
En varmtvannsbereder tilpasset ditt bad!

cTc Ferrolux - stilren og moderne

En firkantet bereder som er lettere å plassere sammen med 
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Forsidefoto:
LEKKER: Selv bad som er laget etter
våtromsnormen holder ikke tett.
Foto: Muriel De Seze Petersen /
Scanpix.

Rapportene om vannskader på norske bad er nedslående
lesing. Årlig utbetales millioner i erstatning selv om bare
et fåtall av skadene dekkes av forsikringene våre. Fukt som
pipler inn i vegger og gulv over lengre tid er den enkelte
huseiers eget ansvar. I flere år har jeg, blant annet her på
lederplass, talt varmt for å følge våtromsnormen. Men
mye tyder nå på at normen dessverre ikke er god nok.

En undersøkelse av 300 bad som Mycoteam har gjort,
viser at ikke en gang bad som er laget av fagfolk med
våtromssertifikat holder mål. Ingen av membranene
hadde tilstrekkelig tykkelse. Hus & Bolig har også fulgt
byggingen av det som skulle bli Norges tetteste bad, men
selv her støtte håndverkerne på en rekke uforutsette pro-
blemer. Rørleggermester Ben Schreier, som har ord på seg
for å være en av de dyktigste i bransjen, må innrømme at
det slett ikke er enkelt å følge kravene i normen.

Problemene er mange og komplekse. Det er ikke bare
slurvete håndverkere som har skylden for

at det går galt. Mye tyder på at nor-
men er alt for komplisert og van-
skelig å følge i praksis. Eksempel-
vis selges det en rekke produkter
som ikke er godkjent etter nor-
mens krav. Leverandører gir inn-
trykk av at alle deres produkter,
for eksempel sluk, er godkjent selv
om kanskje bare ett produkt har
klart seg gjennom testene på

Sintef Byggforsk.
Et annen problem er

at bruksanvisningen som
følger produktet ikke all-
tid stemmer med bruks-

anvisningen som er godkjent. Både forbrukere og hånd-
verkere blir forledet til å tro at det holder med to strøk
membran på badeveggene og gulvet i dusjnisjen selv om
både ti og tolv strøk kan være påkrevet for å oppnå til-
strekkelig damp- og fukttetthet.

Forskriftene til plan- og bygningsloven er heller ikke
spesifikke nok. Det fører blant annet til at mange hånd-
verkere monterer vegghengte toaletter på utsiden av
membransjiktet. Vannskader som følger av sisterner som
lekker er blitt et nytt og omfattende problem. Lekkasjene
skjer mot tilstøtende rom. Når lav pris er viktig, og det
meste skal skje fort, spekuleres det i at uhell ikke skjer.

Flere mener det er på tide å innføre forbud mot å
dusje rett på gulv. Det betyr med andre ord at dusj-
kabinett må bli påbudt. Samtidig ivres det for å oppheve
påbudet om sluk på alle våtrom. Avløpsvannet bør kunne
gå direkte i avløpssystemet.

Dusjkabinett er sjelden like lekkert som flislagte dusj-
nisjer. Likevel turte jeg ikke annet enn å velge kabinett da
jeg selv måtte renovere et bad nå i sommer. Etter å ha job-
bet i Hus & Bolig i åtte år vet jeg dessverre for mye om alt
som kan gå galt. Jeg tror ikke forbud mot å dusje rett på
flisene er veien å gå. Men våtromsnormen både kan og må
bli bedre! Vi trenger en tydelig merkeordning som skiller
mellom prima og sekunda vare! Vi trenger også korrekte
bruksanvisninger. Her må Sintef Byggforsk gjøre noe
umiddelbart. I forbindelse med revisjonen av plan- og
bygningsloven må selvfølgelig også forskriftene revideres.
Mye tyder på at de bør være tydeligere og mer konkrete
enn de er i dag. Les mer om bad som ikke holder tett på
side 62. ngs@huseierne.no

Holder ikke mål
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RIS fra Batta går denne gang til Stat-
nett som i begynnelsen av september offisielt
åpnet en voldsom kabel for overføring av elektrisk
kraft mellom Norge og Nederland. Den offisielle
begrunnelsen fra det hold er at vi trenger en slik
overføring for å sikre nok kraft i det norske mar-
kedet når vår produksjon av vannkraft er for liten.
Det sies ikke at ledningen vil føre til at vi får
europeiske engrospriser på elektrisk kraft i Norge.
Det sies heller ikke at de som tjener på ledningen
er de som produserer strøm i Norge, i all hoved-
sak staten. Det sies heller ikke at produsentene
stakk av fra regningen da de fikk fjernet innma-
tings tariffen, det vil si det de før måtte betale for
å mate kraft inn på nettet. De har skjøvet hele
regningen over på oss som bruker elektrisk kraft.

Resultatet er at vi alle betaler for ledningen ved
økt nettleie. I tillegg må vi betale den ekstra høye
strømprisen ledningen fører til. Det er like billig å
produsere elektrisitet i Norge som før. Forskjellen
er at vi i fremtiden må betale mer og at produsen-
tene får større overskudd.

Olje- og energidepartementet og den rød-grønne
regjeringen gir selvfølgelig sin velsignelse når den
nye strømkabelen fører til økt kraftpris og suger
mer penger fra forbrukerne rett inn i statskassen.

ROS fra Batta går denne gang til
følgende kommuner i Nord-Trøndelag: Namsos,
Overhalla, Flatanger og Fosnes – som i flere år har
samarbeidet om alt fra IKT og krisesenter til kul-
turskole og oppmåling. Forsker Geir Vinsand har
på oppdrag fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag
brukt et halvt årsverk på å kartlegge det formelle
interkommunale samarbeidet i fylket.

– At kommunene ikke samarbeider mer, er en
gåte, sier Vinsand til Kommunal Rapport. Slikt
samarbeid gir fantastiske innsparingsmuligheter,
og kvaliteten på tjenestene blir mye bedre. Når
det gjelder samarbeid om IKT-systemer og drift
sparer de 24 kommunene i Nord-Trøndelag
mange millioner kroner.

