoner under bakken er dessverre
en typisk skadeårsak i norske hus. Det er ikke spesielt van-
skelig å få dette riktig, men ofte er arbeidet slurvete utført,
eller gjort av ufaglærte, sier Bjørklund.

Det neste stadiet er når bindingsverket er reist og huset er
kledd inn slik at det er en lukket bygning med innsatte vin -
duer og dører, mener han. 

– Da bør det kontrolleres at bindingsverket er riktig satt
opp, samt at isolasjonen og diffusjonssperren er på plass og
at arbeidet er riktig utført. Dersom taket også er på plass på
dette tidspunktet, er det sentralt å kontrollere at det er byg-
get slik at det holder vannet ute og at eventuelt isolasjon og
lufteskikt er riktig utført. Det er dessverre ingen selvfølge,
sier Bjørklund. 

Hvis bygningen inneholder våtrom, bør den tredje kon-
trollen utføres når all membran er lagt på, anbefaler eksper-
ten. 

– Da får man sjekket om membranen er tykk nok og om
den er riktig lagt på gulv og vegger. En trykktest av gulv med
sluk bør foretas for å sjekke om det er tett, sier Bjørklund.

Til slutt er det naturlig med en ferdigbefaring, der even-
tuelle skjønnhetsfeil i overflatene vil kunne avdekkes, og der
man også får sjekket at tekniske anlegg fungerer, at byggefor-
skriftenes krav til sikkerhet er oppfylt og at det foreligger
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen. 

Fordyrende
Ulempen med en gjennomgående uavhengig byggekontroll
er kostnadene. En gjennomgående byggekontroll av en pri-
vatbolig vil, alt etter størrelsen på prosjektet, trolig koste deg
mellom 30 000 og 50 000 kroner. Bygger du et hus til fire-
fem millioner, et hus som forhåpentligvis skal stå i flere
generasjoner, kan det være en god og rimelig forsikring. Men
husk at også byggekontrollører kan ta feil. 

– Spør derfor firmaet du engasjerer om det har forsik-
ring, i fall det etter deres inspeksjon av huset likevel skulle
dukke opp problemer i ettertid, råder Bjørklund. 

– Man kan aldri være for forsiktig, 
oppsummerer han. raa@huseierne.no

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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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
 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
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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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nyttpånett
Hver eneste virkedag finner du ferske nyheter på Hus & Boligs
egen nettside www.hus-bolig.no. 

– For oss som bare kommer ut med seks ut gaver i året er
det veldig verdifullt også å kunne publisere på nett, sier redak-
tør Nina Granlund Sæther. – Det gir oss en unik mulighet til å
være like aktuelle som dagsavisene. 

Dessverre tror redaksjonen at det er mange lesere som ennå
ikke har oppdaget det nye nett-tilbudet. Noen av de siste nett-
nyhetene vil du derfor finne henvisning til på denne siden. 

Komfyren automatisk av
Hver tiende boligbrann i Norge oppstår på kom -

fyren. Derfor har Direktoratet for samfunnssikkerhet

og beredskap (DSB) nå fremmet forslag om å endre

standarden for komfyrer. Forslaget går ut på at

kokeplaten skal slås automatisk av etter to timer,

hvis temperaturen overstiger 100 grader. Dessuten

skal temperaturen i en kasserolle reduseres til 265

grader etter 15 minutter og siden ikke øke. De van-

ligste oljene antennes først ved høyere tempera -

turer. Når hver tiende boligbrann her i landet starter

på komfyren, er det ikke først og fremst på grunn av

tekniske feil med ovnen, men derimot på grunn av

menneskelig svikt. Kjeler tørrkoker, fettgryter og

panner tar fyr fordi folk glemmer dem. De store

komfyrprodusentene er skeptiske til det nye 

forslaget.

Sitter du på miljøgift?
Siden 1. april har miljøgiften deka-BDE vært forbudt å produsere, importere, eksportere og

omsette i Norge. Men høyst sannsynlig finnes giften fortsatt i din stue.

Deka-BDE tilhører gruppen bromerte flammehemmere som blant annet brukes i møbler og

tekstiler. Miljøgiften finnes særlig i møbler og madrasser produsert i England og USA. I tillegg

finnes den trolig i isolasjon rundt rørene i boligen din. Det største bruksområdet for bromerte

flammehemmere er likevel elektronisk utstyr. Datautstyr, mobiltelefoner, fjernsynsapparater,

kontakter og brytere inneholder gjerne stoffer av denne typen. Les mer på www.hus-bolig.no 

Reklame på nett
Er du blant dem som irriterer seg over at post-

kassen hele tiden fylles opp av unødvendig

reklame – samtidig som du ikke vil reservere

deg, i fall det faktisk skulle dukke opp et tilbud

som du kan få nytte av? Nå kan du være kvitt

dilemmaet. På den nyetablerte nettsiden

www.tilbudsweb.no samles alle tilbudsavisene

og kampanjene som dumper ned i hundre

tusener av postkasser hver dag, slik at du kan

lese dem på nettet i stedet for på papir.

 Dermed kan du reservere deg mot reklamen,

og samtidig få med deg de gode tilbudene.

Les mer på www.hus-bolig.no 

www.hus-bolig.no
NYHETER HVER DAG

Lamper på barnerommet
skal være fastmontert
Løse lamper i barnerom kan være en brannfelle. Vær

spesielt varsom med lavvoltsvarianter som gir godt

lys men blir svært varme. 

– Denne typen lamper burde nesten vært for-

budt. Dekkes de til kan de forårsake branner, og

man kan også få brannskader ved berøring av

pærene, sier seniorrådgiver Tor Christian Mortensen i

Nelfo.  

Mortensen tror mange foreldre glemmer å tenke

på farene forbundet med belysning. Lamper til bruk

på barnerom skal alltid være fastmontert, enten i

taket eller på veggen. Kommer en varm pære i kon-

takt med brennbart materiale som puter eller dyner,

kan det få svært alvorlige følger. Mer om elsikkerhet

på barnerommet kan du lese på www.hus-bolig.no 
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EGGESKALLFARGET: Både tak og vegger males hvite for
å gi et lyst og luftig preg. Når man står på soverommet i

den ene enden av huset kan man se gjennom hele 
bygningen – helt ned til sjøen for enden av tomta.
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Voie: Snart ferdig
Siden våren 2006 har Hus & Bolig fulgt den gamle

låven på Voie i Kristiansand som skal blir ny bolig for
Eli Tangvall Aasen. Håndverkerne er i ferd med å
legge siste hånd på verket innendørs, og husfruen 

gleder seg til at alt skal bli ferdig. Men fortsatt 
gjenstår en del utfordringer, blant annet ute.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

VÅRLIG EVENTYR: – Hvem trenger vel malerier på veggene når man har en vakker eikeskog med
hvitveisbunn rett utenfor kjøkkenvinduet, spør Eli Tangvall Aasen entusiastisk. 

LÅVEBYGGER: Eli Tangvall Aasen (69) gleder
seg til å flytte inn i stort, nytt hus i barndoms-
byen Kristiansand. Hun så potensialet i en
 falleferdig låve.

OVERLYS: Tak og vegger er malt
hvitt. Dagslys på kjøkkenet kom-
mer blant annet inn gjennom
fem store takvinduer.

PEISKOS: Huset skal varmes opp
med jordvarme, men peis på
kjøkkenet og i stuen sørger for
kos i mørke vinterkvelder.



Gjør det vanskelig for tyven! 
Sikre båtmotoren og andre verdisaker 
på en enkel måte med Smartlock.

   kobles i ring

Vern om dine verdier i sommer...

- respekt for deg 10 år
1 9 9 8  -  2 0 0 8

38 • hus&bolig 3–2008
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– Tenk om vern av kulturarven i
Norge hadde hatt like høy status og
fått like god drahjelp fra staten som
vindusprodusentene nå får. Slutt å lov-
prise hvor viktig det er å ta vare på
gamle hus når dere holder festtaler.
Gjør heller noe for kulturarven vår i
hverdagen. Det gir gode energiresulta-
ter, sier Else Rønnevig. 

Kallenavnet Sprossa fikk hun for
25 år siden da hun protesterte kraftig
mot ødeleggende vindusutskiftinger
og falske sprosser. Og siden den gang
har hun både rehabilitert en rekke ver-
nede bygninger og arbeidet som rådgi-
ver innen bygningsvern. Rønnevig er
også landets eneste statsstipendiat med
bygningsvern og kulturformidling
som arbeidsfelt.

Historien gjentar seg
I innlegget sitt hevder Else Rønnevig
at historien gjentar seg. ”Det er nå
rundt 30 år siden Husbanken kom
med gunstige lån og tilskudd til alle
som ønsket å skifte de «elendige»,
trekkfulle gamle vinduene sine. Enda
en gang opplever vi at staten, også
denne gangen uten først å ha gått i dia-
log med antikvarisk myndighet, løper
vindusprodusentenes ærend”, skriver
hun. Rønnevig stiller energiminister
Åslaug Haga tre konkrete spørsmål,
blant annet om Riksantikvaren er tatt
med på råd.

Heller ikke Riksantikvaren og vin -
dus produsentene unnslipper kritikk.
Den engasjerte bygningsverneren hev-

der blant annet at flere av opplysning-
ene på Enovas nettsider er villedende,
og spør om Riksantikvaren vil gjøre
noe med dette. Les hele Rønnevigs
innlegg på side 87. ngs@huseierne.no  

Utfordrer 
energiministeren

I et debattinnlegg i denne utgaven av Hus & Bolig raser
hele Norges bygningsverner Else “Sprossa” Rønnevig (68)

mot energi minister Åslaug Haga. Hun mener at staten
gjennom Enova løper vindusprodusentenes ærend ved 

å rope “bytt ut, bytt ut”.

SINT PÅ HAGA: Else Rønnevig hevder 
historien gjentar seg og at staten 

løper vindusprodusentenes ærend. 
Foto: Irene Hegge Guttormsen.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER



...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
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Du velger selv hvem som skal varsles ved 
en alarm.  Naboer, venner og familie 
varsles i tillegg til at du selv blir varslet.  
Alarmen varsler til telefon og mobiltelefon.

www.tryggogsikker.no

* Kjøper du Powermax+ startpakke kan du på 3 år spare opptil 12.624 kroner på å eie din egen boligalarm
    istedenfor å velge alarm fra et vaktselskap.  (Kilde: Aftenposten, se www.tryggogsikker.no/boligalarm/)

Kampanjetilbud i juni: 
 

startpakke 
Sentral, bevegelsessensor, 
magnetkontakt, fjernkontroll og
godt synlige alarmklistremerker.
Veiledende pris: kr. 5.850,- inkl. mva.

Powermax+ er en moderne trådløs boligalarm 
som melder fra om tyveri, brann og vannskade. I tillegg 
gir den deg mulighet til å se hva som skjer via internett ved hjelp av kablede og 
trådløse video kameraer. Powermax+ kan integreres med smarthusløsninger for 
et  helautomatisert hjem. Trygg og Sikkers montører kan levere systemet ferdig 
montert i Stor-Oslo (ikke inkludert i dette tilbudet).

Les mer om å eie din egen boligalarm på: www.tryggogsikker.no/boligalarm/

3.990,-

Se vårt store utvalg
av sikkerhetsutstyr !

Røykvarslere
Ioniske, optiske, kombinasjons-
varslere, CO-varslere, seriekoblet 
med kabel eller trådløst. Alle er 
godkjent av DSB.

Boligalarm
Trådløst system med GSM-modul, 
trådløs sirene, bevegelsessensor, 
røyk- og vannvarsler. Klargjort 
for webkamera og webmodul.

Evakueringsutstyr
Evakueringsmasker, brannstiger, 
redningsliner og annet utstyr for 
sikker evakuering.

Brannslukkere
Pulverslukkere, husbrannslanger, 
skumslukkere, CO2, auto matisk 
slukker for tv, tørke trommel og 
sikringsskap, og spesial slukkere.

Spar over 12.000 kroner* på 
å eie boligalarmen selv!

Butikk i Oslo:
Skippergata 33, 0154 Oslo
Telefon:  22 110 110  (kl. 10-18)
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”Gammel laksebu i Varangerfjorden, Finnmark”, fotografert av Svein Solhaug

FOTOKONKURRANSEN:
Bildene må ha fortellerkraft

– Du må ha noe å fortelle. Så enkelt, og så vanskelig er det å ta gode bilder, sier fotograf 
Morten Løberg (55). Han har sagt ja til å være med i juryen som skal kåre vinnerne 

i Hus & Boligs fotokonkurranse som varer helt frem til neste år. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Det var lett å plukke ut bilder som
skulle premieres med en ryggsekk fra
Hus & Bolig i denne utgaven, mener

Morten Løberg. Slik er det i alle foto-
konkurranser:

– Det er alltid noen bilder som skiller
seg ut positivt, sier den erfarne fotogra-
fen som både jobber med oppdragsfoto-
grafering og kunstfotografi. Han er inn-
kjøpt av en rekke kulturinstitusjoner, har

flere bøker bak seg og er en flittig skri-
bent i ulike tidsskrifter. Morten Løberg
holder også foredrag om fotografering og
underviser i faget.

Planlegg hva du vil si
Løberg legger ikke skjul på at han også
synes det er mange dårlige bilder som er
sendt inn til konkurransen. Flere av dem
er kun registreringer. De er bare knipset, ➤
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nærmest uten mål og mening. Så er det selvfølgelig en
god del bilder i mellomsjiktet.

– De virkelig gode bildene er de som har noe å for-
telle, som det ligger en idé bak. Bildet har da en fortel-
lerkraft, understreker han. – Komposisjon og teknikk
må også stemme, men blir mindre viktig hvis innholdet
er slående og fortellingen er sterk. 

Et av bildene han har valgt seg ut er ”Gammel lak-
sebu i Varangerfjorden, Finnmark”, fotografert av Svein
Solhaug. Her er det det dramatiske lyset som gjør bildet
spesielt. I bildet ”Randsøya, Kristiansand” av Arnbjørg
Aagesen er det de slående kontrastene og fargebruken
han liker. 

– Fotografen har sett motivet på en observant måte.
Derfor blir dette et noe uvanlig sommerbilde.

Marianne Søbakks ”Hus møter fjell i Lofoten” har

”Randsøya, Kristiansand” fotografert av Arnbjørg Aagesen

Jurymedlem og fotograf
Morten Løberg.

”Hus møter fjell i Lofoten” fotografert av Marianne Søbakk



noe grandiost over seg – det bitte lille huset
står i sterk kontrast til den mektige naturen.
Også ”Nyholmen fyr i Bodø, februar 2007”
er et bilde som utmerker seg, mener jurymed-
lemmet. Han har sett mange bilder av nord-
lys, og utfordringen med denne type bilder er
å få det til å stemme teknisk. Det mener han
at fotograf Andreas D. Skjervold har klart.

– Å fotografere er litt som når man er på
direktesending på TV, sier Morten Løberg. –
Da er det viktig å formulere seg kort og pre-
sist og få frem det man vil si – slik at tv-seerne
skjønner hva man mener. Felles for disse fire
bildene er at de klarer å fortelle noe. Budska-
pet når frem til meg som betrakter.
ngs@huseierne.no
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”Nyholmen fyr i Bodø, februar 2007” fotografert av Andreas D. Skjervold

Lær mer om fotografering
I boka ”Tekst & foto – skriv bedre, foto-

grafér bedre” gir forfatterne Morten

Løberg og Lars Aarønæs en rekke gode

tips og råd, blant annet om hvordan et

bilde kan forbedres. Steg for steg får du

vite hva du kan gjøre for å bedre kva-

liteten, både teknisk og innholdsmessig.  

Andre gode bøker om fotografering

er blant annet National Geographic

Society: Fotografering, Thomas Nykrog:

Digital fotografering og Magnar Fjørtoft:

Digital fotografi i praksis.

Du kan fortsatt være med
Fotografer et hus, eller en detalj fra et

hus, og bli med i konkurransen om en

førstepris på 15 000 kroner. Vi deler

også ut en annenpremie på 10 000 kro-

ner og en tredjepremie på 5 000 kroner.

I hver papirutgave frem til og med

nr. 6 2008 premierer vi minst et godt

bilde med en Hus & Bolig-ryggsekk.

Vinnerbildene presenteres i første

utgave i jubileumsåret 2009. Da runder

Hus & Bolig 100 år. Alle bilder som er

redaksjonen i hende innen 31.12. 2008

er med i konkurransen om penge -

premier og ryggsekker.

Bildene må være i JPEG-format og

ha en minimumskvalitet på 1 MB. 

Papirbilder i størrelse 10 x 15 cm kan

også sendes inn. Juryen vil i tillegg til

fotografiske kvaliteter legge vekt på

kreativitet og fantasi. 

Bildene sendes til husogbolig@

huseierne.no eller ”Fotokonkurranse”,

Hus & Bolig, Fred. Olsensgate 5, 0152

OSLO. Merk forsendelsen tydelig med

fotografens navn, adresse og telefon-

nummer. Skriv gjerne noen linjer om

hvor og når bildet er tatt. 

Følg med på nett: Hus & Bolig vil

fortløpende legge konkurransebilder ut

på www.hus-bolig.no. Her kan du også

lese mer om konkurransen.





45hus&bolig 3–2008 •

Vil du kompostere matavfallet
ditt, skal du være akkurat

passe ivrig. Både for lite og for
mye arbeid vil ødelegge pro -

sessen. Men gjør du det 
riktig, kan du virkelig

skjemme bort det du har av
planter og blomster i potter,

kasser, bed og drivhus. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Det er utrolig hvor mye som kan kom-
posteres! En eksperimentell venn av meg
la olabuksen sin i kompostdunken, og
den forsvant, den! Astrid Bjerke i Grønn
Hverdag smiler entusiastisk. Hun har
kompostert matavfallet sitt i over ti år, og
er fortsatt i fyr og flamme over naturens
evne til å ta seg av avfallet vårt. Hun
anbefaler dog ikke at man fyller kom-
postdunken med klær.

– Men når det gjelder matavfall går
det aller meste, selv sitrusskrell og kaffe-
grut – bare det ikke blir for mye av det,
sier Bjerke. 

Trendy
Miljø og økologi er trendy, men det er
kanskje først og fremst ønsket om å
skape sin helt spesielle energibombe til
rosene, bærbuskene og frukttrærne som
gjør at interessen for hjemmekomposter-
ing øker flere steder i landet. Dersom du
vil begynne å kompostere matavfallet
ditt, er det en god start å investere i en
skikkelig beholder.

– Å slenge matavfallet på en haug
oppå litt hageavfall er ikke god kompos-
tering. Første bud hvis du skal kom-
postere matavfall er å ha en god beholder
med lokk. I Norge trenger vi isolerte
beholdere, slik at de ikke fryser om vin-
teren. Og sørg for all del for at
beholderen er musesikker, råder Bjerke.
Som selv har opplevd det lite hyggelige

Krevende kompost

➤

PASSE MYE JOBB: – Du skal røre litt i komposten, så den får luft og det ikke blir en anaerob prosess som avgir metangass. 
Men ikke rør for mye; da forstyrrer du mikroorganismene i arbeidet, sier komposteringsekspert Astrid Bjerke. Foto : Rikke Åserud.
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møtet med en feit rotte i bingen den
gang det ikke var andre alternativer enn å
snekre kompostbeholderen selv. Snekre
selv kan man for så vidt gjøre i dag også,
men Bjerke fraråder det.

– Det er nesten umulig å få hjemme-
lagde beholdere musetette – dyrene
kryper inn gjennom hull som ikke
trenger å være større enn en mynt.
Dessuten krever det mye av materialene.
Spikrene vil for eksempel fort etse bort,
dersom de ikke er syrefaste, påpeker
Bjerke. I dag finnes mange gode isolerte
beholdere å få kjøpt, og for tiden er det
fire svanemerkede på det norske
markedet. De fleste familier klarer seg
fint med en beholder på rundt 200 liter.
En god rørepinne og en bøtte med lokk
til strø er ekstrautstyr som gjør jobben
enklere. 

Små biter
Når du har kjøpt inn utstyret, er det

egentlig bare å begynne. Våren og for-
sommeren er en fin tid å starte på, men i
prinsippet kan du starte når som helst.
Nederst i kompostbingen lager du et
”skjærereir” av kvist og kvas, bark, lyng
eller halm som sørger for god drenering
og lufttilgang. Laget dekkes med et par
spader jord, og dermed er det bare å
legge i matavfallet.

– Min tommelfingerregel er at
matrestene ikke bør være større enn
halve egg. Bakteriene som bryter ned,
angriper utenfra. Er bitene for store, tar
det dem fryktelig lang tid å komme inn
til kjernen, sier Bjerke. 

Det er også et poeng å fylle på litt
etter litt, og ikke samle opp alt matavfal-
let i en uke før du har det i beholderen.

Passe mye arbeid
I tillegg til matavfall må du ha strø for at
kompsteringsprosessen skal bli god.
Strøet sørger for lufttilgang slik at

Hjemmekompostering
Kompostering av matavfall krever en isol-

ert beholder med lokk. Disse koster fra

rundt 3 000 kroner og oppover. Strø koster

rundt en hundrelapp.

Bein, mangokjerner, eggeskall og lig-

nende brytes sakte ned, og vil bli liggende

igjen nokså hele når resten av komposten

er ferdig. 

Sitrusskall og kaffegrut forsinker

komposteringsprosessen, og bør utelates

dersom komposteringen går dårlig. Aske

er basisk og ødelegger for prosessen. Ha

ikke aske i komposten. 

Nyttige nettsider:

www.gronnhverdag.no 

www.ecolabel.no

ÅPNE BINGER: Kjøkkenavfall skal ikke komposteres i åpen beholder. En enkel, åpen binge er derimot velegnet til hageavfall. Foto : Nina Granlund Sæther.
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TEKST: RIKKE ÅSERUD

Mange kommuner har gratis kurs i
hjemmekompostering for sine
innbyggere, og gir tilskudd til

kjøp av beholder. Likevel er det ikke
slik at det å kompostere selv er det
mest miljøvennlige alternativet for
alle, påpeker forsker Roald Aasen ved
Bioforsk i Ås. 

– Det kommer an på hva som er
alternativet i din kommune. Dersom
det våtorganiske avfallet i din kom-
mune samles inn og utnyttes i et bio-
gassanlegg, vil det ressursmessig være
bedre å bidra med matavfallet der, enn
å kompostere det selv. Men bor du for
eksempel i Oslo eller Bergen, der
matavfallet går sammen med restavfal-
let og forbrennes, vil det nok være
mest miljøvennlig å kompostere det
hjemme, sier Aasen. 

Omdiskutert
Mens miljøorganisasjoner som Grønn
Hverdag lenge har fremmet hjem-

mekompostering som et godt miljø -
tiltak, blant annet ved å drive utstrakt
kursvirksomhet, har enkelte stemmer
talt miljøforkjemperne midt imot. I
fjor høst gikk professor Stefan
Christiernin ved Högskolan Vest i
Sverige ut og advarte mot den aggres-
sive drivhusgassen metan, som dannes
dersom komposten blir for våt og det
skjer en anaerob forråtnelsesprosess.
Han mente at faren for å utvikle denne
gassen var så stor at man ikke burde
kompostere hjemme. 

– Professoren har et poeng. Det er
mange som ikke får komposten
ordentlig til, sier Aasen. Han påpeker
også at all kompost, uansett hvor riktig
man gjør det, danner ammoniakkgass,
som også er en sterk klimagass. 

– Ammoniakkgass dannes når pro-
teiner brytes ned. Når du komposterer
hjemme får du ikke utnyttet denne
ressursen, og det meste av nitrogenet
går tapt. Dersom du leverer inn
matavfallet til profesjonell og riktig
håndtering i biogassanlegg, vil det

Omstridt miljøtiltak
Hjemmekompostering er ikke nødvendigvis det mest

miljøvennlige alternativet når du vil bli kvitt matavfallet ditt. 

matavfallet ikke blir for vått og råtner,
noe som både gir farlige gasser og vond
lukt. Godt strø får du kjøpt på hage -
sentrene, men du kan også bruke det du
får fra din egen hage; oppkvernet kvist,
tørket hageavfall, tørr halm, barnåler,
bark og lignende. Hver gang du har i
matavfall, bør du også ha på et lag med
strø. Og så gjelder det å la mikroorganis-
mene jobbe passe uforstyrret.

– Man skal røre om litt forsiktig med
en krok eller et grep noen ganger i uken.
Er man for ivrig og rører hele tiden,
skaper det ubalanse i systemet. Det er
ikke de samme mikroorganismene som
jobber øverst og nederst i komposten,
derfor bør man ikke omkalfatre for mye
på systemet. Det gjelder å finne en
 balanse gang der du legger passe mye
arbeid i det, sier Bjerke.   

Lukt og dyr
I løpet av sin lange karriere som hjem-
mekompostør har Bjerke opplevd
mange av tingene som kan gå galt.
 Skade dyr som rotter og fugler er svært
sjelden noe problem i isolerte beholdere
med lokk. Verre er det med lukt. 

– Er du slapp, og bare fyller på med
matavfall uten å gjøre noe annet, risi -
kerer du å få et luktproblem. Som oftest
er problemet da at komposten er for våt,
og du løser det ved å tilsette mer strø. Et
tykt strølag på toppen kan også virke
som et luktfilter. Det anbefales dersom
det for eksempel er mye rekeskall i kom-
posten, sier Bjerke. 

Bruk
Det tar gjerne 3-4 måneder før kom-
posten er ferdig i beholderen. Deretter
skal den hvile eller ettermodne en
sesong.

– Tar du ut komposten om høsten,
kan den ettermodne til våren. Da sprer
du den utover bakken og legger en duk
over, slik at ikke næringsstoffene vaskes
ut av regnet, forklarer Bjerke. I praksis
kan du regne med å tømme beholderen
to til tre ganger i året. 

Varmkompost er svært næringsrikt
og kan med fordel brukes i drivhus, pot-
ter og bed og under rose- og bærbusker.
En del kompost og fire deler jord gir en
god blanding. raa@huseierne.no

MILJØVENNLIG? Om hjemmekompostering er den mest miljøvennlige løsningen kommer an
på hva som er alternativet i din kommune, mener forsker Roald Aasen. Foto : Rikke Åserud.

➤
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være mulig å utnytte ammoniakkgassen til gjødsel i land-
bruket, i stedet for at den forsvinner uutnyttet ut i naturen, sier
Aasen. 

Ønsker hjemmekompostering uansett
Miljøorganisasjonen Grønn Hverdag ønsker på sin side å opp-
fordre til hjemmekompostering uansett hva alternativet i den
enkelte kommune er, forteller daglig leder Tone Granaas:

– Vi ønsker først og fremst at folk skal produsere så lite
matavfall som mulig, ved å kjøpe mindre, bli flinkere til å
bruke restene, og så videre. Dernest mener vi at det lille
matavfallet man likevel produserer, bør komposteres hjemme,
slik at man blant annet sparer transporten til den sentrale
behandlingen, sier Granaas. 

Statens Forurensningstilsyn opplyser at det er opp til den
enkelte kommune om den ønsker å oppfordre til hjemmekom-
postering. Sentrale myndigheter har ikke noen retningslinjer i
så måte. raa@huseierne.no

Gratis kurs fortsetter
Innen desember 2011 vil Oslo ha på plass et flunkende nytt gjenvin-

ningssystem, der matavfallet skal utsorteres, gjenvinnes og utnyttes

til miljøvennlig biodrivstoff til byens busser, samt biogjødsel til lokalt

landbruk. 

– Dersom dette anlegget kommer i gang i Oslo slik planene fore-

ligger i dag, vil det være en bedre løsning miljømessig å levere

matavfallet sitt til gjenvinning enn å drive med hjemmekompostering,

sier forsker Roald Aasen ved Bioforsk. Kommunen har likevel ingen

planer om å kutte oppfordringen til å kompostere selv, eller om å

legge ned gratiskursene i hjemmekompostering. 

– Det er en såpass liten del av befolkningen her som både har

mulighet til og ønsker om å kompostere hjemme, at de få som faktisk

er interessert, bør få muligheten, sier informasjonsrådgiver Cecilie

Johansen i Oslo kommune. Som legger til at en del nok vil velge både

å levere og kompostere. Kompostbingen har det nemlig med å bli

nokså fort full. raa@huseierne.no 

Bøkene fås i bokhandlene og på 
www.cappelendamm.no

En ny og oversiktlig grunnbok for glade hage-
eiere. Boka følger årstidene – og hver årstid 
innledes med en huskeliste over aktiviteter. 
Over 1000 instruktive strektegninger gjør det 
enkelt å overføre kunnskapen fra bok til praktisk 
hagearbeid. 

Oversatt av Knut Langeland.
Kr 349,- innb.

Boka gir en enkel 
innføring i hvordan 
du kan forvandle 
avfall fra kjøkken og 
hage til økovennlig 
gjødsel. Kompostering 
er ikke bare miljøvennlig, men også morsomt, 
enkelt og billig!  Flotte bilder og moderne 
design gir inspirasjon og lyst til å sette i gang. 

Innholdet er tilrettelagt for norske 
forhold ved Even Bratberg.
Kr 239,– innb.

Eva Rönblom
HAGEN 
GJENNOM 
ÅRET
PRAKTISK HÅNDBOK 
FOR HAGEELSKERE

Ken Thompson

KOMPOST

Tid for hage!



    Ja takk, jeg vil bestille VitaePro  for halv pris kr 123,50   
(+ forsendelse kr 39,50). Jeg vil deretter få tilsendt VitaePro som dekker dagsbehovet
i 2 måneder, direkte hjem i postkassen annenhver måned for kr 247,-
(+ forsendelse kr 39,50). Jeg kan ta pause eller stoppe abonnementet når jeg ønsker.
Jeg vil motta skrittelleren for kr 0,- i min andre forsendelse.        
 

VitaeLab AS
Svarsending 3190
0092 Oslo

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR:/STED:

TLF.:

                                                                                      Underskrift av person over 18 år

Husogbolig

BRUK BLOKKBOKSTAVER

1/2 pris
første pakke!

Allerede fra 40-års alderen 
begynner de fleste å merke 
endringer på synet. Vi ser ikke 
så godt som tidligere, det merkes 
særlig i mørket eller i dårlig lys.
Mange har ikke ”lange nok 
armer” og får lesebriller. I tillegg 
blir skarpsynet svekket.

Mange øyenleger anbefaler 
tilskudd av lutein for å bevare 
skarpsynet. Kroppen produserer 
ikke selv lutein, det må derfor 
tilføres gjennom kosten. Lutein 
finnes blant annet i grønnsaker
som spinat og mais.

En kapsel VitaePro inneholder
6 mg lutein, som er den anbefalte 
dagsdosen.

Visste du at?
VitaePro beskytter kroppen mot frie
radikaler. De frie radikalene skader
cellene i kroppen gjennom en prosess
 som kalles oksidering. Et eksempel

 på oksidering er hvordan epler blir brune 
etter at de er skåret opp og ligger fremme.

Fysioterapeut Steinar Aas ved Klinikk Frogner

Antioksidanter er viktig for kroppen
etter trening, fordi de fjerner avfalls-
stoffer fra cellene og gjør kroppen 
klar til en ny økt.  
Fordi VitaePro inneholder naturens sterkeste
antioksidant, astaxanthin, anbefales tilskudd av 
VitaePro for alle som ikke får i seg nok 
antioksidanter gjennom kosten (750g frukt og 
grønt for kvinner og 900g for menn hver dag).
Vil du vite mer om antioksidanter kan du gå inn
på www.vitaepro.no

Medlem av Bransjerådet for naturmidler

VitaeLab AS: Enebakkveien 117, 0680 Oslo
Kundeservice: Man.-fre.: 08.30-16.30

tlf. 815 69 060

ABONNEMENTSGAVE
Få tilsendt denne skrittelleren når du blir 
abonnent på VitaePro. Du kan måle antall 
skritt, avstand og kaloriforbruk. Gaven blir 
sendt med din andre forsendelse.

Verdi kr 199,-
For deg kr 0,-

Bestill nå! Send SMS HELSE 42 til 2007
 

Tagetes Erecta vokser i varme 
strøk i India. De fløyelsmyke, 
store bladene inneholder 
antioksidanten lutein.



Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

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

Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
Epost: rg@grodaas.no  www.grodaas.no OS

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

Tomtefeste (innløsning), plan- og byggningsrett,
mangelssaker, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no OS

LO

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

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

Oslo og Kongsberg
Tlf.: 22 40 58 80. Fax: 22 40 58 81
koe@advok.no   www.advok.no OS

LO
  

  
BU
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ER

UD

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Knut Bachke

Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler,
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og kba@bullco.no

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

Fast eiendom, familie, arv, skifte, eiendoms-
megling, boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, Pb 148, 1321 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 00. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.spaniamegling.no

OS
LO
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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
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SH
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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

US

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

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

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

TF
OL

D
ADVOKATFELLESSKAPET 
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

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

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

TF
OL

D

ADVOKATENE PÅ LILLETORVET 
v/adv. Trond Selsaas

Fast eiendom, skatterett, arv og generasjonskifte, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Glengsgt. 22, 1706 Sarpsborg. 
T: 69 7911 00. M: 90 18 37 57. F: 69 79 11 01
Epost: trond.selsaas@c2i.net ØS

TF
OL

D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

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

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

Tlf: 69 36 60 00. Fax: 69 36 60 01.
Epost: Fredrikstad@ytterbol.com

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

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

Sarpsborg: Postboks 404, 1703 Sarpsborg.
Tlf: 69 16 18 00. Fax: 69 16 18 01.
Epost: Sarpsborg@ytterbol.com ØS

TF
OL

D

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

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

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

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

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

www.advokatfirmaet-nicolaisen.no AK
ER

SH
US

OS
LO

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

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

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

LO
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US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike      

Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig.
Forsikringssaker – erstatning. 
Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Grensen 12, Pb. 6636 St.Olavs Plass, 0129 Oslo. 
T: 24 14 03 30. F: 24 14 03 31. E:rike@alaw.no OS

LO

NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Avdl. Torvet 5, 2001 Lillestrøm.
Tlf.: 64 84 55 46. Fax: 64 84 55 47. 
Epost: firmapost@ness-co.no OS

LO
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikk, trygd, forr.førs., fast eiendom,
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Tullinsgt. 6, 0166 Oslo
Tlf.: 22 98 17 50, Fax: 22 98 17 51
Mobil: 90 63 31 00 
Epost: advokat.myhr@iventelo.net OS

LO
ADVOKATFIRMAET HERSLØV BULL 
& CO v/adv. Jens Petter Bull

Feil og mangler ved overdragelse av fast eiendom.
Ellers alt vedrørende fast eiendoms rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Pb. 2004 Vika, 
0125 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. Fax: 24 14 56 01.
Epost: bull@hblaw.no OS

LO

ADVOKATFIRMA HAAVIND VISLIE AS
v/adv. Jan-Erik Nielsen
Husleie bolig-og næringseiendom. Borettslag og 
sameie. Avhending av boligeiendom, fast eiendoms
rettsforhold, entreprise.

Bygdøy Alle 2, Boks 359 sentrum, 0101 Oslo
Tlf.: 22 43 30 00. Fax: 22 43 30 01
j.nielsen@haavind.no   www.haavind.no OS

LO

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

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

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

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, 

RING UNNI T.  JOHANSEN:

TLF.  64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

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

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

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

GA
LA

ND

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim
Tlf: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no SØ
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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
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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
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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
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Dronningens gt. 49, Pb. 153, 4662 Kristiansand 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE
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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
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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
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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
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Huseieren hadde leid inn en bekjent og
hans kamerat til å jobbe på huset,
som trengte omfattende rehabilite-

ring. De to arbeidet flere ganger i uken –
noen ganger sammen med huseieren,
andre ganger på egen hånd. Det forelå
ingen skriftlig avtale mellom partene,
verken om lønn eller arbeidets lengde og
omfang. Like før jul 2006 skjedde det
fatale. Den ene av arbeiderne falt ned fra
en stige idet han var på vei opp til andre
etasje. Det var åpent mellom alle eta-
sjene, og mannen døde momentant idet
han landet på hodet på kjellergulvet.  

I mars i år ble huseieren dømt for
brudd på arbeidsmiljøloven på en rekke
punkter som hadde med sikring av
arbeidsplassen å gjøre. Bot, fengsel, inn-
dragning av fortjeneste samt utbetaling
av erstatning til arbeiderens umyndige
sønn, ble straffen.

– En forferdelig tragisk hendelse for
alle de involverte, sa advokat Tor Kjærvik
like før rettssaken. Verken han eller hus-
eieren ønsker i ettertid å kommentere
den.

Arbeidsgiver
– Dette er en dom vi nærmest har ventet
på. Det slurves forferdelig mye på dette
området, sier advokat Einar Frigland i
Huseiernes Landsforbund. Han mener
alt for mange huseiere ikke er klar over,
eller velger å se bort fra, det ansvaret de
kan få når de får hjelp til for eksempel
snekker- eller malerjobber i huset. 