Annet positivt som Vinsand trekker frem i Kom-
munal Rapport er samarbeidet om kommune-
overlege og smittevern, samt forebyggende helse-
vern. Disse omfattende gevinstene med inter-
kommunalt samarbeid bør føre til flere kom-
munesammenslåinger!

post@iss-trygghet.no



Jeg har sett på prisene for nettleien i de
vel 100 nettselskapene vi har i Norge.
Det er slående at det kan være så store
forskjeller i prisene til nettselskapene. I
tillegg til å betale for strømmen vi bruker
må husholdningene også betale for nett-
leie og offentlige avgifter. De siste kost-
nadene faktureres på samme regning.
Nettleien betales til de som eier og driver
ledningsnettet for transport av elektrisk
kraft. Denne virksomheten drives på bak-
grunn av konsesjon. Den som har konse-
sjon, har også monopol i sitt konsesjons-
område. Prisene reguleres gjennom inn-
tektsrammesystem som fastsettes av NVE.

Statistikk over tariffer for husholdningene
fra NVE viser at nettleien for en standard
bolig varierer fra nesten 70 øre per kWh
for et forbruk på 20 000 kWh i året til
den rimeligste som tar godt under 30 øre
per kWh. I dette er inkludert både mer-
verdiavgift og elavgift. De tre dyreste er
Tysnes Kraftlag, Sjåk Energi og Sunn-
hordland Kraftlag, mens de tre billigste
er Troms Kraft Nett, Storfjord og Alta
Kraftlag.

Det er overraksende at det kan være så
store forskjeller i pris på en tjeneste som
et offentlig organ fastsetter prisrammene
for. I motsetning til å bytte strømlever-
andør har vi ikke anledning til å bytte
nettselskap. Mange har reagert på denne
urimeligheten. Staten håver hvert år inn
mange milliarder kroner på kraftproduk-
sjon. En brøkdel av dette burde kunne
pløyes tilbake for å jevne ut de største
forskjellene i prisen på nettleiene.
Dette vil vi ta opp med departe-
mentet i løpet av høsten.
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Ny avtale med Varme & Bad
aktuelt i HL

Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

I denne spalten er det meningen at jeg
skal formidle de siste nyheter fra organi-
sasjonen til dere medlemmer. Da er det
naturlig å starte med å presentere en ny
avtale som vi nylig signerte med rørleg-
gerkjeden Varme & Bad. Disse har 100
butikker og 210 VVS-installatører rundt
i landet og vil helt sikkert dekke et etter-
lengtet behov.

I avtalen har vi blitt enige om at Varme

& Bad skal ha som intensjon å lage en
vannsjekk. Denne sjekken skal ha som
hensikt å redusere antallet vannskader.
Vannsjekken vil tilbys HL-medlemmer
med en rabatt på 500 kroner.

Når du som medlem handler hos en
Varme & Bad- forhandler vil du få 15
prosent rabatt på sanitærutstyr som
armaturer, klosetter, dusj og badekar.
Du vil også få 15 prosent avslag på andre

produkter, deler og materiell som kjøpes
over disk eller leveres ved utførelse av
installasjonsarbeid hos et HL-medlem.
Ved tjenester og installasjoner vil du få
10 prosent avslag på timeprisen. Denne
rabatten skal merkes med ”HL-rabatt”
i fakturaen. Medlemskort må fremvises
før pris avtales. Det er to unntak: arbeid
som utføres etter fastpris gir ikke rabatt.
Det gis heller ikke rabatt på tilbuds-
eller kampanjevarer.

Securitas overtar Hafslund sikkerhet
Konkurransetilsynet har godkjent fore-
spørselen, og Securitas Direct har kjøpt
Hafslund Sikkerhet. Vi har så langt fått
god informasjon fra Hafslund om pro-
sessen, og hadde et første møte med
Securitas den 23. september.

HL hadde alarmavtale med Securitas før
vi skiftet til Hafslund for et par år siden.
Vi håper selvfølgelig at Securitas vil
videreføre de medlemsfordeler som vi
etablerte i avtalen med Hafslund.
Vi vil gi dere oppdatert informasjon når
situasjonen er nærmere avklart.

Nettleien varierer betydelig



Siden mars i år har spahotellet
i Holmsbu på Hurumlandet
testet ut et middel som gjør
vannet krystallklart og rent

uten klor. Gjestene blir posi-
tivt overrasket når de slipper
den skarpe lukten som river i

nesen og kjemikaliene som
irriterer hud og slimhinner.
Det klorfrie alternativet kan

også brukes i private boblebad
og svømmebasseng.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: RUNE FJELLVANG

– Gjestene blir svært overrasket når de
skjønner at det ikke er klor i badevannet,
forteller teknisk sjef ved Quality Hotel
& Resort Holmsbu, Morten Eliassen.
– Enkelte tror det må være feil, men
tilbakemeldingene er utelukkende posi-
tive når de får vite at badevannsforskrif-
tene kan overholdes uten bruk av klor,
sier han. Å svømme i et basseng uten
klor gir ifølge Eliassen en helt annen
opplevelse enn med. Det blir som å bade
i ferskvann.

Mineralske ioner
Det lukt- og smakfrie alternativet til klor
heter PoolSan, og gir nesten drikke-
vannskvalitet. Det er ikke et lurium, men
består av naturlige mineralske ioner,
påpeker Lars Anders Lorvik, som selger
produktet.

– Ionene dreper alger og bakterier –
også legionellabakterier – ved å bryte ned
DNA-strukturer og cellevegger. De elek-
trisk ladede partiklene klumper seg så
sammen og faller til bunnen av bas-
senget. Et mekanisk renseanlegg eller en
bunnrensesuger fjerner skitten helt.
Resultatet blir krystallklart vann som
kan drikkes av vinglass, forklarer Lorvik.
Ionene blir i vannet inntil de er brukt
opp.

– PoolSan vil gi alle som er allergiske
mot klor mulighet til å bade både i
offentlige og private svømmebasseng.
Middelet kan også erstatte klorholdige
kjemikalier som brukes i boblebad og
badestamper inne og ute, hevder han.
ngs@huseierne.no

Badevann uten klor
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KAN DRIKKES: Badevannet blir rent og klart med det klorfrie alternativet PoolSan, hevder Lars Anders Lorvik, og tar en slurk for fotografen.



Beskytt familien og hjemmet ditt!
Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og dine nærmeste sikret mot brann og innbrudd 
både natt og dag. Alarmanlegget varsler vår døgnbemannede alarmsentral direkte. Som 
medlem i Huseiernes Landsforbund kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både instal-
lasjon og månedsleie.

Fordeler med trådløs alarm fra Securitas Direct:
Fri utrykning.
Fri service på alarmanlegget, med unntak av batteribytte.
GSM-sender og abonnement er inkludert. Det betyr at alarmen ikke krever fast telefonlinje. 
Skilter og oblater som er lett synlige virker preventivt mot innbrudd.

Bestill alarm på www.huseierne.no eller ring 06010 i dag!
Her kan du også få mer informasjon om samarbeidet mellom Securitas Direct og 
Huseiernes Landsforbund.

Spesia
ltil

bud for

HL-m
edlemmer

Gunstig tilbud til medlemmer
i Huseiernes Landsforbund

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

Ferdig installert

grunnpakke til kun

kr. 790,-
Du sparer kr. 1200,-
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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



Nye forskrifter
gjør boligene dyrere
– Vi tror ikke at det er energiforbruket i OBOS-leiligheter på

60 – 70 kvadratmeter som skaper klimakrisen her i verden,

sier konsernsjef Martin Mæland i Obos-bladet. Han er svært

kritisk til regjeringens nye tekniske forskrifter og mener de

vil øke byggekostnadene med 100 000 til 120 000 kroner

pr. leilighet. Hensikten med forskriften er å spare energi.
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Mange barn skader seg
Norsk Lekeplassforum (NLF) anslår at det hvert år

skjer rundt 6 000 ulykker på norske lekeplasser,

skriver Bolig & Miljø. Tallene stammer fra skader på

barn fra 0 – 14 år registrert hos lege. Det er først og

fremst fallskader som går igjen, men også klem-

og kuttskader er vanlig. Ival Olsen i NLF anbefaler

styrerne i borettslag og sameier å ha gode rutiner for

ettersyn og vedlikehold, og at man får en uavhengig

tredjepart til å foreta årlige kontroller. Han minner om

at styret kan bli holdt ansvarlig dersom noen skader

seg og det viser seg at utstyret ikke holder mål.

Foto: Nina Granlund Sæther.

Engelsk jåleri?
I stadig flere boligannonser ser vi at ordet

”penthouse” blir brukt; ”Penthouse med

fantastisk panorama”, ”Penthouse med heis”,

”Utsikten fra takterrassen strekker seg over

tre sider av toppetasjen, og er grunn nok

alene til å gjøre denne penthouseleiligheten

på Skarpsno til en personlig eiendel.” Siden

ordet verken er å finne i en vanlig ordbok eller

i fremmedordboken, kunne det kanskje rett

og slett skrives ”toppleilighet” isteden?

Kongelig søvn
Penger til overs? Nå får du seng til 400 000 kroner. Det var den svenske

sengeprodusenten Hästens som i 2003 bestemte seg for å bygge verdens

desidert beste seng. Nå er den klar for salg i Oslo, skriver Aftenposten.

– Dette er sengenes Ferrari, sier selskapets salgssjef til avisen.

Det er allerede flere internasjonale superstjerner som hver

kveld reiser inn i drømmeland på første klasse.

Foto: Nina Granlund Sæther.

“En tommelfingerregel er at boligprisene går

to prosent ned når renten går en prosent opp.”
Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til Aftenposten

sett&hørt
MENN VIL HA

MASKINER
En ny undersøkelse som er

gjennomført av NorStat på vegne av

Plantasjen, viser at tradisjonelle

kjønnsroller står sterkt når kvinner

og menn fordeler oppgavene i

hagen. Mens kvinnene tar omsorg

for planter og blomster, er det nesten

alltid en maskin eller et verktøy inne

i bildet når mannen tar tak i hage-

arbeidet. Undersøkelsen avslører

også at kvinner og menn er svært

uenige om hvem som gjør mest når

det kommer til hagearbeid.

– Menn har jo gjerne en forkjær-

lighet for store maskiner og verktøy,

og det er trolig en av grunnene til at

de tradisjonelle kjønnsrollene ser ut

til å holde seg mer stabile i hagen

enn ellers, sier Vibeke Næss,

markedssjef i Plantasjen.



Lokal protest
Rundt 3 000 huseiere og 2 000

hytteeiere i Lillesand må belage

seg på å betale eiendomsskatt

neste år. Nå er nesten 1 000

underskrifter samlet inn i protest

mot innføringen av eiendoms-

skatten, melder Lillesands-

Posten. Ordfører Arne Thomassen

(H) sier til avisa at underskriftene

gjør inntrykk, men han mener

man først må se hvor mye man

skal skattlegge når takserings-

arbeidet av hus og eiendom er

sluttført. Ordføreren har tidligere

uttalt at han ønsket eiendoms-

skatt for å kunne finansiere

skoleutbygging i kommunen.
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“Det virkelige bildet av Åslaug Haga er at hun er som folk
flest når det gjelder å følge samfunnets regler. Noen bryr

seg fint lite om fartsgrenser. Noen tar det ikke så nøye med
skattereglene. Og noen tar seg til rette i forhold til bygge-

forskrifter når de mener det er bagateller det dreier seg om.”
Magne Lerø, Ukeavisen Ledelse

Opphever forbud mot klestørk
Å henge ut klær til tørk har mange steder vært forbudt i USA, men Colorado

og fire andre amerikanske stater har nylig opphevet forbudet, skriver

Miljøjournalen. Forbudet trådte opprinnelig i kraft av estetiske grunner.

Mange mente også at klesvask kunne være med på å senke verdien

på leiligheter i nabolaget.

– Vi orker ikke å lage støy rundt klestørk, det vi bryr oss om er global

oppvarming, sier senator Dick McCormack til nettsiden solarenergyinternati-

onal.net. Loven som nå tillater tørking av klær utendørs tillater også solceller

på tak, vindturbiner og andre liknende tiltak. Foto: Nina Granlund Sæther.