Men når får man som huseier
arbeidsgiveransvar? Frigland forklarer at
arbeidsgiveransvaret avgrenses nedad
mot vennetjenester og oppad mot bruk
av firma. Dersom du får hjelp av en venn
til litt snekring på huset en dag, og noe
skulle skje, er det altså ikke slik at du
automatisk blir ansvarlig for ulykken.
Vennetjenester er fortsatt risikofrie i for-
hold til arbeidsmiljøloven (selv om
erstatningsansvar kan oppstå på andre
måter.) Det samme er dugnader i
borettslag og sameier.  

– Men dersom din venn kommer
over til deg jevnlig, for eksempel hver
ettermiddag over en viss periode, og
utfører arbeidet mot betaling fra deg, om
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Ta ansvaret 
som arbeidsgiver på alvor

Mange huseiere er ikke er
klar over, eller velger å se
bort fra, det ansvaret de

etter arbeidsmiljøloven har
for å sikre arbeidsplassen

når de får hjelp til for
eksempel snekker- eller

malerjobber. I Oslo fikk
det et tragisk utfall da en

arbeider falt ned fra en
stige i et bolighus og døde. 



enn bare litt, får du i følge loven et
arbeidsgiveransvar, sier Frigland. Det
gjelder også hvis du for eksempel har
engasjert naboens sønn til å male huset
ditt noen sommeruker mot lomme-
penger. Selv om du kan se på det som en
vennetjeneste å gi ungdommen en enkel
jobb mot litt betaling, blir du rettslig sett
for arbeidsgiver å regne. 

Annet ansvar
Ansvaret i arbeidssituasjonen blir da et
helt annet enn det hadde vært om du
bare fikk hjelp til jobben som en venne-
tjeneste. Arbeidsmiljøloven stiller en
rekke krav til arbeidsgiver som blant
annet handler om sikring av arbeidsplas-
sen. De færreste huseiere som kommer i
arbeidsgiversituasjonen, klarer å følge
alle disse kravene, og bryter dermed
loven. Mange blir ikke oppdaget. Men
blir man det, eller skulle arbeideren
komme til å skade seg, risikerer man
strenge straffer. At mange slike jobber
også foregår ”svart”, er i denne sammen-
hengen det minste problemet.

I en eventuell rettssak risikerer du
faktisk å bli ansett som arbeidsgiver også
om du ikke betaler rede penger for arbei-
det. I saken fra Oslo tingrett hevdet både
huseier og den gjenlevende arbeideren at
arbeidet som ble gjort på huset ble utført
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TEKST: RIKKE ÅSERUD

➤
BALANSEKUNST: Å male er en kunst, men når det også er en balansekunst, kan det være 

du som huseier som er ansvarlig for sikkerhetsnettet.  Foto: Grethe Kempton. 
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mot forholdsvis vage løfter om gjen -
ytelser fra huseiers side. Usannsynlig,
mente retten, som ikke anså dette argu-
mentet som utslagsgivende for å katego-
risere arbeidsforholdet som noen venne-
tjeneste. Huseier ble sett som arbeidsgi-
ver.   

Oppdragsgiver
Er det ingen skriftlig kontrakt mellom
deg som huseier og den som jobber for
deg, er det heller ingen fordel for deg.
Tvert imot. 

– Faktisk vil det tale for at du har et
arbeidsgiveransvar dersom det ikke fore-
ligger noen skriftlig avtale mellom dere.
Det taler også for å anse deg som
arbeidsgiver dersom arbeideren bruker
ditt verktøy eller utstyr, opplyser Frig-
land. 

Grunnen til dette er at dersom det
foreligger en kontrakt mellom huseier og
arbeider, og arbeideren i tillegg bruker
sitt eget verktøy, begynner arbeidsfor-
holdet å grense til et oppdrag. Og er den
som utfører arbeidet en selvstendig opp-
dragstaker, har du som huseier ikke
lenger arbeidsgiveransvaret. 

– Det som kjennetegner et oppdrag
er blant annet det at oppdragstagere bru-
ker eget verktøy, at de bestemmer frem-
driften på jobben selv, at oppdraget er
personuavhengig og at det skjer etter en
skriftlig avtale. Og ikke minst viktig for
den som skal betale: At det er oppdrags -
taker som er ansvarlig for resultatet, ikke
huseier selv. Alt dette er selvfølgelige ting
når du hyrer inn et firma. Bruker du et
registrert firma til å gjøre jobben, er du
med andre ord helt klart utenfor et
arbeidsgiveransvar, forklarer Frigland.

For å være på den sikre siden bør du
UNNGÅ ANSVARET: – Sett bort farlige jobber til firmaer, oppfordrer advokat Einar Frigland.  At arbeidet
utføres svart er et langt mindre problem enn ansvaret man har som arbeidsgiver. Foto: Nina G. Sæther. 
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jusshelt enkelt ligge unna gråsonene, anbefa-
ler advokaten. Særlig dersom jobben du
skal ha utført er farlig.

– Moralen er i bunn og grunn føl-
gende: Sett bort farlige jobber til firmaer.
Kommer det noen på døren din og tilbyr
seg å male huset ditt mot en billig penge,
slik det ofte skjer i villastrøk på denne
tiden av året, så vit at det kan komme til
å koste deg dyrt dersom ikke alle forma-
liteter er i sin skjønneste orden, sier Frig-
land. Han legger til at dersom du abso-
lutt vil gi naboens sønn noe å henge
fingrene i til sommeren, så bør du i hvert
fall passe på at arbeidet du setter ham til
er tilnærmet risikofritt. Ikke la verken
ham eller andre balansere på en stige for
å komme til med malerkosten under
mønet; lei et stillas! Og det er ikke dumt
å være forsikret som arbeidsgiver: Ring
forsikringsselskapet ditt og hør om
arbeidsgiveransvar er inkludert i hjem-
forsikringen, slik det er i noen selskaper. 

– Det tryggeste vil helt klart være å
bruke et firma som er registrert i Brønn-
øysund til de farlige jobbene. Utenland-
ske håndverkere kan være registrert i sine
hjemland, men det er vanskelig for deg å
sjekke, sier Frigland. 

Utbetalinger
I dommen fra Oslo tingrett fikk huseie-
ren bøter og fengsel for bruddene på
arbeidsmiljøloven. Det er imidlertid
verdt å merke seg at man etter loven også
må betale til staten alt man eventuelt tje-
ner på lovstridig virksomhet. I dette til-
fellet hadde huseier spart en del på ikke å
sikre arbeidsplassen tilstrekkelig, og disse
pengene måtte dermed utbetales i tillegg
til bøtene og erstatningen til avdødes
etterlatte. raa@huseierne.no

Tomtefestestriden til Strasbourg
Strider tomtefesteloven mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen? Det
mener advokat Sveiung O. Flaathen, som på vegne av fire klienter har stevnet den norske
stat og bringer saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. 

I fjor høst avsa høyesterett dom i to saker som gjaldt paragraf 33 i tomtefesteloven.
Den sier at tomtefestere har rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tid-
ligere, og høyesterett mener at denne retten tilfaller tomtefester også når det ikke frem-
går av selve festeavtalen. Flaathen og hans klienter mener på sin side at grunneier må ha
rett til å øke festeavgiften når avtalt festeperiode er over. De viser til at den europeiske
menneskerettighetskonvensjon blant annet sier at ingen skal fratas sin eiendomsrett uten
rikelig erstatning. 

Det kan ta opptil flere år før domstolen i Strasbourg bestemmer hvorvidt den vil ta
saken opp til behandling. raa@huseierne.no

Gårdeier tiltalt 
for uaktsomt drap
Eieren av en bygård i Trondheims-
veien 6 i Oslo sentrum er tiltalt for
uaktsomt drap. Det var i januar i fjor
at deler av den falleferdige bygningen
raste ut, og en forbipasserende
kvinne ble drept idet hun ble truffet
av flere hundre kilo stein. Gårdeieren
stiller seg uforstående til tiltalen og
mener han gjorde det han kunne for
å sikre bygningen. Saken skal for
 retten 25. august. 

Endringer i 
borettslagsloven
Fra 1. juli 2008 blir det gjort små
endringer i borettslagsloven. Endringene
ble vedtatt av Odelstinget 1. april i år. En
av endringene sier at det ikke er lov å
avtale at kjøper skal betale et eventuelt
eierskiftegebyr til borettslaget eller forret-
ningsfører ved kjøp av bolig, det er det
kun selger som skal gjøre. Det blir også
unntak fra forkjøpsretten ved overføring
av borettsandel fra kommunen til den som
leier boligen andelen er knyttet til.
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Dugnadsarbeid er både vanlig og nyt-
tig. Men mange ergrer seg over at
enkelte beboere skulker unna og ikke

yter sin skjerv til fellesskapet. Derfor
bestemmer noen sameier og borettslag at
det skal gis 500 eller 1 000 kroner i bot
for ikke å møte til dugnad. Det er det
ikke anledning til, opplyser advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund.

Bedre å belønne
Ingen kan pålegges å møte opp til dug-
nad. Men alle som bor i en av de nevnte
boformene har plikt til å være med å
betale for at forefallende arbeid og vedli-
kehold utføres.

– I stedet for å sette arbeidet bort,
kan det besluttes at de som ønsker å være
med å utføre arbeidet kan slippe å betale
sin del av kostnadene, foreslår advokat
Leisner. Hvor mye dette koster kan
imidlertid variere, og det finnes ulike
måter å fordele disse kostnadene på.

– Hvis man fastsetter en fornuftig,
realistisk pris på hva det ville koste å
gjøre slikt arbeid, kan man beregne hvor
mye de enkelte må betale som felleskost-
nad – og også hvor mye de som er med
på dugnad skal slippe å betale, sier
Anders Leisner.

Advokaten presiserer at det er tre vik-
tige ting man må ta hensyn til når man
fastsetter pris på dugnadsjobben: Det må

for det første være arbeid som ikke krever
spesialkompetanse. Typisk dugnads -
arbeid er for eksempel raking, luking,
vasking, tømming av loft, rydding av
 fellesarealer og lignende. Prissettingen
må dessuten være realistisk. I tillegg må
samtlige sameiere og andelshavere ha lik
mulighet til å unngå kostnader.

Komplisert arbeid og vedlikehold
som krever spesialutstyr eller profesjo-
nelle, skal holdes utenom. Det vil si at
man ikke slipper unna å betale for at slikt
vedlikehold eller arbeid blir gjort, selv
om man har vært med på dugnad.
ngs@huseierne.no 

Ingen dugnadsplikt

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: GEOFFREY KEMPTON

Et sameie, borettslag
eller boligaksjeselskap

kan ikke pålegge noen å
være med på dugnad.

Du kan heller ikke
bøtelegges dersom du

ikke vil eller har anled-
ning til å delta.

juss



Mange irriterer seg over store trær som kas-
ter skygge og  stjeler utsikt. Og med loven i
hånd hevder de høylytt at naboen ikke kan
ha et tre nærmere tomtegrensen enn to
 tredjedeler av treets høyde – og krever
plantene fjernet. Men så enkelt er det ikke.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

– Nabolovens paragraf 3 sier riktig nok at, om det ikke er
nevneverdig om å gjøre for eieren, må han ikke ha tre som
er til unødig skade eller særlig ulempe for naboen nær-
mere hans hus, hage, tun eller dyrket mark enn to tredje-
deler av treets høyde. Er avstanden to meter, kan treet
altså ikke være høyere enn seks meter, opplyser advokat
Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. Men loven
sier også at treet må være til skade eller særlig ulempe om
man skal kunne kreve det fjernet. Skaden må være påvise-
lig, for eksempel at skyggen fra treet gjør at planter vokser
dårlig eller dør. Og særlig ulempe betyr at ulempen klart
må overstige bagatellnivå. For øvrig kan ulempe være alt
fra skygge for sol til forverrede allergiplager.

Nevneverdig om å gjøre
Kan treets eier på sin side dokumentere at han eller hun
har nytteverdi av treet, kan ikke naboen nødvendigvis
kreve det fjernet. 

– Hvis treet gir ly for vær og vind eller skjermer for
innsyn, vil eieren kunne hevde at det er nevneverdig om å
gjøre at treet blir stående, påpeker advokat Leisner. Det
kan også være estetiske eller affeksjonsmessige årsaker til
at han eller hun ønsker å beholde det, men vurderingen
skal være objektiv. Det vil si at eierens mening ikke er
avgjørende. Det må også være mulig for andre å forstå
begrunnelsen for å beholde treet.

Klarer man ikke å komme frem til en klar og tydelig
avtale med naboen på en fredelig måte, bør saken bringes
inn for domstolen. Her vil begge parters interesser bli vur-
dert. Anders Leisner fraråder på det sterkeste å ta sagen i
egne hender. Det kan føre til erstatningsansvar for tituse-
ner av kroner. Det eneste man har rett til, er å fjerne røt-
ter eller grener som har vokst inn på egen eiendom hvis
dette er til skade eller ulempe. Røtter kan fjernes uten var-
sel, mens naboen må varsles og gis rimelig tid til selv å
fjerne grener før man kan ta affære. ngs@huseierne.no

Koramic har produsert taktegl kontinuerlig i mer enn 
120 år og er i dag en av de ledende produsenter i 
Europa. Toppmoderne produksjonsanlegg sikrer høy 
kvalitet og er grunnlaget for vår garanti og din trygghet.  
Spesielt utvalgte råleirer blandes, bearbeides, tørkes 
og brennes tilslutt på over 1000 °C. 
Dette gir et keramisk frostsikkert takteglprodukt med 
meget lang holdbarhet. 

Koramic har et stort produktsortiment 
med flere forskjellige modeller, over-
flater og farger. Alle leveres med 30 års 
frostsikkerhetsgaranti. 

Koramic taktegl – holdbar og elegant!

Besøk våre hjemmesider:

www.wienerberger.no

Tegl. Skapt for mennesker. 

Building Value

Wienerberger AS | Brobekkveien 40 | 0598 Oslo 

Telefon: 22 07 26 00 | Faks: 22 07 26 01

www.wienerberger.no

 

TAK-
     tegl

Når naboens
trær irriterer 
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Jorden har feber og vi mennesker har
sannsynligvis skylden. Da er det godt å

vite at vi med overraskende enkle grep
kan gjøre vårt til å snu utviklingen. Og
det er nesten ikke grenser for hvor miljø-
vennlig du kan være i ditt eget hjem! 

Miljøklyper og sparekraner
Visste du for eksempel at det nå finnes
en ”ny generasjon miljøstøvsugere” for
de av oss som er ”sugne på lavenergi”? Jo,
da, Siemens har dem, maskinene som
suger mer støv og skitt og mindre energi
og dermed kan gi deg ren miljøsamvit-
tighet attpå til. Ren samvittighet kan du

også få med ”klimakranen Nautic”.
”Endelig har det blitt enkelt for hushold-
ninger å bidra i miljødugnaden”, forkyn-
ner Gustavsberg, som mener mye kan
være løst dersom vi alle bare kjøper
denne kranen. Da kan vi nemlig spare
svimlende 21,1 millioner tonn CO2 i
løpet av de neste fem årene. Mengder av
CO2 kan du også spare om du bytter
dine gamle lyspærer med Philips nye spa-
repærer – faktisk hele 2 296 kilo i året,
bare med sju nye pærer! Men det virke-
lige lyset – miljølyset – må det være Jor-
dan som har sett. For har
du kanskje tenkt over at
hvis du kjøper nye kleskly-
per i friske farger vil du bli
fristet til å parkere tørke-
trommelen, og at du der-
med kan spare halvannen
kilo CO2 for hver gang du
ikke bruker den? Nei vel,
men det har Jordan, som
produserer de klimavenn-
lige klypene. 

Grensen overskrides
Er det virkelig ikke grenser for hvor langt
man kan trekke miljø- og klimasaken i
reklamesammenheng? Hus & Bolig har
spurt ekspertene. 

– Jo da, det er en grense – og den er i
mange tilfeller i ferd med å overskrides,
sier førsteamanuensis Hans Mathias
Thjømøe ved institutt for markedsføring
på Handelshøgskolen BI. Han tror hard
konkurranse mellom produktene kombi-
nert med små forskjeller mellom dem er
to av hovedårsakene til at markeds -

føringsteknikkene av og til
går både langt og lengre
enn langt.

– Mange produkter er
dønn like, og konkurransen
er beinhard. Dermed prø-
ver alle å finne noe som kan
gjøre at de skiller seg ut, og
siden miljøsaken er i vinden
for tiden, blir den en yndet
knagg å henge argumentene
på. Ofte blir resultatet en

Det er ingen sak å redde miljøet.
Bare du kjøper de rette kles-
klypene, lyspærene og støv-

sugerne skal du se at klimakrisen
er over på null komma niks. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Hans Mathias Thjømøe

Redd miljøet  



salig blanding av klima og miljø, bare
fordi det er slikt fokus på disse temaene
akkurat nå. Mye er det reneste tull, suk-
ker Thjømøe. 

Reklameguru Kjetil Try mener gren-
sen går når reklamen får oss til å tro at vi
gjør en innsats for miljøet, uten at vi
egentlig gjør det. 

– Vi risikerer at hver og en av oss blir
sittende igjen med en følelse av å ha gjort
vårt, bare fordi vi har kjøpt noen såkalt
”miljøriktige” produkter, men så er det
lille vi gjør egentlig bare tøv i den store
sammenhengen. Reklamen går for langt
hvis den får oss til å glemme at det er de
virkelig viktige tiltakene, som å stemme
på de riktige politikerne og så videre,
som teller, mener han. 

Beste tredel
Forbrukerombudet har tidligere reagert
på miljømarkedsføring i bilbransjen, og i
dag er partene enige om at miljøargu-
menter ikke skal brukes i markedsføring
av biler i det hele tatt, enkelt og greit

fordi biler er og blir foruren-
sende innretninger. Det samme
gjelder for strøm, siden man
aldri vet om strømmen man bru-
ker kommer fra et miljøvennlig
vannkraftverk eller et foruren-
sende kullkraftverk. Seksjonssjef
Bente Øverli forteller at det er
klare regler når det gjelder mar-
kedsføring og miljøpåstander. 

– Det står i markedsføringsloven at
reklamen ikke skal være villedende. Det
betyr i praksis at dersom du markedsfø-
rer ditt produkt som ”miljøvennlig”,
”miljøvinner” eller lignende, må du
kunne dokumentere at produktet er i
den beste tredelen av alle produkter av
samme type, opplyser hun. 