Epler gir rottefest
Å la nedfallsfrukt ligge er som å

invitere rotter til dekket bord, skriver

Aftenposten. Også organisk materiale i

komposthauger kan føre til mye rotter i

villastrøk. Komposter må være i bruk og

bevegelse for at rotter ikke skal etablere

seg, sier avdelingsdirektør Preben Ottesen

i Nasjonalt folkehelseinstitutt til avisen.
Foto: Nina Granlund Sæther.

sett&hørt
Beregn god tid
i Tromsø
Skal du selge bolig i Tromsø bør du

ha god tid. Boligprisstatistikken fra

september viste at gjennomsnitts-

prisen har falt med fire prosent

siste år, og det tar nå i snitt 97

dager å selge boligen. Ingen andre

steder sliter man så mye, rappor-

terer www.dinside.no.

Plastposer bedre enn papir
SFT mener bæreposer av plast ikke bør fjernes fra markedet. Rundt 80 prosent av plastbære-

posene brukes til håndtering av avfall og svært få poser havner i naturen. Undersøkelser viser at

plastbæreposene utgjør et ubetydelig forsøplingsproblem i Norge, og vurderingen viser at plast-

poser i et livsløpsperspektiv totalt sett kommer bedre ut miljømessig enn papirposer.

Plastbæreposer utgjør ca. 1 prosent av alt husholdningsavfall, men spiller en viktig rolle

i dagens avfallshåndtering. 60 prosent av plastbæreposene gjenbrukes som emballasje

for restavfall fra husholdningene, og 22 prosent brukes om igjen til emballasje for

panteflasker, metall, glass og klær til returpunkter.

Det brukes omkring 1 milliard plastbæreposer i Norge hvert år. Det vil være

en viss miljøgevinst å erstatte noen av posene med bærenett av plast eller tekstiler.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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Nå kan du trygt male barnerommet uten å evakuere minstemann i
dagevis. Tre år har det tatt Jotun å utvikle en serie interiørmaling som
nesten ikke lukter, som ikke inneholder farlige løsemidler og som ikke

gir skadelig avdamping. Norges Astma- og Allergiforbund jubler.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: JOTUN

Maling uten malingslukt

– Maling er egentlig dritt i et spann. Folk
ringer stadig vekk og spør hvilken maling vi
vil anbefale til de med luftveisproblemer, og
svaret til nå har vært “ingen”. Men Sens fra
Jotun har vi ingen problemer med å anbe-
fale. Den er faktisk god, stråler generalsekre-
tær i Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF), Geir Endregard.

Mild
Den nye malingen fra Jotun avgir så lite
avdampinger at man i de aller fleste tilfeller
kan ta i bruk et nymalt rom så snart
malingen har tørket. Den har svært lite lukt
og inneholder ikke farlige løsemidler.
Malingen skal kunne brukes også av folk
som må være ekstra påpasselige med inne-
klimaet, som for eksempel gravide, allergi-
kere og småbarnsfamilier.
Toksikolog Johnny Kvernland i Jotun

forklarer at utviklingen av helsemalingen
har tatt lang tid fordi Jotun har bygget opp
malingen helt fra grunnen av.
– Det var vanskelig å finne rene nok bin-

demidler og løsemidler, men den største

SMÅBARNS-
VENNLIG:

Nymalte rom
kan tas i bruk
så snart mal-
ingen er tørr.
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utfordringen var konserveringsmidlene.
Alle konserveringsmidler kan gi allergi. Vi
endte opp med en konsentrasjon som mini-
merer risikoen for kryssallergi, som ikke gir
avdampninger og som ikke
kan avspalte formaldehyd,
forteller han.

Samarbeid
En undersøkelse foretatt av
Norstat for Jotun viser at en
av tre er svært bekymret for
skadelige avgasser når de pus-
ser opp. Spesielt når det
kommer til barnerommet er
det viktig for mange at
malingen er helsevennlig,
lukter lite og er miljøvennlig.
Geir Endregard mener det er
viktig å være oppmerksom på
disse tingene.
– Hvorfor utvikler stadig

flere astma og allergi? I Oslo
har et av fem barn hatt ast-
maplager før de fyller ti.

Dette er tall vi må få ned. Vi oppholder oss
mest inne – derfor er malingen der viktig,
poengterer han. – I neste omgang kan man
begynne å konsentrere seg om gulvbelegget,

ventilasjonen og så videre, legger
han til.

NAAF har samarbeidet
med Jotun om utviklingen av
den nye malingen, og Endregard
forsikrer at forbundet vil fort-
sette å holde nær kontakt med
malingsprodusenten, slik at pro-
duktet forblir like godt som i
dag. Han ønsker for øvrig flere
aktører velkommen på marke-
det for helsevennlig maling.

– Konkurrenter på områ-
det er bra for forbrukerne. Vi
håper også at det etter hvert kan
komme helsevennlig våtroms-
maling, sier han.

Sense er foreløpig å finne
i 30 duse, naturlige fargenyan-
ser, hvorav ti er spesielt beregnet
til barnerom. raa@huseierne.noGeir Endregard

Foto: Rikke Åserud

Johnny Kvernland

MILJØVENNLIG: Den nye
malingen er bygget opp med
rene binde- og løsemidler.

TRYGG: – Sens fra Jotun har vi ingen problemere med å
anbefale, sier generalsekretær Geir Endregard i NAAF.
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Ikke digg med deng
”Digg eller deng”, ”knask eller knep”, ”godteri

eller fanteri”. Det høres uskyldig ut, men den som
utsettes for deng, knep eller fanteri 31.oktober

risikerer stygge skader på hus og hage.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Det var i fjor omtrent på denne tiden
av året. Gunvor Åserud (72), som
fyller pensjonisttilværelsen med

hjelpearbeid for hjemløse barn i Est-
land, hadde vært noen dager på hytta.
Hun gledet seg til å komme hjem og få
ladet batteriene før arbeidet med jule-
forsendelsene med klær og leker til
Øst-Europa skulle settes inn for alvor.
Men gjensynet med egen inngangsdør
ble lite gledelig. Døren var full av flek-
ker og grimer etter rå egg. På trappen
lå fortsatt de knuste skallene og den
klebrige blandingen av rå plomme og

hvitte. Da kom hun på det –
det hadde vært Hallo-
ween mens hun var
borte. �
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Må slipe og olje
– Det så ikke ut her. Eggene var kastet høyt
oppe på døren, slik at de hadde rent nedover
hele og laget stygge striper i treverket. Knuste
skall lå på trappen. Den tomme eggekar-
tongen hadde de slengt fra seg i søppelkassen
min. Det var i det hele tatt så forsmedelig –
jeg var jo ikke engang hjemme, og hadde der-
med heller ingen mulighet til å gi godteri til
barna som kom på døren, sukker Gunvor.
Inngangsdøren i teak var oljet, men ikke lak-
ket. Den manglet dermed det nødvendige
beskyttende laget mot hærverket, og de verste
flekkene har blitt sittende i treverket til tross
for ivrig skuring.
– I sommer måtte jeg slipe ned døren og