Hun har en klar oppfordring til alle
som ønsker å ta de rette miljøvalgene: se
etter en produktmerking som faktisk stil-
ler krav til kvaliteten på produktet. 

– En miljøbevisst forbruker bør se
etter svanemerket og EU-blomsten. Pro-
dukter med disse merkene er garantert

blant de beste av sin type
i et miljøregnskap, sier Øverli.  

Avlat
Nye klesklyper i friske farger gjør
oss altså ikke nødvendigvis til
noen miljøvinnere. Egentlig er
det litt mindre dårlig samvittig-
het vi kjøper oss hvis vi går på,
mener Kjetil Try. 

– Vi vil gjerne ha et produkt som sier
at ”du er en bra kar som har kjøpt dette”.
Men samtidig som vi ønsker å være mil-
jøbevisste, har vi aldri kjøpt så mange
SUV-er eller fløyet så mye som i dag.
Miljømessig snur vi på skillingen og lar
daleren gå, påpeker han. 

Førsteamanuensis Thjømøe synes det
slår negativt tilbake på avsenderen der-
som miljøreklamen blir for søkt.

– Enkeltfirmaer oppnår å dumme seg
ut, påpeker han. 

Om Jordan vet hvordan, også i denne
sammenheng, skal være usagt. 
raa@huseierne.no
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 med klesklyper

SUGEN: Er du sugen på lavenergi, bør du kjøpe
denne støvsugeren, mener produsenten.  Og
med nye klesklyper og sparepærer sparer du
miljøet for mange, mange kilo CO2 i året. 
Løp og kjøp, sier produsentene .
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– Det er fort gjort å trå feil når du skal
kjøpe ferieleilighet eller bolig ute. Selv
om jeg er ganske bevandret i dette ville
jeg selv aldri kjøpt bolig i utlandet uten å
ha kontaktet lokal ekspertise og snakket
med en som var i stand til å se brobyg-
gingen mellom de to landene. Det er for
eksempel helt formålsløst å få en utta-
lelse fra en spansk jurist og en fra en
norsk jurist hvis du skal kjøpe i Spania.
Du må ha en som trekker konsekvensene
av systemene i de to landene sammen,
sier advokat Terje Hensrud i Advokatfir-
maet Seland. Han mener mange kunne
spart både penger og frustrasjoner på å
kontakte en advokat tidlig i kjøpsproses-
sen. 

– Å stole på en smilende danske i ber-
mudashorts du tilfeldigvis møter på
gaten når du er ute og reiser er ikke nød-
vendigvis en god idé. Hovedregelen er at
hvis du ikke ville kjøpt bolig av dette
mennesket i Norge, er det ingen grunn
til å kjøpe av samme person i utlandet.
Dessverre mister mange lett hodet når de
er ute og reiser, sier Hensrud. 

Mange av dem som selger eiendom i
utlandet er såkalte agenter eller annon -

sører, og faller utenfor den beskyttelsen
som lov om eiendomsmegling gir. Det
betyr at de ikke trenger å stille sikkerhet
for virksomheten sin. En agent er uteluk-
kende selgers mann. Her i landet har
agenter ikke lov til å bistå med kontrak-
ter eller formidling av betaling. 

– På dette området er det mange mis-
forståelser blant publikum og kjøpere.
Grensen mellom en megler og en agent
kan ofte virke veldig vage, men en agent
har ikke sikkerhet og har ikke noe ansvar
for deg som kjøper. Det sikreste er å gå
gjennom advokat eller godkjent eien-
domsmegler her i Norge, sier HLs sam-
arbeidsavdokat Per Einar Johansen i
Advonor. Han anbefaler å undersøke om
den som selger har de nødvendige god-
kjenningene og om det er stilt sikkerhet.
Er du usikker, kan du sjekke det hos Kre-
dittilsynet som fører kontroll med nor-
ske meglere som opererer i utlandet. 

Avgjør eierforhold tidlig
Når du har funnet drømmeboligen din,
bør du allerede ha vurdert hvem som skal
stå oppført som eier. Det kan nemlig ha
store konsekvenser for skatter og avgifter

Unngå feriebolig 
Skal du kjøpe bolig i varmen lønner det seg å holde hodet kaldt.

Skaffer du profesjonell hjelp før du legger pengene på bordet
kan du unngå mange juridiske og økonomiske overraskelser. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

FOTO: JANA KAY / SCANPIX.
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fellene 
som må betales senere.  

– La oss si du har et eldre ekte-
par der mannen er pensjonert og
kanskje kommer til å bruke boligen
store deler av året. Da kan det kanskje
lønne seg å sett opp boligen på ham der-
som man vurderer å selge den om noen
år, sier Hensrud. 

Etter norske skattregler er det nemlig
sånn at du kan selge et hus eller en leilig-
het du har eid og brukt som egen bolig i
minst ett år skattefritt. Er det en feriebo-
lig, må du derimot ha brukt den fem av
de siste åtte årene. Her er det også viktig
å tenke gjennom skattereglene i landet
der du kjøper bolig. 

– Skal du selge en bolig i Spania, er
det full skatteplikt ved salg, 35 prosent,
uansett eiertid. Det er nytt fra i fjor, for-
teller Johansen. 

Unngå dobbelbeskatning
Norge har ulike skattavtaler med ulike
land, men i prinsippet kan avtaletypen
deles i to: kreditavtaler og fordelingsav-
taler. Det finnes også land der Norge
foreløpig ikke har noen skatteavtale. Har
Norge inngått en kreditavtale med lan-
det du kjøper bolig i, vil du i utgangs-
punktet måtte skatte i begge landene.
Skal du unngå dobbelbeskatning, må du
derfor huske å føre opp det du har skat-
tet i utlandet på selvangivelsen her i
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Norge. Da vil du få fradrag.
– For å få et kreditfradrag må du

kreve det overfor myndighetene. Gjør
du ikke det, får du ikke noe fradrag,
advarer Hensrud.  

Vær varsom med forskudd
Kjøper du nybygg vil selger ofte kreve
betaling underveis, kanskje i tre eller fire
avdrag basert på fremdriften i prosjektet.
Enkelte krever til og med at du betaler
alt med en gang, og kanskje gir de en
form for kontantrabatt dersom det gjø-
res. Slike avtaler bør du være forsiktig
med. 

– Det man alltid bør tenke på i slike
tilfeller er hva som skjer hvis hele pro-
sjektet ryker og firmaet går konkurs. Da
kan pengene dine være borte, sier Hens -
rud. Skal du være på den sikre siden bør
du ha en bankgaranti, men dette slurves
det ifølge Hensrud veldig med. 

Skriv utenlandsk testamente
Sørger du for å skrive et testamente i det
landet der du eier eiendom, kan det lette
et eventuelt arveoppgjør betraktelig.
Mange land opererer nemlig med helt
andre regler når det gjelder arv enn her i
Norge. 

– Uskifteinstituttet er helt ukjent i
Spania. Der må for eksempel kona
betale arveavgift hvis hun overtar boli-
gen eller leiligheten. Slik er det ikke i
Norge, sier Johansen. 

Tenk gjennom finansieringen
Låner du penger i landet der du har
kjøpt huset eller leiligheten kan du i
mange tilfeller spare penger i forbindelse
med arveavgift. Arveavgiften beregnes
nemlig gjerne ut fra nettoverdien av
eiendommen din. Tar du opp et vanlig
lån i Norge vil du ikke få pant i uten-
landsboligen, men din egen bolig her
hjemme, og dermed få beregnet arveav-
gift på hele boligens verdi. 

Likevel er det ikke sikkert du sparer
på å låne penger ute. Det er også andre
hensyn å ta. Husk at det du i utgangs-
punktet gjør er å ta opp et valutalån 

– Om det lønner seg å låne ute må
vurderes individuelt fra person til per-
son. Man må sette seg ned å regne på
hvordan formue og passiva ser ut hos
den enkelte, sier Hensrud.  
brs@huseierne.no

– Kjøpte du en bolig i Spania for
500 000 euro for ti år siden, er den nå
verdt opptil en million euro. Faller du
fra vil nærmeste familie trolig få en
arveavgift på rundt 30 prosent. Da
snakker vi fort om en utgift på 2,5 mil-
lioner kroner. Det er ikke alle som er i
stand til å bla opp det, sier Håkon
Hansen, viseadministrerende direktør
og leder privatbank i DnB NOR
Luxembourg. Han tror mange gjenle-

vende ektefeller og barn av avdøde vil
få problemer med å bli sittende med
boligene som er kjøpt de siste årene. 

– Det er mange misforståelser blant
nordmenn når det gjelder arveavgift i
utlandet. De tror at alt ordner seg når
de har testamente, eller når det er opp-
rettet et eget selskap. Ingen av meto-
dene fungerer, sier Hansen. I Norge er
det vanlig at ektefeller får sitte i såkalt
uskifte, og slipper skattlegging. I Spa-

Sjokkskatt ved 
arveoppgjør

Det er ikke sikkert familien din får nyte godt av ferieboligen i
utlandet når du en gang faller fra. Skatten i forbindelse med arv

er nemlig skyhøy i enkelte land, og har du bolig i Spania kan
arvingene raskt få kostnader på flere millioner. 

SKATTESJOKK: Ektefeller kan ikke sitte i
uskifte i Spania. Arveavgiften er også høy.
Derfor kan mange få problemer med å
beholde ferieboligen når en faller fra. 
Foto: Bruce Fleming / Scanpix.



nia er det ingen bønn. Skatten skal beta-
les, uansett. 

– Vi nordmenn er vant til å sitte i
uskifte, og den høye arveavgiften kan
nok være svært ubehagelig for den som
sitter igjen, sier Hansen.

Alternativ finansiering
Tar du opp et lån med sikkerhet i ferie-
boligen din, er det ifølge Hansen mye å
spare. I Spania er det nemlig slik at man
skatter av netto markedsverdi av boligen.
Har man for eksempel et pantelån på 70
prosent av husets markedsverdi, vil skat-
ten bli betydelig redusert. Bruker vi
eksempelet over, blir boligens verdi redu-
sert fra en million euro til 300 000 euro,
og arvingene må ut med rundt 720 000
norske kroner i stedet for opp mot 2,5
millioner kroner, avhengig av valutakur-
sen. De fleste norske banker vil trolig
ikke være villige til å tilby deg en slik løs-
ning. Her er det vanlig å kreve sikkerhet i
din eksisterende bolig i Norge. For å få
sikkerhet i utenlandsboligen, må du van-
ligvis ta opp lån i det landet der du kjø-
per bolig. Flere eiendomsmeglere og sel-
skaper som selger boliger i utlandet tilbyr

å hjelpe deg med dette. Går du inn i en
slik avtale, er det ifølge Hansen viktig å
være oppmerksom på problemene som
kan oppstå i forbindelse med språket.
Du må også være klar over at du må for-
holde deg til et bank- og lånesystem i et
annet land. 

For et og et halvt år siden lanserte
DnB NOR, via sin filial i Luxembourg,
et alternativ der all informasjon og kom-
munikasjon foregår på norsk. Lånet har
også vilkår som på et norsk boliglån. 

– Det vi tilbyr er et lån slik du kjen-
ner det i Norge. Et rent lån uten krav om
forsikringer, spareavtaler eller kostnader
dersom du ønsker å avslutte lånet før
løpetiden. Slike ordninger er vanlig både
i Frankrike og Spania, forteller Hansen. 

Banken tilbyr å hjelpe kundene
gjennom hele kjøpsprosessen, og kan
ordne både takstmann, advokat og notar.
DnB NOR Luxembourg tilbyr foreløpig
kun lån i Spania og Frankrike, og lånet
gis i utgangspunktet i euro. Kunder som
ønsker å låne penger i andre valutaer,
inkludert norske kroner, har også mulig-
het til det. 

Ikke alene
DnB NOR er ikke alene om et tilbud av
denne typen i Norge. Også Fokus Bank
har en ordning gjennom eieren Danske
Banks kontorer i Luxembourg. Banken
samarbeid med advokat og revisor lokalt,
og tilbyr på samme måte som DnB
NOR å hjelpe låntakere gjennom hele
kjøpsprosessen og å velge hvilken
valuta lånet skal tas opp i. Ønsker
kunden lån til bolig i andre land enn
Spania og Frankrike, kan Fokus
Bank, ifølge banksjef
Øyvind Thomassen,
også ordne det. Da tas
lånet opp i den lokale fili-
alen av Danske Bank i det
landet man skal kjøpe
bolig.  

– Vi kan for eksempel anbefale
kunder som vurderer å kjøpe i Sverige å
ta opp lån i den svenske delen av Danske
Bank. Når vi bekrefter at det er en veldig
god kunde av oss i Fokus Bank i Norge
er det lettere å komme inn og få lån der,
sier Thomassen. I tillegg til Fokus og
DnB NOR, kan nordmenn også få lån
gjennom det danske finanskonsernet
Nykredit.

Vær oppmerksom på risikoen
Agnes Bergo, daglig leder i det uavheng-
ige rådgivningsfirmaet Pengedoktoren,
er positiv til at flere banker nå gir kun-
dene mulighet til å ta opp lån med pant i
fritidsboligen, men mener nordmenn
bør ta opp et slikt lån i norske kroner
dersom det er her de har inntekt. 

– Tar man opp et lån i for eksempel
euro må man være klar over at man plut-
selig får to risikomomenter å forholde
seg til. For det første er det renten, sving-
ninger i den er man selvsagt også utsatt
for i Norge. For det andre er man utsatt
for risiko i forbindelse med utviklingen
av euroen i forhold til norske kroner. Det
kan selvsagt slå både positivt og negativt
ut. Går man inn i et sånt forhold bør
man ha en formening om hvordan den
norske valutaen vil forholde seg til
euroen, og det er det få privatpersoner
som har kunnskap om, sier Bergo. Plan-
legger man å leie ut boligen, kan situasjo-
nen være annerledes. Da kan det skatte-
messig ofte lønne seg å låne penger i
lokal valuta. 

– I forbindelse med et lån av denne
typen er det viktig at kunder får råd-
givning om hva som lønner seg i 
forhold til deres situasjon, sier 
Bergo. brs@huseierne.no
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If er første ute blant de store forsik-
ringsselskapene her i landet med å
tilby ferieboligforsikring i utlandet.

Slik det fungerer i dag må man vanligvis
gå gjennom advokat i det landet man
eier hus eller leilighet og tegne en avtale
med et lokalt forsikringsselskap. 

–  For mange er nok språket den stør-
ste utfordringen. Er man i Spania må
man forholde seg til et spansk system og
kontakte et spansk selskap når problemer
oppstår. Det er også usikkerhetsmomen-
ter når det gjelder standarden på forsik-
ringsdekningen, sier Rune Smådal, nor-
disk leder i If eiendomsforsikring privat.

De siste årene har det vært en eksplosiv
vekst i antall husstander som har kjøpt
seg feriebolig i utlandet, og Smådal tror
veksten kommer til å fortsette. 

– Dette er noe kundene våre etter-
spør daglig, og det er absolutt et behov
for et slikt produkt i markedet, sier Små-
dal. 

If samarbeider med selskapet Hiscox
om forsikringen, men for kundenes del
går all kontakt gjennom If. Oppstår det
alvorlige skader, tar If seg av reisereg-
ningen.

– Får du for eksempel melding om en
alvorlig vannskade i komplekset der du

har feriebolig, får vi deg fraktet ned til
skadestedet med en gang dersom du
ønsker det, sier Smådal. 

Foreløpig vil tilbudet om feriebolig-
forsikring kun være tilgjengelig for boli-
ger innen EU, men Smådal ser ikke bort
fra at det kommer til å bli utvidet etter
hvert.

– Foreløpig er planen å holde det
innen EU, men med det samarbeidet vi
har inngått er det i prinsippet ingen
grense for hvor store områder vi kan
dekke. Vi synes det er greit å ha fullt
fokus på ett området av gangen, og kvali-
tetssikre at det vi har er i tipp topp stand
før vi eventuelt går videre til land som
Tyrkia og Brasil, sier Smådal. 

Har du bolig i et av disse landene,
kan du få forsikringen på norsk gjennom
forsikringsmeglerselskapet Norwegian
broker. De har en avtale med selskapet
Intasure som tilbyr dekning i 44 ulike
land, både i Europa og mer eksotiske
 steder som Thailand, Australia og Sør-
Afrika. brs@huseierne.no

Ny norsk forsikring
Forsikring av fritidseiendommer i utlandet har hittil bydd på

språkproblemer. Nå kan du endelig få alle papirene på norsk, og
i tillegg få norske kundebehandlere å forholde deg til. 

FØRST UTE: If er første norske forsikringsselskap som tilbyr forsikring på feriebolig i utlandet i norsk språkdrakt og med norske kundebehandlere.
Foto: Nina Granlund Sæther. 
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Løft blikket.

Oppdag moderne, enkelkrummede former. Her gis huset eleganse med Plannja Regent i fargen 01 svart.
Oppdater taket ditt med plannja.no
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– Vår erfaring er at stadig flere forstyrres av nabostøy. 
Minstestandarden for lydisolasjon i nybygg er alt for dårlig, mener

avdelingsleder Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk, som er 
landets største råd-givningsfirma innen akustikk og lydisolering.

Mange plages av nabostøy
– Forbrukere flest tenker nok mer på
kjøkkeninnredningen og beliggenheten
enn på lydforholdene når de kjøper
bolig. Men vi registrerer en økende
bevissthet omkring støy og forstyrrelser i
hjemmet. Vi får stadig flere klager fra
misfornøyde beboere og henvendelser fra
folk som vil måle lydforholdene i boli-
gen, sier Tore Moen, leder for bygg hos
Brekke & Strand Akustikk i Oslo. Fir-
maet er blant annet ansvarlig for akustik-
ken i det nye operabygget i Bjørvika og
Kristiansand konserthus, og tilbyr råd-

givnings- og måletjenester innen lyd,
støy og akustikk i bygninger.

En av fem må forvente støy
Moen mener de mange henvendelsene
tyder på at minstestandarden for lydiso-
lering i flermannsboliger i dag er for dår-
lig. Lydisolasjon i boliger angis med bok-
stavene A, B, C og D, der D er dårligst
og A er best. Minstekravet for nye boli-
ger er C. Dette minstekravet går ut i fra
at minst 80 prosent av beboere i bygget
skal være fornøyd med lydforholdene.

Kravene tar altså høyde for at én av fem
vil oppleve lydforholdene i egen bolig
som uholdbare. 

– Det er interessant at så mange som
20 prosent kan forventes å plages av
nabostøy dersom forskriftene følges. Vår
erfaring er at det ofte er mer enn 20 pro-
sent som forstyrres i en utsatt bygning.
Når vi går inn og gjør målinger, viser det
seg likevel gjerne at minstekravet er fulgt.
Det forteller oss at minstekravet ikke
lenger er godt nok, sier Moen. 