olje den på nytt, men fortsatt har den striper
etter eggehviten, som fikk god tid til å feste
seg før jeg kom hjem og oppdaget hva som
hadde skjedd. De flekkene får jeg nok aldri av,
sier pensjonisten. Som ikke vet om det er best
å rømme huset eller å holde seg hjemme på
kvelden den 31. oktober i år.
– Jeg skulle ønske at foreldrene passet litt

mer på barna sine. Det er mange eldre i nabo-
laget her, og jeg vet at flere blir engstelige når
barna renner på døren. Det er ikke alle som
synes noe om denne tradisjonen. I gamle
dager hadde vi julebukk, men det var da noe
helt annet. Julebukken driver i hvert fall ikke
med hærverk, sier Gunvor. Som aldri vurderte
å gå til politiet og anmelde skaden.
– Nei, jeg kan da ikke bry dem med sånt,

sier pensjonisten oppgitt.

Utnytter situasjonen
I løpet av de siste ti årene har den typisk ame-
rikanske varianten av halloween-feiringen,
der barna går fra dør til dør og tigger godteri,
blitt stadig mer vanlig i hele landet. Den
uskyldige trusselen ”Trick or treat” har flere
oversettelser, men alle innebærer samme trus-
sel: gir du ikke godteri, skal du få svi. Eggkas-
ting, flaskekasting og steinkasting mot huset
kan bli straffen der det ikke er godteri å få.
– Ofte er det ungdom som utnytter et

tidspunkt der rampestreker oppfattes som
mer ”lovlig” enn ellers, sier forsker og sosial-
antropolog Mari Rysst ved Sifo, Statens insti-
tutt for forbruksforskning. Hun har under-
søkt hvordan halloween feires i ulike deler av
landet, og forteller at forskjellene er store.
Enkelte steder gjør man mye ut av kvelden.
Både barn og voksne er involvert i forbere-
delsene, de lager egne kostymer og inviterer
til fest. Andre steder boikotter man feiringen i
frykt for bråk.
– Jeg vet om flere skoler som ikke ønsker

noen markering av denne kvelden. De synes
det blir for mye styr og gris. En skole ville
ikke gjøre noe ut av det fordi dette ikke er
noen typisk norsk tradisjon, men en ameri-
kansk skikk som det først og fremst er han-
delsstanden her hjemme som kjører frem, sier
Rysst.
– Finnes det noen regler for hvor langt

man kan gå med sine knep og sitt fanteri på
halloween?
– Ikke så vidt meg bekjent; her må man

bruke sunn fornuft. Men når noen utnytter
situasjonen og gjør ting som grenser til krimi-
nalitet, har det etter hvert svært lite med en
positiv markering å gjøre, sier forskeren.

Tar gjerne en samtale
Ved Ski politistasjon i Akershus mener konsu-
lent Mai Østvold ved krimavdelingen at hal-
loween hittil ikke har vært spesielt problema-
tisk i distriktet.
– Men det kan jo være at folk har hatt

uhyggelige opplevelser uten at de har anmeldt
det. For dem som opplever å få skader på
huset vil det naturligvis være et stort problem,
sier hun. Østvold oppfordrer folk til å ta kon-
takt med politiet dersom de treffer på ung-
dom som er ute for å skape kvalm på hallo-
ween.
– Tar du noen på fersken med eggene i

hånden og gir beskjed til politiet, vil vi selv-
sagt sende en patrulje dersom vi har en i nær-
heten. Det er ikke sikkert det blir noen
anmeldelse ut av det, det kommer blant annet

Unngå fanteri:
• Skal du reise bort på halloween? Allier deg med naboene. Få dem til å holde et øye med hus og hage

mens du er borte.

• Skal du være hjemme? Kjøp litt godteri, så du har noe å gi når barna ringer på døren din.

• Tar du ungdom på fersken idet de kaster egg eller andre ting som kan skade huset, kontakt politiet.

• Utsettes du for alvorlig skadeverk bør du anmelde forholdene.

Kilde: Politiet.
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an på alderen på de involverte. Men for barn og
ungdom holder det ofte at vi tar en alvorlig sam-
tale med dem, sier hun.

Anmeld skadeverk
Ved Asker politistasjon forteller politioverbetjent
Bjørn Vestli at de jevnlig får inn meldinger om
uro den siste dagen i oktober. Han er blant annet
kjent med at ungdommer har kastet egg mot boli-
ger. Går rampestrekene over i hærverk, bør man
som huseier reagere, mener han.
– Får man huset sitt tilgriset av egg, er det ska-

deverk, og det synes jeg ikke man skal finne seg i.
Dersom noe sånt skjer bør huseier varsle politiet,
og vurdere å anmelde forholdene. Det skal ikke
være fritt frem, sier han.
Vestli oppfordrer i tillegg foreldre til å prate

med barna sine, og forklare dem at ikke alle vet
om halloween og hva feiringen går ut på. Han for-
teller at selv om fjorårets halloweenfeiring gikk
forholdsvis rolig for seg i Asker, kom det frem i
ettertid at flere eldre hadde følt seg regelrett truet
i sitt eget hjem da de ikke hadde godteri å gi til
ungdomsgjengene som kom på døren.
– Men hva skal man som huseier gjøre for å

unngå knep, deng og fanteri?
– Det beste er nok å ha litt smågodt i bak-

hånd. Når det nå en gang er blitt en tradisjon her
i landet, er det enkleste kanskje bare å spille med,
sier han. raa@huseierne.no

Halloween:
Ordet halloween stammer fra det engelske ”hallows
eve”. Det er kvelden før 1. november, som er ”all hal-
lows day”, en katolsk dag som hyller alle helgener.

Tradisjonen med å kle seg ut på halloween stammer
trolig fra det førkristne Irland. Der trodde man at alle
som hadde dødd det siste året prøvde å besette de
levende på alle sjelers dag, som var årets siste dag
etter deres tidsregning. For å skremme de døde lagde
man mye støy og kledde seg ut i skremmende kosty-
mer.

”Trick or treat”-tradisjonen stammer trolig fra 800-
tallets Europa, der de kristne gikk fra landsby til
landsby og ba om sjelekaker hvert år i forbindelse
med alle sjelers dag. Til gjengjeld for sjelekakene,
som var en type brød med solbær, avsa tiggerne
bønner for giverens avdøde slektninger. Jo mer brød
tiggerne fikk, jo flere bønner ba de, og jo større
trodde man at sjansen var for at de døde sjelene,
som svevde rundt i ingenmannsland, skulle få slippe
inn i himmelen. Skikken ble kalt sjel-ing.
Kilde: Sifo.

FANTERI: Dette bildet av Gunvor Åserud
med den tilgrisede døren kom inn til Hus &
Boligs fotokonkurranse ”Fotografer et hus”
etter halloween i fjor, og gjorde at vi tok
kontakt med henne for å høre historien
som lå bak. Fotografen, Stig Persson,
forteller at han ønsket å vise en mindre
glanset side av det å være huseier. – Dette
er også en side av det å ha hus. Men jeg
skulle ønske det ikke var det. Jeg synes
det var veldig leit at Gunvor måtte oppleve
noe sånt, sier Persson, som får en rygg-
sekk fra Hus & Bolig for bildet.
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Skal det være toalettruller med rød
hjertedekor til det nye badet? En rød,
hjerteformet dørmatte i entreen?

Kopper med hjertedekor til kjøkkenet?
Eller en rød hjerteformet stol fra den
kjente danske designeren Verner Panton
til stuen? I ”Hjertebutikken i Haga”,
som den kalles av folk flest, finner du alt

Alt hjertet begjærer
Har du sansen for raffinert kjærlighet og rød glede bør
du ta turen til HeartStore. Det er en liten spesialbutikk
i den gamle bydelen Haga i Göteborg. Her finner du

alt du ikke visste du trengte – og mere til – enten
formet som hjerter eller dekorert med hjerter.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

HÅNDLAGET: Det vakre smykke-
skrinet er skåret i tre, malt rødt

og belagt med ekte bladgull.

GOD MORGEN: Tid for å
stå opp, eller tid for kjær-
lighet? Det hjerteformede
vekkeruret loser deg
gjennom døgnets timer.



GLEDESSPREDER: Eva Hallgren har inntatt den eksklusive hjertestolen K-3, også kalt
Heart Cone Chair, designet av den danske arkitekten og designeren Verner Panton.
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fra ørsmå pyntegjenstander til reale
bruksmøbler. Forretningsideen til Eva
Hallgren er rett og slett hjerter.

En hjertesak
Opprinnelig drev Eva Hallgren et konfe-
ransested, en gård hun kalte ”en møte-
plass med hjerterom”. Her satset hun på
en personlig profil med en rekke vakre
hjerteformede gjenstander. Da kundene
begynte å spørre hvor de kunne få tak i
vasene, fatene og de andre tingene hun
hadde pyntet med, dukket ideen om en
egen hjertebutikk opp. �

VELKOMMEN: Den røde dørmatten
ønsker alle velkommen inn.

PRAKTISK: Det røde hjertet
lyser opp hvis du har det
med å lure på hvor du la
nøklene sist. Inni er det
plass til et lite bilde.
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Hallgren solgte konferansehotellet, og
HeartStore i Stockholm var en realitet i
2005. Drømmen var en kjede verden
rundt, og allerede året etter åpnet filialen
i Göteborg. Oslo skulle legges for hennes
føtter i 2008 – men slik gikk det ikke.
Eva Hallgren fikk kreft og måtte trappe
ned virksomheten. Butikken i Stockholm
ble solgt.

– Jeg valgte å beholde butikken her i
Göteborg. Den har en god beliggenhet.
Alle finner veien til Haga, også turistene.
Bydelen er minst like trendy og populær
som Grünerløkka i Oslo, smiler Hall-
gren.

Selger glede
Folk finner også vei inn i lokalet. Entusi-

astisk kommenterer de alt det mor-
somme de ser.
– Mennesker blir glade når de kom-

mer inn her. Dette er symbolikk alle for-
står, uavhengig av språk og religion.
Butikken er positivt ladet. Min ambisjon
er å tilby noe til alle, uansett menneske-
type og størrelsen på budsjettet, forteller
Hallgren.

KLOKKEKLART: Det
runde røde uret holder
rede på tiden for deg.

PÅ ETT BRETT: Praktisk
serveringsbrett når
du vil overraske din
elskede med kaffe
på sengen.

LOVE IS IN THE AIR:
Morsom støvsamler uten

annen funksjon enn å pynte.
HJERTEIKON: Den ironiske stolen K-3 av Verner Panton ble til i
1959. Formen var både futuristisk og sjokkerende, faktisk så
sjokkerende at politiet i New York City måtte få den fjernet fra
et utstillingsvindu på grunn av trafikkaoset den forårsaket.
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En el-gitar (kanskje mest til pynt?)
krangler om plassen med plaster, min-
nepinner og vekkerklokker. Her finner
du varer til én krone – og til 20 000.
– Jeg tilbyr unike, vakre, tøffe, gale

og fullstendig unødvendige overraskelser,
ler hjerterdamen. – Helst skal det være
funksjonelt. Hun vil gjerne tilby det
ingen andre har, men understreker at

hun selvsagt ikke har noen enerett på
hjerter. Foreløpig er det ingen andre som
har spesialisert seg på samme smale kon-
sept.
Varene kjøpes blant annet inn på

messer i utlandet. Totalt finner man ca.
400 produkter fra 100 forskjellige leve-
randører i det lille lokalet.
Hallgren må innrømme at de fleste

av kundene er kvinner, selv om også
menn trekker inn.
– De unge karene kommer gjerne hit

når de skal ha en gave, enten det er til
mor, en venninne eller til kjæresten, for-
teller Hallgren. Røde hjerter er et trygt
kjøp og alltid populært, hevder hun.
ngs@huseierne.no

SMART: Praktisk fat enten du skal servere
tapas eller grønnsakssnacks.

FARGERIK: Den stripete
vasen er kanskje finest
uten blomster.