Flere hjemmekinoanlegg og avanserte

TEKST: RIKKE ÅSERUD

➤

KONFLIKTSKAPENDE: Flere og flere klager på irriterende støy.
Dårlig lydisolasjon kan skape unødvendige nabokonflikter. 
Foto: Rikke Åserud.



68 • hus&bolig 3–2008

lydanlegg kan gjøre nabostøyen uhold-
bar for mange. Kravene til lydisolasjon
gjelder nemlig ikke lavfrekvente lyder,
det vil si støy under 100 Hertz. 

– Men mye musikkrytme og filmlyd
ligger under 100 Hertz. I Sverige har de
tatt hensyn til dette i sine krav til lydiso-
lasjon. Her i landet vil du derimot kunne
høre bassen fra naboens hjemmekinoan-

legg svært godt selv når alle forskrifter til
lydisolasjon i bygget er fulgt, sier Moen.
Menneskeøret oppfatter lyd ned i 20
Hertz.

Ny standard
Han arbeider nå med et forslag til en ny
standard for lydisolasjon i boliger, som
blant annet også tar hensyn til bass -

frekvensen. For selv om det er opp til
utbygger å lydisolere bedre enn minste -
standarden, skjer det i praksis svært sjel-
den. 

– Avstanden mellom klasse B og C er
forholdsvis stor, og det å isolere etter
standard B blir fort svært mye dyrere.
Derfor jobber vi nå med en ny klasse C
som blant annet også skal ta hensyn til

PLAGES: En av fem risikerer å oppleve lydisolasjonen i sin
nye bolig som uholdbar selv om minstekravet er oppfylt.
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basslyder, men som likevel ikke er like
omfattende som B. Vi håper Norsk
Standard vil være med i en dialog om
endringene, sier Moen.  – Vi rådgivere
er jo heller ikke tjent med å være med å
prosjektere et bygg der folk blir misfor -
nøyd, legger han til. 

Ingen nyere studier
I Standard Norge påpeker prosjektle-
der Iiris Turunen-Rindel at grensever-
diene for lydisolasjon allerede er blitt
justert flere ganger. 

– Vi har prøvd å følge opp de
tilbakemeldingene vi har fått og har
revidert standarden NS 8175 flere
ganger siden 1997, da den kom første
gang. Vi opererer i dag med omtrent
de samme grenseverdiene som de
andre nordiske landene. Dessuten er
det et overordnet krav i teknisk for-
skrift om at lydforholdene skal være
tilfredsstillende. Det kravet gjelder
uansett, også i bygninger i lydklasse C,
sier Turunen-Rindel. Hun legger til at
det ikke foreligger noen nyere studier
av hvor fornøyde beboere i flermanns-
boliger er i forhold til nabostøy, og at
det derfor ikke er lett å ta stilling til
hvorvidt standarden er god nok.  

Slurv 
Turunen-Rindel er imidlertid kjent
med at støy i mange tilfeller skaper
nabokonflikter. Hun mener problemet
ofte ligger i at grenseverdien  ikke er
overholdt, eller i dårlig utført arbeid.

– Dårlig lydisolasjon skaper mange
unødvendige nabokonflikter. Mitt
inntrykk er at de fleste store utbyggere
kjenner forskriftene og vet at de må
følge dem. Klager oppstår gjerne når
det skorter på utførelsen. Det er heller
ikke uvanlig at man ikke har tatt til-
strekkelig hensyn til støynivået i omgi-
velsene og til støydemping under pro-
sjekteringen, sier hun. 

Administrerende direktør Per Jæger
i Boligprodusentene innrømmer at
boligprodusentene har et forbedrings -
potensial på dette området. Han tror
imidlertid at problemet vil bli mindre
dersom entreprenørene blir flinkere til
å måle tettheten i bygningen underveis
i byggeprosessen. Da blir det vanskeli-
gere å slurve. 

– De nye tekniske forskriftene har
så strenge krav til tetthet i bygg at man
blir nødt til å vektlegge dette mer i
byggeprosessen. Men kontrollmålinger
underveis vil man ikke bare bli tryg-
gere på å få ordentlig energieffektive
boliger, men også boliger med bedre
lydisolasjon mellom enhetene, mener
han. raa@huseierne.no

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Når naboene i etasjen over oss er
hjemme, vet vi alltid hvilket rom de er
på; om de går fort eller sakte, om de sit-
ter stille eller mister noe i gulvet. Når de
går over sønnen min sitt rom, våkner
han av lyden. Jeg trodde ikke det var
mulig å bygge så lytt i 2006, sier Julia
Røsseland oppgitt. I et og et halvt år har
hun bodd i leiligheten i den splitter nye
firemannsboligen utenfor Oslo. I et og
et halvt år har hun hørt så å si alle
naboens bevegelser. 

– Men jeg vil jo ikke akkurat gå opp
til dem og be dem om å gå i tøfler, heller.
Det er jo ikke det at de bråker så veldig,
det er bare det at alt høres så utrolig godt
nede hos meg, sier Røsseland. Også
andre i sameiet, som består av flere fire-
mannsboliger, har reagert på hvor godt
man hører naboens gjøren og laden i lei-
ligheten over eller ved siden av. 

Hører
hvert

skritt
Da Julia Røsseland flyttet inn
i sin splitter nye leilighet like
utenfor Oslo for halvannet år
siden, falt det henne ikke inn

at det kunne bli problemer
med støy fra naboen. 

Svært godt lydisolert, sa
utbygger om konstruk-
sjonen mellom etasjene. 

– Men jeg hører hvert skritt de
tar, forteller Julia Røsseland.

➤
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– Jeg vet at noen har klaget veldig, særlig de som har
barnefamilier over seg. Det skaper konflikter, sier Røsse-
land. Selv har hun klaget til utbyggeren, men har
foreløpig ikke kommet noen vei. 

– De svarer bare at de har fulgt forskriftene. Om det
stemmer, er jeg usikker på, men det er jo nærmest umulig
for meg å få sjekket, sier hun. Hun vil ta opp igjen temaet
på den nært forestående, forsinkede ettårsbefaringen. 

– Å gjøre noe med problemet nå i ettertid vil antagelig
bli fryktelig kostbart. Men jeg synes likevel det er for
dårlig å levere noe slikt, særlig når jeg ble fortalt at kon-
struksjonen var spesielt godt lyddempet. Da lurer jeg på
hvordan det hadde vært om den ikke var det, sukker Røs-
seland oppgitt. raa@huseierne.no

Ingen krav i eneboliger
I eneboliger er det ingen krav til lydisolasjon mellom rom, og det

er opp til husprodusentene hva de vil levere som standard i nye

boliger.

– Det er husprodusenter som ikke leverer isolasjon i indre

vegger som standard, til tross for at de aller fleste jo ønsker både

lavere temperatur og mindre støy på soverom, for eksempel. Jeg

synes det er ille at man må betale ekstra for noe slikt når man

vet hvor billig det er å isolere når bygningen settes opp i forhold

til å gjøre det i ettertid, sier Øystein Kvam, marketingsjef i Glava. 

Han forteller om en enorm interesse for emnet hos publi-

kum. 

– De to tingene vi får mest spørsmål om er våtromsplater og

lydisolasjon, både i flermanns- og enmannsboliger. Det er åpen-

bart at mange har problemer på dette området, sier Kvam.

raa@huseierne.no

LYTT: Julia Røsseland trives godt i sin nye leilighet, men det er 
vanskelig å slappe ordentlig av med en god bok når hun hører alt
naboene gjør. – Dersom forskriftene er fulgt, kan de umulig være

gode nok, mener hun. Foto: Rikke Åserud.



God dag! GOD dag? GOD DAG! Har du kjent etter
hvor god dagen er? Nå, når sommerlyset er her
igjen og dagene blir lengre i begge ender? Har du
stått opp klokka fem en morgen og gått ut bare for
å høre fuglene synge? Har du satt deg stille ned –
nei, ikke med kaffekoppen eller tekoppen eller det
evinnelige vannglasset som alle må ta før de gjør noe som helst nå om
dagen – har du satt deg ned på kjøkkentrappa og bare drukket av lyset?
Har du latt morgenlyset flomme innover deg så lenge at du har kjent det
smyge seg inn og fylle hver eneste lille bortgjemte krok i kroppen din og
i sinnet ditt? Har du opplevd hvordan en slik morgen kan gi både ro og
kraft på samme tid og dermed ruste deg til å være med på å gjøre dagen
god for deg og andre? Og om kvelden: Har du satt deg ned ytterst på et
varmt svaberg og blitt med lyset, helt inn i hvilemodus?

”Vi skal ikkje sova burt sumarnatta”, skrev Aslaug Låstad Lygre i sitt
vakre dikt. Da skulle vi vandre sammen under ”bleikblå himlen til
fuglane lyfter veng”. Vi skulle kjenne at vi er i slekt ”med jorda, med
 vinden og kvite sky”.  

Tar du deg tid til det? Eller trekker du ned den mørke rullgardinen
din og stenger lyset ute for at det ikke skal komme krypende og stjele
nattesøvnen din så du ikke kan være effektiv på jobben neste dag? Når
du kommer hjem til hus & bolig etter dagens dont i morgen kveld har du
sikkert nok å gjøre. Da skal du antakelig klippe den gressplenen du
kjøpte i fjor og rullet ut over den rufsete naturtomten din. Etterpå blir du
vel passe sliten og rekker kanskje en rolig stund på verandaen med avi-
sen før du ruller ned gardinen din igjen. 

Men lyset! Har du husket å ta med deg det? Og har du delt det med
noen?

Første søndag i juni går det en stille strøm av mennesker innover en
skogsvei i kommunen her jeg bor. De er mange, omtrent tusen. De er 
på vei til Oppistun Børli, en liten plass i skogen, like ved Børen sjø. Der
samles de på gressbakken ved dikteren Hans Børlis barndomshjem. 
Med matpakke, kaffe og et pledd til å sitte på, slår de seg ned mellom
ballblom, liljekonvall og syriner. Dikterens hus er brent ned, det er bare
kjøkkentrammen igjen. Men på låvebrua står hvert år en ungdom fra
bygda vår og leser et lite dikt som handler om å sanse sommerens
under og om å ta vare på nuet.  Diktet heter Junikveld, og det slutter –
tilsynelatende enkelt – med disse ordene: ”Å, flytt deg nærmere inntil
meg, her på kjøkkentrammen! Den er så svinnende
kort den stund vi mennesker er sammen.”

Har du ikke en kjøkkentram, så finn deg
en! Sett deg ned med en du er glad i og drikk
av lyset! Lyset er her, selv om det regner eller
 blåser, om sommervarmen er fraværende
eller kvelende, om klimaet endrer seg så vi
ikke riktig vet når sommeren virkelig begyn-
ner eller når vi skal få prøvd den nye bade-
drakten. Lyset  kommer, uansett. Pass på:
Det er her nå! 

Anne Eriksdatter Bye

SP KERS
KÅRNER



Tørre fakta
Jeg tar med meg avisen på badet. Ikke fordi jeg foretrek-
ker å lese den der, men fordi jeg ellers ikke har mulighet
til å komme meg forbi førstesiden. Kanskje lover den mer
enn den kan levere, men om så er tilfelle får jeg trolig
ikke vite det før sent i kveld eller kanskje i morgen tidlig.
Avisen min er nemlig søkk våt. Ute regner det i strie
strømmer, og nok en gang har avisbudet funnet det for
godt å la lokket på postkassa mi stå åpent. Resultatet er
en uleselig avis. 

Det er ikke ofte jeg hisser meg nok opp til å klage,
men nå er jeg hissig. Jeg ringer kundeservice, påpeker at
dette har vi snakket om før, og ber dem nok en gang be
avisbudet om å lukke postkassa etter seg. Ikke noe
sjakktrekk kanskje. Tidligere var dette nemlig et allment
problem. Nå er det kun min kasse som står åpen. Mulig
jeg er blitt litt paranoid, men jeg innbiller meg at det er
snakk om en slags hevn. Sladrehank skal selv ha bank.
Det beste hadde trolig vært å slutte å mase, men nå er
det for sent å snu. En kollega av meg har gått til det skritt
å ta fotobevis og sende skriftlige klager i en lignende sak.
Nå er det i ferd med å tippe over for meg også, så kjære
naboer, dersom dere ser meg med paraply og kamera
foran postkassen mens jeg vilt knipser bilder av en våt
avis, er det kun for å samle bevis. 

I mellomtiden tar jeg den som sagt med på badet,
skrur varmekablene på full styrke, og tørker den side for
side. Det er en møysommelig prosess og sidene blir så
sprø at de nesten knekker. Særlig energiøkonomisk er det

heller ikke. Økt nedbør betyr for min del
økte strømregninger. Men hva ofrer

en ikke for å lese nyheter? Det
eneste problemet er, som nevnt,

at den ofte ikke er leselig før
dagen etter. Mye jobb for å lese
gammelt nytt, eller tørre fakta om

du vil. 

Bjørn Runar Sodeland
brs@huseierne.no

Canal Digital ryddet opp
Etter at petiten ”Utmattelsesstrategier” sto på trykk i forrige
nummer av Hus & Bolig, fikk redaksjonen en telefon fra infor-
masjonsansvarlig Geir Holen i Canal Digital. Han lurte på om
det tilfeldigvis var hans firma som skjulte seg bak navnet ”Kanal
Fenomenal”, noe Hus & Bolig kunne bekrefte.

– Vi har veldig mange kunder og det er så mye som skjer nå
i forbindelse med stengingen av bakkenettet, så noen ganger
bærer det galt av sted for oss. Men dersom det er vi som har
gjort en feil i den saken som beskrives i humoristiske vendinger
i bladet, vil vi veldig gjerne få lov til å rydde opp, sa Holen. 

Men kundebehandlerne i firmaet hadde da allerede kommet
ham i forkjøpet. Få dager etter at bladet var kommet ut, fikk
nemlig damen som det fortelles om i petiten – og som hadde
betalt inn 150 kroner til TV-kanaldistributøren for å slippe å bli
kunde – pengene sine tilbake, og ble svært fornøyd. Så kanskje
var ikke Kanal Fenomenal et dårlig kallenavn, likevel.
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Benytt deg av Huseiernes 
egne medlemsfordeler!

- Kjøp strøm fra Hallingkraft

Tlf: 815 68 044 - www.hallingkraft.no

Hvordan velges byggematerialer?
Sintef avdeling arkitektur har startet et treårig prosjekt som setter
søkelyset på hva som styrer materialvalg i urbane bygg. Forsker
Randi Narvestad skal lede prosjektet som ønsker å se på bruken
av tre både i eksteriør, konstruksjon og interiør. 
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Kommunen 
vil løse inn
skredutsatt hus
I nummer 6-2007 skrev Hus &
Bolig om huset til Rolf Ackenhau-
sen i Frei, Kristiansund kommune.
Etter et steinsprang i skråningen
bak bygningen ble det påvist så
stor rasfare at huset ble umulig å
selge for Ackenhausen, som ikke
kunne bekoste sikring av skrå-
ningen selv, og som heller ikke fikk
hjelp verken hos kommunen eller
Naturskadefondet. Da dette bladet
gikk i trykken så imidlertid saken
ut til å gå mot en løsning. 

– Sammen med min advokat er
jeg i en dialog med kommunen om
innløsning av tomten. Jeg håper
dette går i orden så snart som
mulig, så jeg får flyttet til Østlan-
det, sier Ackenhausen. 

– Avtal møtested ved brann
Har din familie snakket om hvor dere skal møtes dersom huset brenner og alle må komme seg ut?
Mange glemmer at en enkel avtale kan redde liv dersom uhellet er ute. 

– Hvert år får mange alvorlige brann- og
røykskader fordi de løper inn i overtente
hus for å redde ut noen de tror er igjen
der inne. Liv kan også gå tapt på denne
måten – helt unødvendig. Folk tenker
ikke over at en enkel avtale om hvor alle i
familien skal møtes i en krisesituasjon
kan forhindre en tragedie, sier Fred Nil-
sen, fagsjef for skadeforebygging i Spare-
bank1 forsikring.

Han er opptatt av at man ikke gjør
brannøvelse bare på jobb og skole, men

også i hjemmet. Tall fra Norsk Brann-
vernforening viser at ni av ti nordmenn
ikke har hatt noen form for brannøvelse
hjemme. Nilsen påpeker at mange liv
kunne vært spart og skader unngått der-
som familier var mer bevisst på hvordan
de skal oppføre seg i en krisesituasjon. 

– Hvordan kommer du deg ut av
boligen ved en eventuell brann? Dette er
et spørsmål alle bør tenke igjennom, ta
opp med barna i familien, og ikke minst
øve på. Det er ikke sikkert at utgangs -

døren er tilgjengelig – gå igjennom
hvilke andre muligheter dere har, råder
Nilsen. Som understreker hvor viktig det
er ikke bare at alle kommer seg ut, men
at alle også går til det avtalte møtestedet
med en gang de er ute av huset. Ellers
kan fars liv stå på spill. 

– Det er gjerne far som snur og løper
inn igjen dersom det oppstår mistanke
om at noen er igjen i det brennende
huset, påpeker Nilsen. raa@huseierne.no

Vet du hvor mange P-ROM
det er i boligen din, eller hva

som er bruttoareal med bruks-
areal? Dette er begreper du nå

må forholde deg til når du
skal selge eller kjøpe. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Tidligere var det boareal (BOA) og
bruksareal (BRA) som gjaldt når man
skulle opplyse om en boligs størrelse i
boligannonser og prospekter. Nå er det
bruttoareal med bruksareal (BRA) og
boligareal med areal av primærrommene
(P-ROM) som skal fortelle kjøperne
hvor stor boligen er. Om du blir forvir-
ret, er det ikke rart, påpeker Dine
Penger. Også flere aktører i bransjen
mener de nye begrepene forvirrer mer
enn de forklarer. 

Ikke dagligtale
– Forbrukeren skjønner enda mindre nå
enn tidligere, påpeker markedssjef i eien-
domsselskapet Kaare Berg, Geir Enge-
braaten.  Fagansvarlig eiendomsmegler
Guvnor Lien Nyhus i Hedmark Eien-

dom AS sier seg enig.
– Jeg jobber med dette hver dag, og

kundene må igjen forholde seg til nye
begreper. Primærrom og sekundærrom
hører for de fleste ikke til det daglige
vokabular, sier hun.