KJÆRLIGHET PÅ RULL: Hyggelig dopapir i
julen, men anvendelig hele året.
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Hus & Bolig spør:
“Riksklysa” svarer
TEKST: RIKKE ÅSERUD

ILLUSTRASJON: HERB
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Kaster klærne hjemme
Nakenhet skaper god
stemning, mener
Christer Falck, som
gleder sine omgivelser
med å kaste klærne
når han kommer
hjem.

– Ifølge VG foretrekker du å
gå naken rundt hjemme.
Hvilke fordeler og ulemper
har det?

– Fordelene er jo for de
andre, som kan se denne
flotte guttekroppen hver
dag. Jeg tipper naboene er
fornøyd med gratis under-
holdning. Nakenhet skaper i
grunnen god stemning; Jeg
har fortsatt til gode å opp-
leve dårlig stemning av min
stue-nudisme. Misunnelse,
derimot, har det blitt mye
av. Det er ulempen.

– Hvordan opplevde du å bo
ute på en øde øy i den første
Robinson ekspedisjonen?

– Det var et naturkick uten
sidestykke. Jeg var så heldig
at jeg hadde tatt med meg
tannbørste, og en av jentene
der ute, som også kom
langt, hadde med seg en
flaske Vademecum, noe som
gjorde at hygienen var helt
grei. I tillegg badet vi i reg-
net hver dag, så jeg rakk
aldri å bli skikkelig møk-
kete. Men det beste av alt

var at jeg gikk ned fra 95
til 77 kilo, like mye som da
jeg gikk i 9. klasse. Jeg følte
meg ganske sexy i to-tre
uker etter at jeg kom hjem,
men så begynte ekstrem-
spisingen, og vips så veide
jeg 95 igjen. Men sånn alt i
alt var det fantastisk å bo
utendørs over så lang tid.
Jeg hadde helt glemt hvor-
dan det var å slenge seg ned
på sofaen å se en film.

– Kunne du tenke deg å bo
slik over lengre tid?

– Med de ekstreme vær-
forholdene som var på
Robinsonøya tror jeg det
ville bli litt voldsomt i leng-
den. Men det å bo isolert fra
andre mennesker kunne jeg
gjort utrolig lenge, selv om
jeg nok ville vært avhengig
av en viss kontakt med
omverdenen via mobil-
telefon og internett.

– Hva må du ha rundt seg
for å føle deg hjemme?

– Jeg trenger en bærbar
datamaskin, Mac, selvsagt,

pc er et skjellsord. Et fett
stereoanlegg. En vegg full av
dvd'er og cd'er. En ikke alt
for stor flatskjerm. Masse
musikkblader. Et fullstappet
kjøleskap, så jeg kan
bestemme meg en halvtime
før hva jeg skal lage til mid-
dag. Unger som løper rundt
og lager masse lyd.

– Hvordan er drømmeboligen
din?

– Min drømmebolig er
huset til artisten Ketil
Bjørnstad og VG-journalist
Catharina Jacobsen. Jacob-
sen gjorde et intervju med
meg for noen uker siden, og
jeg skulle levere noen bilder
der hun bodde, så jeg syklet
ned til vannet fra Ljabru,
der jeg bor nå. Jeg fikk helt
sjokk. Huset lå fem meter
fra stranden. Egen brygge,
egen strand, eget svaberg, sol
hele kvelden og fullstendig
lydløst. Jeg har alltid trodd
at det var slitsomt å bo så
nær veien. Jeg syklet hjem til
min tidligere så flotte sveit-
servilla og følte meg nok en
gang mislykket. �
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– Hva synes du om vedlike-
holdsbehovet i huset der du
bor nå?

– Jeg synes ikke det er så
stor forskjell fra steder jeg
har bodd før. Men det er
første gang jeg har hage, så
all utendørsjobbingen er ny
for meg. Jeg hadde for
eksempel aldri klippet en
plen, jeg hadde snarere
pekt og ledd når jeg så folk
gjøre det. Men nå har jeg
altså selv blitt en av dem.
Det vil si, huset jeg bor i er
en tomannsbolig og jeg
deler på hagearbeidet med
han som bor i 1. etasje.
Han er heldigvis mer opp-
tatt av en velstelt hage enn
jeg er, og har åpenbart en
lavere terskel for når han
synes gresset bør klippes.
Så når jeg kikker over
plenen og tenker at gresset
godt kan bli litt lengre, set-
ter han gjerne i gang. Av og
til løper jeg ned for å overta
når jeg ser at han begynner,
slik at jeg ikke blir han som
aldri gjør noe. Men ofte
venter jeg til det bare er
omtrent en tredel igjen, og
så løper jeg ned og hjelper
til med det aller siste som
gjenstår. Det funker bra
– jeg tror ikke naboen
gjennomskuer meg og
synes jeg gjør en alt for
dårlig innsats.

– Så du er ikke av typen som
slapper av med hagearbeid?

– Ikke i det hele tatt. Hage-
arbeid er noe man må
gjøre. Det er som å spise og
trene – det er heller ikke
noe gøy, men jeg gjør det
fordi jeg må.

– Du er kjent for din
enorme platesamling.
Hvordan passer den inn i
hjemmet nå når du er blitt
familiefar?

– Det gikk greit da jeg
hadde ett barn, for da
hadde jeg et eget stort rom
til cd-ene mine. Men da
nummer to kom, skjønte
jeg at det kom til å bli en
kamp. Først foreslo jeg å
horisontaldele barnerom-
met, og få to etasjer på ett
rom. Barna er jo under en
meter hver, og det er over
tre meter under taket, men
kjæresten min mente det
var verdens dårligste idé og
syntes jeg var en stor tosk.
Så foreslo jeg å putte begge
barna inn på samme rom.
Da syntes hun jeg var litt
mindre tosk, men fortsatt
nokså egoistisk. Til slutt
har jeg innsett at jeg må
ofre platerommet til fordel
for min lille datter. Men jeg
har presset frem at jeg skal
ha minst 8 000 cd-er i stua.
Resten må ned i kjelleren.
Tre store vegger har jeg
grått meg til, og jeg har
klart å overtale kona til at
det ser veldig bra ut. Hun
er ganske lettlurt sånn.
Heldigvis har vi et par
interiørarkitektvenner som
hjelper til så det skal se
ryddig ut.