De nye begrepene ble innført fra 1.
januar for å sikre at forbrukerne skulle få
god informasjon om boligen. De nye
begrepene har også som formål å gjøre
praksisen for oppmåling av arealet likt i
hele bransjen. I følge Forbrukerombudet
var tidligere måleregler mer upresise.

Sirkeldefinisjon
Men om de nye reglene har gjort det let-
tere å si noe om de faktiske størrelsene i
en bolig, er ikke lett å si. For også når det
gjelder begrepet ”bruttoareal” er det
grunn til forvirring. Norsk standard for
arealmåling, NS 3940 gir nemlig føl-
gende klinkende klare sirkeldefinisjon:
”bruttoareal (BTA): areal som er sum-
men av bruttoarealene for alle plan i en
bygning.” 

– Det å definere et begrep ved hjelp
av begrepet man skal definere er vanlig-
vis ikke ansett som veldig nyttig, påpeker
advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund. raa@huseierne.no

Nye begrep forvirrer
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Første gang et vanlig bolighus ble
angrepet av farao maur her i landet,
var i 1975. Sannsynligvis var det på

90-tallet at arten etablerte seg for alvor. 
– Selv om faraomauren er et tropisk

dyr, finnes den nå på alle kontinenter.
Her i Norge er den vel etablert, og vi
finner den over hele landet, opplyser
Tone Birkemoe. Hun har ansvar for fag-
området maur ved Folkehelseinstituttet.
Når hun tror faraomaur er et potensielt
stort problem, skyldes det at maurene
formerer seg raskt, at det er vanskelig å
bekjempe dem og at det er så lett å frakte
dem uforvarende med seg fra et sted til et
annet.

– Faraomaurene svermer ikke, slik
vanlige norske maurarter gjør. Hanner
og dronninger produseres hele året, og
de parer seg rett etter at de klekker. En
dronning og noen få arbeidere er alt som
skal til for å etablere et nytt reir, og de
trenger ikke mer plass enn en liten
sprekk. Selv i knivskaft har vi sett at de
har etablert seg. Der de etablerer seg er
alle reirene bundet sammen i et kjempe -
stort sammenhengende system.

Anbefaler ikke flytting
Hvis det er registrert faraomaur i en
bolig, bør man ikke flytte før man er helt
sikker på at maurene ikke følger med på
flyttelasset. Sannsynligheten for at man
bringer problemet med seg videre er stor.

– Vi har ikke myndighet til å forby
noen å flytte, men vi vil sterkt oppfordre
til at ingen tar med seg gjenstander fra et
sted til et annet uten at de beviselig er
frie for maur, sier Birkemoe.

Har du vært et sted hvor det er farao -
maur, kan det være lurt å riste klær og
gjenstander godt. Ellers anbefaler Birke-
moe å putte mindre ting i fryseren. Ett
døgn i minusgrader tar knekken på uve-
senene. Større gjenstander, som for
eksempel en sofa, bør stå på et fryselager
noe lenger. Hun understreker at det ikke
er noen grunn til hysteri, og at man ikke
skal slutte å gå på besøk til folk som er
angrepet.

Kan ramme alle og enhver
– Faraomaur oppleves som ubehagelige
og veldig sjenerende. Det er også mulig å
utvikle allergi mot maurene. Dyrene kan
spre smitte, men først og fremst er de et

trivselsproblem, forteller Tone Birkemoe.
Maurene gjør ikke forskjell på folk. De
kan dukke opp hvor som helst og bli et
problem for noen og hver. Oftest fore-
kommer de i leiegårder. Urenslighet kan
forsterke problemet.

– Matrester som står fremme, søppel
og organisk materiale er ideelt for farao -
maurene. Vil man bli kvitt dyrene må
man redusere tilgangen på matkilder,
understreker maureksperten. Ellers anbe-
faler hun å ta kontakt med profesjonelle
skadedyrbekjempere. Å bli kvitt farao -
maur er en svært omfattende jobb. 
ngs@huseierne.no

Fy farao
Sist år registrerte Folkehelseinstituttet mer enn 30 nye

angrep fra faraomaur, forteller seniorforsker Tone 
Birkemoe. Hun mener faren for at de tropiske 

maurene skal bli et gigantisk
problem, er stor.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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Leiegården på Grünerløkka hadde nok
hatt faraomaur en stund før det ble
slått alarm. Derfor ble det en stor og

omfattende jobb å utrydde dem. 
– Dyrene er bitte små og vanskelige å

se. Først når man ser en hel hær som
marsjerer over kjøkkenbenken gjør man
anskrik, forteller daglig leder Christian
Krogstad i ABS skadedyrkontroll. Ska-
dedyr generelt oppleves som ekle. Skade-
dyrfirmaet har erfart at folk i større grad
tolererer maur enn for eksempel kaker-
lakker, men når man er blitt klar over at

Uønsket gjest
I Gøteborggate 38 på Grünerløkka i Oslo ble det 

konstatert farao maur i september i fjor. Omtrent fem
måneder brukte et profesjonelt skadedyrfirma på 

å ta knekken på alle krypene i leiegården. 

➤

MILLIONER AV MAUR: I Gøteborggate 38 var det millioner
av små maur. Det var en utfordring å bli kvitt alle 

dyrene siden det er hele 60 små leiligheter i bygget. 
Foto: Nina Granlund Sæther.



– Det kan han ikke gjøre, understreker
advokat Anders Leisner i Huseiernes
Landsforbund. – Han kan imidlertid
kreve avslag i leien. Det kan han gjøre
ifølge husleieloven når det er en mangel.
Forholdet mellom nedsatt og avtalt leie
skal svare til forholdet mellom husrom-
mets leieverdi i mangelfull og kontrakts-
messig stand. Hvor mye dette utgjør i
kroner og øre kan Leisner ikke svare på.
Sannsynligvis vil jo ingen andre leie hus-
været når de får vite at det er maur der.

Kan komme i erstatningsansvar
Anders Leisner peker samtidig på at leie-
boeren trolig vil ha problemer med å
finne en utleier som vil gi ham nytt hus-
være hvis han gjør oppmerksom på at
han kommer fra en bolig med farao -
maur. Å unnlate å fortelle om slike pro-
blemer kan bli svært kostbart.

– Hvis man later som ingenting og
lar være å gjøre oppmerksom på at maur
kan følge med på flyttelasset, kan man
bli erstatningsansvarlig dersom det skulle
bli oppdaget maur i det nye husværet,
advarer advokaten.
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dyrene utgjør et problem, vil man gjerne
bli kvitt dem så fort som mulig.

60 små leiligheter
Det er ingen enkel oppgave å bekjempe
faraomaur. Profesjonell hjelp er på -
krevet. Tiltakene må omfatte hele huset
samtidig, og samtlige beboerne i en leie-
gård må være samarbeidsvillige. Det er
ikke alltid like lett å få til, understreker
Christian Krogstad. 

– Utfordringen i Gøteborggate var at
huset består av hele 60 små ettroms lei-
ligheter. Og vi måtte inn til alle omtrent
hver 14. dag. Alle ville skadedyrene til
livs, men det var mange som ikke ville ha
noen ulemper. Jo flere leiligheter det er i
en bygård, desto verre er det, sukker
han. Klar og tydelig informasjon til
beboerne om hva som skal skje og når
det skal skje er en forutsetning for å lyk-
kes. Erfaring og fagkompetanse er også
viktig.

Noen blir hysteriske
– Skal man bli kvitt faraomaur, hjelper
det ikke å sprøyte. Det er for mange små
komplette maursamfunn til at det nyt-
ter. Vi må fore maurene med åte som de
bringer med seg til reiret, forklarer
Christian Krogstad. Virkestoffet gjør
maurene sterile. Derfor kan det ta flere
måneder før dyrene er utryddet. 

– Umiddelbart vil beboerne oppleve
et økende maurproblem når vi legger ut
åte. Det kan av og til skape litt hysteriske
tilstander. Men skal vi kunne garantere
at maurene blir helt borte, er vi avhengig
av å arbeide etter metoder som vi vet er
effektive og virkningsfulle, påpeker ska-
de dyrbekjemperen. ngs@huseierne.no

Maur kan være en mangel
En av leieboerne i Gøteborggate ønsket å flytte, men siden han
ble oppfordret til å bli boende inntil maurproblemet var borte,

nektet han å betale husleie.

FLYTTEFORBUD: Folkehelseinstituttet
anbefaler at samtlige beboere blir
boende til faraomaurene er helt 
utryddet. Faren for at de skal 
dukke opp nye steder er 
svært stor. Foto: Nina 
Granlund Sæther.



F A K T A

om faraomaur
Faraomauren er en gulbrun, svært liten maur som bare er omtrent 2 mm lang. Mauren er opp-

rinnelig tropisk, men har nå spredd seg til hele verden. Navnet kommer av at man feilaktig

trodde dette var et skadedyr i det gamle Egypt. Her i landet trives den innendørs ved høye 

temperaturer, men beveger seg også til kjøligere rom på jakt etter føde.

Arten ble første gang funnet i et drivhus i Bergen i 1943, og så i et bolighus i Haugesund i

1975. Siden har den dukket opp mange steder, blant annet i flere leiegårder i Oslo. Til forskjell

fra vanlige norske maurarter kan faraomaurene danne store kolonier med flere  millioner

 arbeidere og tusenvis av dronninger. Reirene kan anlegges nesten hvor som helst, og ethvert

hulrom eller enhver sprekk kan anvendes så sant temperatur og fuktighet ligger til rette for 

det. Bad og kjøkken er gode reirplasser, og dyrene trives rundt varme rør, ovner, vasker, sluk og

toaletter. 

Sidene maurene er så små, er det vanskelig å oppdage dem. Spredningsfaren er stor, og

maurene kan lett bli brakt til nye steder. Det er blant annet funnet reir i folder av laken og klær, 

i brettede aviser og inne i gardinstenger. De kan også bo i kaffetraktere og andre elektriske

apparater. Et helt maursamfunn kan få plass i hjørnet av en fyrstikkeske. Folkehelseinstituttet

advarer mot å flytte matvarer eller gjenstander fra et infisert område uten at det nøye kontrol -

leres at maur ikke følger med på flyttelasset. Det er også viktig å passe på hvis man har vært på

utenlandsferie i hus som er angrepet.

Faraomauren spiser absolutt alt, men foretrekker proteinrik kost, for eksempel kjøtt, egg og

ost, åtsler og døde innsekter. Men de er også veldig glad i søtsaker. Hud og blod fra mennesker

er også kjærkommen føde.

Dyrene kan bli svært sjenerende. På sykehus er dyrene blant annet funnet under bandasjer

på pasienter og i intravenøst utstyr. I tillegg er både allergi og astmatiske problemer en vanlig

følge av faraomaur. Maurene kan også spre smitte. ngs@huseierne.no 

Kilder: www.skadedyr.no og www.fhi.no, 
hvor du kan lese mer om faraomaur.
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ØRSMÅ KRYP: Faraomaurene er bare ca. 2 mm
lange, og derfor er det vanskelig å oppdage

dem før det er blitt riktig mange. Her spaserer
noen langs en elektrisk ledning. Foto: Heidi

Heggen, Folkehelseinstituttet.

Ill
us

tra
sj

on
: H

al
va

rd
 E

lv
en

, F
ol

ke
he

ls
ei

ns
tit

ut
te

t



78 • hus&bolig 3–2008

DECRA .
DET MEST ELEGANTE
DU KAN LEGGE PÅ TAKET.
Stadig flere huseiere oppdager at et nytt og vakkert tak 
er en av de mest effektive måtene å fornye huset på. 
Decra Elegance kombinerer skinnende eleganse
med stor slitestyrke og meget lang holdbarhet.
Decra fås også i andre utførelser og farger.

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

®

www.icopal.no



Peppermix
Hva får du når du kombinerer sort pepper med valmuefrø? Et trendy rom skal vi

tro Jotun. I år skal det nemlig være avslappet og landlig, og da er visstnok grå en

av de store fargene. Kombinerer du ulike gråtoner blir du den kuleste huseieren i

gata. Sort pepper er en mørkegrå farge. Den lysere gråfargen heter valmuefrø. 

www.jotun.no
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brs@huseierne.no

GRØNN HVERDAG
Ser du grønt så langt øyet rekker og sliter med å

holde kantene på plenen din velstelte, kan dette

være året alt løser seg for deg. Nei, Hus & Bolig

har ikke fått egen spåkone, men den siste presse-

meldingen fra Bosch skryter av en batteridrevet

kantklipper som har nok futt til å trimme tre fot-

ballbaner på en ladning. Da er vel det eneste gjen-

stående problemet om du selv har energi nok. 

www.bosch.no

nytt påmarkedet
“Det er ingenting jeg kan ergre meg mer over 
enn å se god mat ille tillaget.”
Ludvig Holberg

➤

LETT TUNGVEKTER
Multiverktøyet Leatherman har vært et 

yndet leketøy for menn i en mannsalder. 

Modellen Skeletool består av tang, knivblad, 

universalbitholder og karabiner. Jøss, her har de 

virkelig skåret utstyrsutvalget ned til beinet tenker 

du kanskje. Det er for så vidt riktig, men på grunn av

bitsholderen kan du variere utstyret i det uendelige.

www.trygvealm.no

Kald kaffe?
Kaffe rett fra kjøleskapet? Det høres ut

som en dårlig spøk, og ærlig talt er det

egentlig ganske tullete. Phillips har

nemlig funnet ut at det ethvert kjøleskap

mangler er en kaffemaskin, og installert

en i døra på sitt siste dobbelskap – Side

by Side Espresso. Traktingen skal ikke

gå ut over kjøleeffekten i skapet som

også har is- og vannmaskin.  

www.whirlpool.no

Matlaging på autopilot
Er du totalt amatør på kjøkkenet, men ser forskjell på fugl,

fisk og okse? Da har muligens Elektrolux funnet løsningen for

deg. Kast en oksestek inn i ovnen Inspiro, velg rå, medium

eller godt stekt, sleng deg på sofaen og vent. Når alt er ferdig,

slår ovnen seg av, og varsler om at nå er maten klar. 

www.elextrolux.no
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Ingen sure miner
Skitne, sure og slappe er det få som kler å være,

og kjøkkenkluter er intet unntak. Eva Solo har 

derfor valgt å stramme opp den lille bakterie -

samleren, og har nå produsert en klut som kan

brette seg ut etter bruk og stå av seg selv mens

den tørker. Nå venter vi bare på en som også kan

dra over kjøkkenbenken på egen hånd etter

 middagslagingen. www.evasolo.com   

Pen plen og blid nabo
Får du stygge blikk fra naboen når du

benytter sommerens deilige solskinns-

søndager til en real omgang plenfrise-

ring? Kanskje ikke ufortjent, men nå har i

hvert fall Stiga gjort sitt til at du ikke må

velge mellom et godt naboforhold og en

vakker plen. Den nye gressklipperen

Silent Plus har nemlig en aerodynamisk

kappe som presser lyden ned mot jorden,

noe som skal gjøre maskinen halvparten

så bråkete som ellers. www.stiga.no 

MER KJÆRLIGHET
FRA MAGNOR 
Etter at Ari Behn lanserte sin

knallrøde hjertevase på Magnor i

fjor, følger glassverket nå opp

med enda en serie inspirert av

de store følelsene i livet, tilfeldig-

vis akkurat i det vi går inn i bryl-

lupssesongen. Glasstøyet ”Love”

er designet av Kjersti Elvevold og

serien består av et fat, en bolle

og en lyslykt. www.magnor.no

Lysere sommernetter
Utesesongen er her, og med den også

lange sommerkvelder på verandaen,

 terrassen eller plenen. Synes du ikke de

lange kveldene er lyse nok, kan du enkelt

gjøre noe med saken med en av de nye

lampene fra dansker Herstal. Lampene

bruker oppladbare batterier, og kan

 dermed tas med dit du måtte ønske, 

for eksempel ut i sommernatten.

www.herstal.dk

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Oppussing koster penger, tid og krefter. Stadig flere
par river bæreveggene i huset og forholdet samtidig.”

Forfatter og skribent Anna Bache Wiig

Smått nytt
Et kjøkken er ikke lenger bare et sted for matlaging. Nei, det skal kunne fungere

som arbeidsplass om dagen, tapasverksted om kvelden og coctailbar hele 

natten, i hvert fall i følge kjøkkenprodusenten Kvik, som har basert sin 

nye kjøkkeninnredning SmallWorld på en filosofi om et ”multifunksjonelt 

urbant kjøkken”. Kjøkkeninnredningen er tilpasset døgnkontinuerlig 

bruk av urbane supermennesker som nesten aldri sover. Antropologiske 

undersøkelser viser at målgruppens kosthold stort sett består av 

ulike kaffedrikker med merkelige navn; dermed er muligheten 

for å velge en innebygd espressomaskin i stedet for mer 

skapplass selvsagt til stede. www.kvik.no 
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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

– Jeg tror de bruker et galt virkemiddel
som forbrukerne må betale veldig dyrt
for, og jeg tror de kommer til å bruke
mye gode kvalitetsfolk på en uproduktiv
måte. Det kan bety at vi får enda større
underskudd på kvalifiserte ingeniører –
noe som i verste fall vil gi seg utslag i dår-
ligere bygg, sier Per Jæger, administre-

rende direktør i Boligprodusentene.
Nylig gikk Sintef-Byggforsk ut med
informasjon om at den årlige kostnaden
for byggfeil her i landet beløper seg til
rundt 4 milliarder i året, og ikke 15 mil-
liarder som regjeringen refererer til i lov-
forslaget. Det mener Jæger bør få konse-
kvenser, og får støtte fra Frank Ivar
Andersen i Byggmesterforbundet som
allerede har gått kraftig ut mot det han
betegner som omfattende, kostnadskre-
vende og til dels byråkratiserende
endringer. 

Sverre A. Larssen, administrerende
direktør i Byggenæringens Landsfor-
ening tror også faren er stor for at løs-
ningene som er foreslått kan bli kostbare,
og mener det er svært viktig at forskrif-
tene knyttet til en ny lov gir klare ret-
ningslinjer for hvem som skal kontrol -
leres. 

–  Det er et problem at man stadig
pålegger en næring nye regler når det er
enkelte som gir blaffen uansett. De lever
på utsiden av lovverket, og hvis man skal
få til noe som virkelig fungerer er det
disse man må ta, sier Larssen.  

Ingenting å frykte
Mens byggebransjen frykter økt byråkra-
tisering og økte kostnader, jubler takst-

bransjen over forslaget. 
– Jeg skjønner at enkelte mener dette

utgjør en ekstra kostnad som kan bli vel-
tet over på forbrukerne. Men hva er vi
mest tjent med? Å bo i et sunt og godt
hus, eller et der vi oppdager en skade og
må rive alt ned og bygge det opp igjen? 

Det koster mer enn å bygge det riktig
første gang. Så enkelt er det, sier Ole

Krangler om ny 
plan- og 

bygningslov
Uavhengig bygningskontroll, bøter som svir og fengsel
i opptil to år skal skremme de useriøse  firmaene ut av
byggebransjen, lover kommunal- og regionalminister
Magnhild Meltveit Kleppa. Likevel møter forslaget til

ny plan- og bygningslov kraftig motbør i fagkretser.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa



Øyvind Moen, president i Norges Tak -
seringsforbund. 

Svein Bjørberg i firmaet Multicon-
sult, tror også lovforslaget er et steg i rik-
tig retning. 

– Jeg er overbevist om at dette er det
eneste rette å gjøre. De som er seriøse har
ingenting å frykte i forbindelse med et
slikt forslag. Det blir ikke sånn at man
skal kontrollere hver bidige spiker som

blir slått inn, sier han. 

Kan ta tid
I dag lever byggebransjen under en form
for selvjustis der den som har utført job-
ben også har ansvar for å kontrollere at
alt har gått riktig for seg. Nå er planen at
uavhengige profesjonelle foretak tar seg
av jobben, men det kan ta tid før et
effektivt system er på plass. 

– Kontrollen skal foretas av sentralt
godkjente foretak. Noen har kompe-
tanse til å begynne med dette med en
gang, mens andre vil trenge en del
videre utdanning, derfor må en innføring
skje gradvis, sier kommunal- og regi -
onal minister Magnhild Meltveit Kleppa
til Hus & Bolig. Kommunaldeparte-
mentet foreslår også at firmaer som har
bygd ulovlig, skal kunne straffes med
gebyr, bøter eller fengsel. 

– Bøtene skal være så store at de kjen-
nes, og det skal kunne utstedes fengsels-
straff i inntil ett år. Ved særs alvorlige til-
feller kan straffen utvides til to år, sier
Kleppa. Kommunaldepartementet vil i
tillegg gi kommunene anledning til å
utstede pålegg om utbedring i inntil fem
år etter overlevering av et bygg. 
brs@huseierne.no

Hele lovforslaget finner du på Kommunal-
og regionaldepartementets hjemmesider
www.krd.no
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Frank Ivar Andersen

Fo
to

: A
nd

rz
ei

 To
ka

rs
i/S

ca
ns

to
ck

ph
ot

o



84 • hus&bolig 3–2008

FORSIKRING:
Mye å spare på sikkerhetstiltak

Med de rette sikkerhets -
tiltakene i boligen kan du
oppnå store rabatter på
 forsikringspremien.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Har du alarm tilknyttet vaktsentral,
serie koblede røykvarslere og vannstoppe-
ventil? I så fall kan du få store rabatter på
hjemforsikringen din. Men hvor mye du
får igjen for trygghetsinvesteringer i boli-
gen varierer sterkt forsikringsselskapene
imellom. Mens enkelte mer enn halverer

forsikringspremien din dersom du gjør
alt du kan for å sikre deg mot ulykker,
innbrudd og lignende, gir andre bare få
prosentavslag ved sammenligning. 

Kun veiledende
Hus & Bolig har undersøkt hvor store
rabatter de fire største forsikringsselska-
pene gir for sikkerhetstiltak i boligen. I
undersøkelsen kommer det frem at det er
store forskjeller mellom selskapene, både
i rabattsystemer og i hvor mye de enkelte
sikkerhetstiltak belønnes. Mens Tryg-
vesta oppgir en veiledende rabatt på fem
prosent for forsikringstagere som har

tyverialarm tilknyttet alarmsentral, gir If
hele 16 prosent rabatt for dette. 

Rådgiver Roald Stigum Olsen i Tryg-
vesta presiserer at de rabattene selskapet
har oppgitt til Hus & Bolig er vei -
ledende.  

– Det er vanskelig å si hvor mye
rabatt du kan få på et helt generelt
grunnlag. Vi vurderer heller hvert enkelt
tilfelle individuelt. Vi ser på faktorer som
forsikringstagers alder, bosted og så
videre, og vurderer ut i fra det. Har du
for eksempel alarm tilkoblet vaktsentral i
Oslo, skal du få høyere rabatter fordi
avstandene er så korte og det er lett og
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Forsikringsselskapenes rabatter for sikkerhetstiltak
Gjensidige: 
Sikkerhetsavtale / elsjekk av godkjent kontrollør 20%

Minst to sammenkoblede røykvarslere i hver etasje 4%

To røkvarslere i hver etasje: 2%

Minst to brannslokningsapparater eller et apparat og en husbrannslange 3%

Komfyralarm med automatisk strømstenging 5%

Komfyralarm som varsler ved overoppheting/tørrkoking 3%

Pluggbart overspenningsvern 3%

FG-godkjente sikkerhetslåser på dører: 4%

Vinduslås på lave vinduer, eller ingen vinduer med adgang fra bakkeplan 3%

FG-godkjent brannalarm med sirene 6%

FG-godkjent innbruddsalarm med sirene 6%

VSK-godkjent automatisk vannstoppventil 5%

Minst en alarm som varsler alarmsentral 8%

Maksrabatt: 60%
(Merknad: Enkelte av sikkerhetstiltakene kan ikke forekomme samtidig)

Trygvesta:
Tyverialarm koblet mot alarmsentral: 5%

Tyveri- og brannalarm tilkoblet alarmsentral: 9%

Tyveri-, brann og vannalarm tilkoblet alarmsentral 13%

Seriekoblet røykvarsler: 3%

Ingen medlemmer av husstanden røyker: 8%

Maksrabatt: 24%
(Merknad: Rabattene er veiledende. En fullstendig rabattliste får man først etter en 
individuell vurdering. Rabattene for alarmer tilkoblet alarmsentral er høyere i Osloområdet.)

If: 
Innbruddsalarm med lokalsirener: 10%

Innbruddsalarm med tilkobling alarmstasjon 16%

Innrudds- og brannalarm med overføring til alarmstasjon: 23%

Kombialarm, dvs tyveri, brann og vannalarm med overføring til alarmstasjon: 30%

Installert vannstoppventil i hele boligen: 15%

Avtale med Anticimex om besiktigelse av boligen: 10%. 

Maksrabatt: 55 %
(Merknad: Mindre avvik i rabattene kan forekomme avhengig av område.)

Sparebank1:
FG-godkjent tyverialarm tilknyttet alarmsentral: 10%

Brannalarm tilknyttet alarmsentral: 15%

FG-godkjente låser på dører og vinduer: 3%

Vannstoppere som gjør at du kan stenge vanninntaket når du går hjemmefra: 10%

El-kontroll av boligen: 10%

Maksrabatt: 48%

raskt å rykke ut, sier Olsen. 
Også mindre vanlige sikkerhetstiltak,

som for eksempel sprinkelanlegg, vil
kunne gi rabatter, presiserer han, men
det er foreløpig så uvanlig i boliger at sel-
skapet ikke har valgt å ta det med på en
generell liste. 

Detaljert
Gjensidige opererer på sin side med et
detaljert skjema over hvor store rabatter
den enkelte huseier får for å gjennom-
føre ulike skadeforebyggende tiltak.
Røykvarslere, brannslokningsapparat,
komfyralarm og overspenningsvern er
blant de mange tingene som gir noen
prosenter i avslag. 

– Vi har valgt å gjøre det slik fordi vi
mener det skal være en sammenheng
mellom hvilke tiltak huseier gjør som
kan gi oss mindre risiko, og hvilke rabat-
ter han eller hun skal få, sier produktut-
vikler Linda Engen i Gjensidige. 

Si ifra
Engen oppfordrer folk til å si ifra til for-
sikringsselskapet når de går til anskaf-
felse av et produkt som kan gjøre boli-
gen sikrere. Selv om det er selgerens
oppgave å opplyse om hvilke rabatter du
kan oppnå, kan det variere i hvor stor
grad han eller hun faktisk gjør det.

– Det kan være at man har ting i
huset som vil gi rabatter uten at man vet
om det, derfor kan det være lurt å
spørre, sier hun. 

Lovpålagte sikkerhetstiltak, som for
eksempel et minimum av brannvarslere
og slokkeutstyr er det ingen av firmaene
i Hus & Boligs undersøkelse som gir
rabatter for. raa@huseierne.no

STOR FORSKJELL: Direkte tilknytning til
alarmsentral – enten det er det lokale
brannvesenet eller et privat selskap – gir
fra 5 til 16 prosent reduksjon i forsikrings -
premien. Foto: Berit Roald / Scanpix.
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Trenger du hjelp til taksering?

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

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

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

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

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

LO
/A

KE
RS

HU
S

Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på verditaksering av boliger
og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst
hos utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

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

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

LO

MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no / www.mamut.com/amk RO

GA
LA

ND

TØMRERMESTER/TAKSTMANN 
RUNE KIRKERUD

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

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

DM
AR

K

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

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

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

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

Sluppenveien 5, 7037 TRONDHEIM
Tlf.: 73 95 12 10. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
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EIENDOMSRÅDGIVNING AS
v/Øystein Andersen, Bygn.ing./takstm. MNTF

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

Postboks 11 Rådal, 5857 BERGEN 
Tlf.: 55 27 90 00. Mob.: 90 62 14 01. 
post@eierad.no / www.eierad.no HO
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TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO

BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
boliginstituttet@boliginstituttet.no  OS
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
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TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

Grundig og rask boligtaksering. 
Eneboliger, leiligheter, næringslokaler.
Oslo, Akershus, Buskerud.

Tlf.: 23 36 50 75. Mob.: 90 08 18 18. 
E-post: post@taksering.no  www.taksering.no OS
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INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

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

Broveien 62, 1397 NESØYA. T. 66 84 76 24. 
M. 90 53 46 56. E: knutint@online.no  www.klt.no OS
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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

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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Det er nå rundt 30 år siden Hus -
banken kom med gunstige lån og
 tilskudd til alle som ønsket å skifte

de «elendige», trekkfulle gamle vinduene
sine. Enda en gang opplever vi at staten,
også denne gangen uten først å ha gått i
dialog med antikvarisk myndighet, løper
vindusprodusentenes ærend og roper
”bytt ut, bytt ut”, for nå skal alt bli så
mye bedre. 

Forrige gang var det staten ved Hus-
banken og de såkalte husmorvinduene
som tok knekken på millioner av kvali-
tetsvinduer over hele landet. Staten skal
jo gå foran med et godt eksempel, ikke
det motsatte. Begge gangene er det miljø
som står på dagsordenen, og begge
gangene er Riksantikvaren alt for sent på
banen. Utrolig at de aldri er i forkant,
det blir å redde stumper. De burde jo
også visst at det ville være behov for 
tredjegenerasjonsvinduer etter ca. 30 år. 
Godt miljø og energivern er å tenke
 helhetlig, ikke stykkevis og delt.

Spørsmål til statsråd Åslaug Haga:

1. Hvorfor nevnes ikke
 restaurering av gamle  
vin duer som et utmerket
alternativ til energitiltak
på Enovas hjemmeside
når forskningen viser at det
er mulig?

2. Enova har inngått et samar-
beid med vindusbransjen i
Norge (produsenter, leverandø-
rer og forhandlere) som tilbyr
lavenergivinduer med U-verdi på

1,0 eller lavere, og kan sette ”Enova
Anbe faler”-merke på produktene. Har
dere også kontaktet Riksantikvaren for å
be om råd i forhold til utbedring av
gamle historiske vinduer og produksjon
av nye vinduer tilpasset områder i landet
som er regulert til Spesialområde beva-
ring?

3. Enova investerer i denne kampanjen
flere millioner kroner på å heve bevisst-
heten og kunnskapen hos forbrukere når
det gjelder nytteverdien av lavenergivin-
duer og god vinduskvalitet. Hvorfor har
ikke Enova følt avsvar for og tilgodesett
flere av disse millionene til å heve
bevisstheten og kunnskapen hos hus -
eierne og håndverkerne, slik at de som
ønsker å bli vindushåndverkere kan
velge dette yrket og derved gi dem
muligheten til å være med på å spare
både kulturverdier og energi? 

Dette ønsker jeg at statsråden skal svare
meg på i Hus & Bolig.

Spørsmål til Riksantikvaren:

1. Enova sier: Nye vin -
duer gir også bedre støy-
demping enn gamle
vinduer, og er som regel
enklere å vedlikeholde.

Dette er helt uriktig og
avslører manglende kompe-
tanse hos konsulenten

Enova har brukt. Ved-
kommende bør snarest mulig
oppdatere seg. Dette bør også
straks rettes opp på hjemmesi-

den til Enova. Flere forskningsresultater
viser at utbedring og restaurering av
gamle vinduer kan konkurrere med nye
trelags vinduer. 

Enova kommer også med tips om at
trekk ved vinduer, dører og langs gulv i
mange tilfeller kan tettes ved å demon-
tere listene og dytte med mineralull i
fugen mellom vegg og karm. Videre at
tettheter mellom vinduskarm og ram-
mer og i dører kan tettes ved å sette inn
tettelister av for eksempel silikon med
V- eller P-profil. Denne holdning til
gamle vinduer viser svært mangelfull
kompetanse hos Enovas konsulenter.
Har Riksantikvaren tenkt å sette inn
mottiltak her, slik at dette blir rettet
opp?

2. Vil Riksantikvaren sette ned en

taletrengt?
Benytt anledningen til å si din mening 

i Hus & Bolig.  Skriv kort om det du har 
på hjertet. Redaksjonen forbeholder seg 

retten til å forkorte debattinnlegg. 
Skriv til husogbolig@huseierne.no

Spar miljøet! 
Restaurer gamle vinduer
Fra Olje-og Energidepartementet, med statsråd Åslaug Haga i
spissen, satses det på klimatiltak uten å nevne gamle vinduer som
annet enn noe man bør skifte fortest mulig. Miljø og klima blir så
altoppslukende for statsråden og Enova at man ikke setter seg
grundig inn i problemstillingen. Her ser det ut som det først og
fremst er viktigst å sanke stemmer til neste valg.

VIL BEVARE: Else Rønnevig utfordrer statsråd
Åslaug Haga, Riksantikvaren og vindusprodu-
sentene. Foto: Eva Kylland.
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hurtig arbeidende komité for så
raskt som mulig å få til et sam-
arbeid med Olje-og Energidepar-
tementet, slik at de som ønsker å
utdanne seg til vindushånd verkere
får den rette kompetansen?

3. Har leder for Enova tatt kontakt
med Riksantikvaren for å få til et sam-
arbeide om det vindusprosjektet som er
satt i gang?

Dette ønsker jeg at Riksantikvaren skal svare
på i Hus & Bolig.

Spørsmål til vindusprodusentene:

1. Når får vi tredjegenerasjonsvinduer som ikke er klumpete
halvhjertede tilpassinger, men vinduer som er tilpasset både
energikravene, tidsepokene og  estetikken?

2. Har dere andre og bedre alternativer til overflatebehand-
ling av vinduene enn vannbasert maling, for eksempel linol-
jemaling?

3. Er trevirket dere bruker til de nye vinduene kjerneved,
hvis ikke – hvorfor?

Dette ønsker jeg at en fra bransjen skal svare meg på i Hus
& Bolig.

Ved å skifte ut gamle vinduer med moderne trelags vinduer
med U-verdi på 1.0 eller lavere vil den gode isolasjons evnen
fører til at vinduet kan rime på utsiden på kalde dager. Vil
du redusere behovet for oppvarming betraktelig, og dermed
også redusere strømregningen, må du samtidig være villig til
å akseptere vinduer som du nesten ikke kan se ut av fordi
der blir liggende kondens på det ytterste glasset. I mange til-
feller skjer dette året rundt og om vinteren blir dette rim
som fryser på vindusruta. Vindusprodusentene prøver å
bagatel lisere dette. Hvem vil være komfortabel med en slik
løsning? Det får da være nok at vi må skrape rim av bilen. 
Vindusprodusentene sier: Vi gir fem års garanti og vinduet
har en levetid på 30 år, men hva er det mot gamle vinduer
som har stått i 150 år og mer. Med fortsatt jevnt vedlikehold
står de minst i 150 nye år. 

Jeg er selvfølgelig også opptatt av å spare energi, men
mine gamle vinduer blir restaurert og får energiglass i det
innerste glasset. Da oppnår jeg å få en U-verdi på 1.6 som
tilfredsstiller kravene. Jeg får heller ingen kondensproblemer.
Da har jeg spart energi ved ikke å levere det gamle vinduet
til avfallsplassen. Jeg har spart energi ved å reparere. Nypro-
duksjon stjeler energi. I tillegg har jeg vernet om de opp-
rinnelige vinduene som hører til huset.

Else Sprossa Rønnevig
Statsstipendiat - bygningsvern

Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis huset ditt
får skader du
umulig kan se.

Råtesopp- og insektskader oppstår ofte på
steder hvor de ikke er enkle å oppdage. Det

gjelder ikke bare hus som har stått en stund. Selv
nye hus kan ofte ha alvorlige skader. Byggforsk
påviste for noen år siden råteskader i over halv-
parten av alle undersøkte hus med krypekjeller.

Hvis du lurer på om huset ditt er i faresonen,
har du selv noen av de aller beste «søkeinstru-
mentene»:

Øyne – til å oppdage fukt og andre tegn til
skader.

Nese – til å registrere den karakteriske råte-
lukten.

Ører – til for eksempel å oppfatte kraslelyder
fra trespisende insekter.

Men på grunn av alt du ikke kan se, trenger du
også en dekkende 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 utbedringskost-
nader helt opp til 1 million kroner. Forsikringen
kan kjøpes gjennom ditt eget selskap.

70
1938 – 2008

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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Bruk medlems-
fordelene dine!
Som medlem av HL får du Superforsikring på innbo til en gunstig 

pris. I tillegg gir medlemskapet deg rabatt på en rekke private 

skadeforsikringer:

10 % Personbil 10 % Villa

10 % Fritidsbåt 10 % Hytte 

10 % Hjem 5 % Helårs reise fra Europeiske

Nyhet!
Fra juni 2008 forsikrer vi også ferieboligen din 

de fleste steder i Europa!

Vil du vite mer?
Ring 02400, så forteller vi mer om både 

forsikringene våre og hvilke fordeler vi gir 

medlemmer av HL.  
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Arne Lycke, risikospesialist



Mye på gang i Hedmark
Kongsvinger hadde i april besøk av HLs samarbeidsadvokat Arne Opaker. Farer og feller i

utleieforhold var tema. 

– Dette var tolvte gangen vi avholdt dette populære kurset, som vi må kalle flaggskipet

vårt, forteller distriktskontakt Erling Lauritzen. Nytt kurs planlegges i Hamar til høsten. 

– Videre skal vi 8. mai være medansvarlig for et temamøte på Norsk Skogmuseum

i Elverum om arv og skifte. Her samarbeider vi med Nordea Bank Norge i Elverum og

 eiendomsmegler firmaet Rønes & Engemobakken. Det er stats autorisert revisor Gunnar A.

Dahl som har den faglige hoveddelen. En representant for Nordea vil ta for seg temaet:

"Forberedelse til  pensjonsalderen", forteller Lauritzen.

Populært møte i Fredrikstad
En rekke medlemmer hadde funnet veien til medlemsmøte i Fredrikstad der president

i Norges Taskeringsforbund, Ole Øyvind Moen, ga vink og tips om kjøp av håndverker-

tjenester. Mange benyttet anledningen til å stille spørsmål.
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Hver eneste virkedag finner du ferske nyheter på
Hus & Boligs egen nettside www.hus-bolig.no. 

nytt fraHL

Morten Hansen og Ulf Borgan

Nesten dobbelt så
mange på fem år
I løpet av de siste fem årene er HLs med -

lemstall nesten fordoblet. 1. april i 2003

hadde Huseiernes Landsforbund 69 713

enkeltmedlemmer. 1. april i år er antallet økt

til 133 228. 

Størst økningen har det vært i Akershus,

hvor det i denne perioden er kommet til nes-

ten 10 000 nye medlemmer. Til sammen er

det nå 26 520 familier i dette fylket som kan

benytte organisasjonens medlemsfordeler.

Også i Rogaland, Vestfold og Østfold har vek-

sten vært stor med mer enn 5 000 nye

enkeltmedlemmer i hvert fylke. Hordaland,

Møre og Romsdal samt Buskerud følger på

plassene etter. 

– Det er fantastisk morsomt med en så

stor medlemsøkning, sier markedssjef Ulf

Borgan fornøyd. – Den særdeles store vek-

sten i Akershus skyldes at eneboligmarkedet

er stort her. I Oslo er det langt mer ustabilt

med flere unge som flytter på seg. Markeds-

andelen er likevel meget stor.

HLs medlemmer er først og fremst bosatt

i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. I

Oslo har foreningen en markedsandel på 23

prosent i dette segmentet, i Akershus er tallet

16-17 prosent. Også i Østfold er markedsan-

delen svært høy. Spesielt i Fredrikstad finner

man mange HL-medlemmer. Det skyldes

meget stor aktivitet og fokus på høy eien-

domsskatt, mener markedssjefen. På lands-

basis er markedsandelen 7,5 prosent.

– Vi har på langt nær nådd taket, sier en

optimistisk Ulf Borgan. – Jeg har stor tro på

fortsatt vekst i hele landet. I hovedstaden er

det et stort potensial innen leilighetsmarke-

det.  

Akershus og Oslo er fylkene med flest

medlemmer i dag. Østfold, Vestfold, Buskerud

og Rogaland følger deretter. Færrest medlem-

mer har HL i Sogn og Fjordane og Finnmark.

ngs@huseierne.no

Ny rekord på jusstelefonen
Mandag 28. april ble det ekspedert 125 telefoner av

HLs juridiske svartjenesten. Det er ny rekord. 

Totalt kom det inn 470 skriftlige saker i april. 

– Vi har aldri fått inn så mange saker på en måned

før. I forhold til samme måned i fjor er økningen på

hele 123,8 prosent, forteller advokat Anders Leisner. 

– Så langt i år har vi fått inn 51 prosent flere saker

enn etter de fire første månedene i fjor. Totalt antall

saker ved hovedkontoret i Oslo så langt i år er 1 562.

Høyesterett
avviste anke
Høyesteretts ankeutvalg har

enstemmig avslått Paul Hallands

og Huseiernes Landsforbunds

søknad om å bringe saken mot

Hemne Kraftlag opp i Høyesterett.

Kjennelsen er ikke begrunnet. 

Tomtefeste populært
emne i Telemark
170 personer møtte til kurs om tomte-

feste i Skien rett etter påske. 

– Siden det er såpass stor interesse

for tomtefeste her i fylket, ønsker jeg å

gjenta arrangementet i Kragerø og kan-

skje også i Bø, forteller HLs advokat Thor

Johan Larsen svært fornøyd.



91hus&bolig 3–2008 •

Skriv det ned
Skal du bygge ny bolig eller pusse 

opp huset bør du gjøre grundig 

forarbeid med hensyn til valg av 

håndverker. Det var hovedbudskapet da

Frank Ivar Andersen, daglig leder i Norges

Byggmesterforbund nylig besøkte Huseier-

nes Landsforbunds avdeling Rogaland Sør.

Han anbefalte de fremmøtte å sørge for å få

alle avtaler ned på papiret, og alltid å sjekke

håndverkers referanser. 

Innrømmer at de var for strenge
Trafikketaten i Oslo innrømmer nå å ha håndhevet vedtektene for ileggelse av

miljøgebyrer for strengt. Etter at Huseiernes Landsforbund kontaktet kommu-

nen ved Byrådsavdeling for miljø og samferdsel lover de å se nærmere på

dagens praksis. Trafikketaten var bedt om å benytte de mulighetene politived-

tektene gir for å pålegge gårdeiere og næringsdrivende å sørge for renhold

utenfor egen eiendom og /eller virksomhet. 

Hedmark og Oppland sier opp avtale
Huseiernes Landsforbund Hedmark og Oppland har sagt opp avtalen med

byggvarekjeden Monter/Optimera, og avslutter samarbeidet i de to fylkene.

Årsaken skyldes at byggvarekjeden har endret sin prisprofil til nettopriser og

ikke lenger gir de avtalte rabatter til HLs medlemmer. Forsøk på å få til en ny

avtale har ikke ført frem, og derfor avsluttes samarbeidet umiddelbart.

Spørreundersøkelse: 
Hva er viktig for utleier 
ved valg av leietaker?
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har fått i oppdrag av Hus-

banken å undersøke hva utleiere er opptatt av å ivareta når de velger leie-

takere. Mange av leieboligene i markedet leies ut av medlemmer i Huseier-

nes Landsforbund. Forbundet støtter undersøkelsen og vil oppfordre med-

lemmer som leier ut bolig til å delta. Undersøkelsen retter seg mot alle

utleiere, uansett hvem de leier ut til og hvorfor de leier ut. Undersøkelsen er

anonym. 

Spørreskjema finner du via forbundets internettsider, www.huseierne.no.

Spørsmål kan rettes til Susanne Søholt, NIBR, telefon 22 95 89 89. 

Ny adresse vesentlig billigere
HLs mann i Arendal har sagt opp sin postboks og får nå posten levert på

døren i Bendikskleiv 14 i stedet. 

– Jeg sparer nå over 1 300 kroner i året på en tjeneste jeg ikke 

trengte. Dette er vel den dyreste ”husleia” jeg noensinne har betalt, 

ler Tom Sørensen. – Regner jeg om de 0,05 kvadratmetrene som 

jeg disponerte, får jeg en pris på over 20 000 kroner pr. kvadratmeter.

TIL MINNE 
Erling Grorud er ikke lenger blant oss
Det er alltid vanskelig å ta inn over seg at noen går bort. Når det gjel-
der Erling er det ganske ufattelig. Han var så aktiv, og det kom så helt
uten forvarsel.  

Erling var et menneske som veldig sjelden sa nei. Vi har kjent ham
i 20 år som et meget aktivt medlem av Tønsberg og Omegn Huseier -
forening, senere Huseiernes Landsforbund Vestfold. Erling var alltid til
stede. Når noe skulle arrangeres var det bare en liten telefon, så sto
han der med stasjonsvognen – første mann der, siste mann som forlot
plassen. Det skulle svært gode grunner til at han ikke deltok på styre-
møter, aksjoner, årsmøter eller generalforsamlinger i HL,  hvor han var
delegat i mange år. I formelle sammenhenger hadde han alltid egne
meninger. Noen vant gehør, andre ikke. Og like rask han var til å
komme med forslag, like fort trakk han dem når de ikke vant frem. 
En slik egenskap er sjelden vare i organisasjonssammenheng. Det var
kanskje en av grunnene til at han ble etterspurt av så mange andre
foreninger og lag. Og den listen er lang.

Erling var ekte Tønsberg-patriot. I alt han gjorde viste han et aktivt
engasjement for den byen han var så knyttet til.  Mange er glade i byen
sin. Erling viste det ved hele sin personlighet.

Vi vil takke deg for alt dette. Ditt minne vil alltid være i blant oss.

Peter Batta, Huseiernes Landsforbund
Olav Vilnes, Huseiernes Landsforbund, Vestfold



BLIKK- OG TAKTJENESTER

ADVOKATBISTAND

BYGG – OG TØMRERMESTER

BYGG – OG TØMRERMESTER

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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Mitt energisparetips
– Mitt energisparetips dreier seg om en effektiv metode for ekstra
oppvarming av svømmebasseng, skriver Terje Øygard fra Fredrikstad. 

Man får kjøpt "solvarmeutstyr" i ulik utførelse – fra solvarme på hustak til svarte
 "pølser" som vannet pumpes gjennom. Men hvorfor ikke varme vannet direkte i
 bassenget, som har en stor overflate hvor solen steker? Problemet er at det meste av

solvarmen reflekteres. Det er sikkert effektivt å male bassenget svart inni, men ikke spesielt
estetisk, så jeg utviklet disse solseilene i stedet. De består av svart fiberduk ("presenning" til
jorddekking) i en meters bredde, fra Felleskjøpet. Denne kuttes opp i passende lengder,
maljer slås i hvert hjørne, og barduner festes. På midten av hvert seil festes en stiv og tung
innretning som gjør at seilet synker brukbart. Jeg hadde noen tynne kobberrør og litt
 kjetting (galvanisert/syrefast!) liggende, og det fungerte bra. Dermed senkes seilene, blir
 liggende godt under vann (viktig!), og holder seg oppspilt. Renseanlegget kan godt brukes
selv om seilene er der, og de fjernes og utplasseres på få minutter. Man bør dekke et så stort
areal av bassenget som mulig.

Den 7. mai – etter en uke med tre solseil og dekking av overflaten om kvelden – kunne
min utålmodige datter bade i 20 graders bassengvann – opp fra 10 grader da bassenget ble
fylt, forteller han. 

Gavekort på 2 000 kroner sendes til Terje Øygard for tipset.

En hjelpende hånd 
i Bergen
Huseiernes Landsforbund i Hordaland har

inngått avtale med Handyman Bergen

ved Gordon Uthaug. Handyman Bergen

kan tilby alle typer håndverkstjenester,

som reparasjoner, vedlikehold, ettersyn

av eiendommer, maling, hagearbeider,

renhold og transport. 

HL oppfordrer medlem-

mene til å dele sine energi-

sparetips med andre. Hva

kan du eller jeg gjøre for å

bedre miljøet og redusere

energiforbruket? Formuler

kort ditt energisparetips og

send det til husogbolig@

huseierne.no, eller ”Mitt

energisparetips”, Hus &

bolig, Fred. Olsensgate 5,

0152 OSLO. Merk forsen-

delsen tydelig med navn,

adresse og telefonnummer.

Kanskje vanker det en

 premie i posten.

Monica Bryner, Gordon Uthaug og Olaf Bryner.



ELEKTROINSTALLATØRER

FOLDEDØRER

fagfolk til tjeneste

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

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

ANBUDSTJENESTER
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CONTAINERE

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

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

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

GJERDER OG GJERDEPORTER

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

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

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

GARASJER OG PORTER
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fagfolk til tjeneste

SKORSTEINSARBEID

tømrermester murmester

RØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

RENOVASJON

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

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

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

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

Utleie av
avfalls-
container

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

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

LÅSER OG BESLAG 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

RØRLEGGERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

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

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

AUT. RØRLEGGERMESTER

Bekkelagsvn.19, 1177 Oslo

Tlf. 22 29 88 69  • www.jeulven.no
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STIGER OG STILLASER TRAPPER

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

vedlikehold av grøntanlegg
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 50,- 75,-

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



Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b

 3
-2

00
8

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 3 må vi ha senest 15. august 2008.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven i Hus
& Bolig nr. 1 var "En leieboer har etter
husleieloven utstrakt rett til å drive
med delvis fremleie". De tre heldige
vinnerne som får hver sin ryggsekk er
Agnethe Eftevaag, Kristiansand, Erik H.
Svennerud, Bærums Verk og Øivind
Christiansen, Asker.

Riktig løsning på oppgaven i nr. 2
var "Forsker mener at homofile er mye
flinkere med og mer opptatt av interiør
og innredning 
enn heterofile". 
Ryggsekk sendes 
også til Gunn Buer, 
Ørje, Oddvar Hegna, 
Stathelle og Lilliann 
Kristiansen, Tjodalyng.
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kr
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TELLUR

HYLE

TIDSROM

DEMPE
GIFTIG
STOFF

DANSK
ØY

FASE
OPP-

DAGER
VERN

MESAN ROVFUGL
TREK-
NING

LUKTE

FISKE
ELV
TALL

ILDSTED
GIFT MED

CARL I

KONKUR-
RANSE

REKKER

BIBEL-
DEL

HOVED-
STAD

HYLLENE
FEIRET SKRÅ-

NING
LEKER

ELV

1000
KOM-
MUNE

AV-
TREDE

KOMPO-
SISJON

TRE

DYR

HELLIG

IKKE

OG

LITEN
ARIE

CIRKA
AV OG TIL

1/10
LITER

FORE-
SATT HELIUM TINN KOM-

MUNE OMTALE KOMPAKT FOR-
RÆDER

VÅPEN

POP

KNE

LIV

AVLØP
KORRI-
GERE

4. TONE GRESK
GUD PLANTE

BYG-
NINGS-
MATER-

IALE

1/1000
LITER TITTE

KRYPTON
VEKK

BEST
TENKE-

LIG

BE-
HANDLE

LEDD-
BÅNDET
HAVØRN

HAST

PLANTE
BUNN

SMILTE

FUGL

BILPRO-
DUSENT

X

VASKE

RAMP

SEN-
TRUM I

MÅLFELT

FRA RØRER HOS DRAN-
KER

MAT

VINNE
FLAMME

EGGER
DELSTAT
PENGE-

SKAP

EKSTASE
HURTIG-
SKRIFT

FRÅDE

TYSK BY
TYNT
HÅR

INNTA

LYMFE-
KNUTE

TOG-
SELSKAP

MOT
MAN GLANER

FEIL-
STØT SMELLE TRETTE

DRIKK

BELEGG
GRESK

ØY UNION
FUGLE-

LYD
STREV

STRAFF-
BAR 

HAND-
LING

LURERI

LANDLIG

UTROP
CHIC
FOR-

SIKRE
GULL SMERTE

MEGET
PER-

TENTLIG
MUSE BY

TIDSROM

HAST
IRIDIUM

OVER-
GANG
UNNE

HARSK

AULA
GÅ

KJØP-
MANN

FULL-
FØRE
FOT

TRE-
ENIG-

HETER

TARIFF

FORBI
PER STK.

TIL-
STREK-
KELIG

RADON KIOSK 1000
GRAM

UTROP

LEVER

BØNN

STRØM

DRAMA-
TIKK
BLAD

VERIFI-
SERE

MYNT-
ENHET

PLUSS

5

A.-J.
HEGREM

2008



OSLO OG AKERSHUS
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22, 
1601 FREDRIKSTAD
Telefon 69 30 70 81
Telefaks 69 31 99 25
Mobil 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød
Midtveien 1
1526 MOSS
Telefon 911 15 260
ostfold-n@huseierne.no

HEDMARK
Egil Lauritzen
Torggt. 73
Boks 462, 
2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Telefaks 62 53 35 25
Mobil 91 17 52 25
hedmark@huseierne.no

OPPLAND
Werner Forr Nystuen
Spinneriveien 7
2615 LILLEHAMMER
Telefon 61 25 79 00
Telefaks 61 26 01 30
oppland@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg
Stangsgate 7
3510 HØNEFOSS
Telefon 32 11 44 55
Telefaks 32 11 44 51
Mobiltlf. 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Boks 83
3475 SÆTRE
Telefon 32 79 28 79
Fax 32 79 28 81
Mobiltlf. 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 41
Postboks 130
3110 TØNSBERG
Telefon 33 30 76 90
Telefaks 33 30 76 85
vestfold-n@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98, 4801 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
Telefaks 37 02 70 42
Mobil 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Rådhusgt. 39
Boks 167, 
4662 KRISTIANSAND
Telefon 97 53 90 00
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Telefaks 85 03 62 82
Mobil 90 12 78 33
rogaland-s@huseierne.no

HORDALAND
Olaf Bryner
Fortunen 7
Boks 885 Sentrum
5807 BERGEN
Telefon 55 36 11 59
Telefaks 55 36 11 51
Mobil 90 77 37 32
hordaland@huseierne.no

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

ROMSDAL
Magne Otterholm
Hamnegaten 47
Postboks 257, 
6401 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@huseierne.no

SUNNMØRE
Wegard Fladmark
Keiser Wilhelmsgate 34
Postboks 73 Sentrum
6001 ÅLESUND
Telefon 70 10 00 50
Telefaks 70 00 10 51
Mobil 92 64 65 00
sunnmore@huseierne.no

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

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 23
Boks 721, 
8001 BODØ
Mobil 92 80 62 84
Telefaks 75 54 94 40
nordland@huseierne.no

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94
Boks 490, 
5501 HAUGESUND
Telefon 52 70 05 30
Telefaks 52 70 05 33
rogaland-n@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Grønnegata 37-39, 3.etg.
Boks 90, 
9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Telefaks 77 60 51 01
Mobil 97 75 60 96
troms@huseierne.no

FINNMARK
Tor E. Farstad
Myrveien 11 D
Boks 1290, 
9505 ALTA
Telefon 78 44 03 96
Fax 78 44 03 96
Mobil 91 17 51 60
finnmark@huseierne.no

TELEMARK
Thor Johan Larsen
Storgata 73
Boks 1544 Down Town, 
3902 PORSGRUNN
Telefon 35 58 86 00
Telefaks 35 93 00 81
Mobil 92 46 16 03
telemark@huseierne.no

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

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

3 •
2008
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NYBYGG: 
Bedre forbrukervern
mot konkurs
Tropisk maur sprer seg raskt

Gode råd ved 
boligkjøp i utlandet
Juss: 
Snekker døde, 
huseier ansvarlig

Er kompostering 
miljøvennlig?