– Har du noen råd til andre
samlere?

– Nå som plater og cd-er er
på vei ut, må i hvert fall vi
som har en respektable
platesamlinger stå sammen
og ikke la koner og sånt ta
overhånd. Vi må slåss for
platesamlingene våre; de er
tross alt svært verdifulle, og
skal gå i arv. Hvis forholdet
til kona blir noen prosent
dårligere av det, så må du
huske på at de prosentene
tar du igjen i gleden over å
beholde samlingen. Da går
det til slutt opp i opp,
minst.

– Hvor opptatt er du av
design i innredningen?
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Du trenger en hussoppforsikring:

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

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

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

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

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

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

Forsikringen kan kjøpes gjennom våre samarbeid-
ende selskaper.
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon 22 28 31 50 Telefax 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no

– Jeg tror jeg går under
"minimalist-der-det-er-
plass"-kategorien. Mitt hus
er smekkfull av cd-er, en hel
vegg full av bøker, og en hel
vegg med dvd-er, og de
veggene som ikke er full-
stappet, er helt hvite. Vi
kjøper møbler på IKEA,
Bolia, Hilmers Hus og
R.O.O.M., men tenker
mest på at ting skal passe
sammen, ikke nødvendigvis
på at alt skal være så fancy.
Uansett; dette har jeg ingen-
ting med. Kona har alt å si
når det kommer til innred-
ning. Jeg bare truer med å
gå fra henne om hun prøver
å rote til platesamlingen
min. Trusler funker alltid.

– Har du til slutt noen erfa-
ringer du brenner inne med,
og som du vil dele med andre
huseiere?

– Jeg kan vel nevne at jeg
har brent meg på billig,
dårlig arbeidskraft – det skal
jeg aldri gjøre igjen. Jeg
trodde jeg kunne spare noen
penger på å hyre inn uduge-
lige håndverkere da vi skulle
sette opp nytt kjøkken.
Det ble en hel masse feil og
sloms, med vannlekkasjer og
det hele, og endte opp med
å bli tre ganger så dyrt som
opprinnelig planlagt.

– Så du er ikke typen som
setter opp et nytt kjøkken selv?

– Jeg har gjerne svært
detaljerte planer og ideer
om hvordan ting skal gjøres,
men vil helst ha noen andre
til å gjøre det for meg. Da
kan jeg sette meg til rette i
en fluktstol i stua, med en
paraplysmoothie i hånden,
og nyte synet av folk som
jobber. raa@huseierne.no

SilkeMotor er verdens beste motorbehandling
utviklet for NASA sitt romfergeprogram og US
Airforce. Unik og patentert teknologi. Bruk
SilkeMotor og få disse fordeler:
• Spar 10-25% drivstoff
• Få 5-15% mer motoreffekt
• Få renere avgassutslipp
• Varer i 150.000 km. pr. behandling

- sparer drivstoff og miljø

OLJETILLEGG PROFF
- Sparer drivstoff- Øker motoreffekten

- Gir renere avgassutslipp
- Bensin/Diesel

Renser og beskytter motoren i min. 150.000 km.

www.silkemotor.no

www.silkemotor.no

Vil du ha full effektivisering av din motor
og minst forbruk bør du se nærmere på
våre Sparemagneter. 
• 6-12% mindre forbruk 
• 5-10% mer effekt 
• Mindre utslipp av klimagasser 

Biler med 80.000 km. eller mer bør bruke både Silke
Motorbehandling og en Bensin/Diesel rens for best mulig resultat.

Jeg har behandlet 4 biler, 3 traktorer og
en båndsag med SilkeMotor og sparer
10-25% drivstoff, jeg er svært fornøyd. 

Skogeier i Telemark

Vi har behandlet mer en 10 person og
varebiler med SilkeMotor og sparer 2-3
dl. pr. mil., vi er svært fornøyd. 

Transport Leder Drammen

For beste resultat bør det brukes 1 magnet på hver enkelt sylinder, 
festes enkelt med den medfølgende elektrostrips. Ekstra gode priser på
hele sett.
Hva skal ditt drivstoff koste kr. 14, 13, 12 eller kr. 10 pr. liter?

TPM-Marketing
Tlf.: 22 25 32 00 -Fax.: 22 25 32 11 -Grorudveien 55A, 0976 Oslo

MOTORBEHANDLING
- Sparer drivstoff- Øker motoreffekten

- Gir renere avgassutslipp
- Bensin/Diesel

Renser og beskytter motoren i min. 150.000 km.

www.silkemotor.no

www.silkemotor.no

www.silkemotor.no
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Radon er et stort problem flere steder
på vestsiden av Mjøsa, og målinger
viser radonkonsentrasjoner over 200

Bq/m3. Biri er et av stedene hvor Gjøvik
kommune i dag anbefaler jevnlige
målinger – og eventuelt tiltak – i alle
boliger som har oppholdsrom i under-
etasje eller førsteetasje.
MS-syke Ivar Veisten (56) vokste opp

på Biri og bodde der til han var 19 år.
Den gang var det ingen som tenkte på at
radon kunne være helseskadelig. I dag
bor den funksjonshemmede mannen på
Kapp.
– Naboen min på Biristrand fikk

også MS. Han var noen år eldre enn
meg, klarer han å fortelle selv om han
har vanskeligheter med talen.
Gjøvik og Omland MS-forening har

ca. 100 MS-syke medlemmer, men lede-
ren mener det er enda 50 – 60 personer i
distriktet som er rammet av MS. Ivar
Veisten var i 2001 med i en undersøkelse
hvor radonnivået både i barndoms hjem-
met og boligen på Kapp ble kartlagt. Det
viste seg at han begge steder hadde vært
eksponert for høye konsentrasjoner av
radon i inneluften.

Utsatt for stråling
Også Bodil Haugli (65) og Ragnhild
Paulseth (62) har vært utsatt for stråling
fra den radioaktive gassen. Det bekreftet
undersøkelsen i 2001.
– Jeg ble syk i 1993. Jeg husker det

fordi jeg da nettopp hadde fylt 50 år. Jeg
mistet følelsen i bena, og på Ullevål
kunne de bekrefte at jeg hadde MS, for-
teller Bodil Haugli, som har en mild
form for MS. Hun bor i barndoms
hjemmet på Kapp, og synes det er ille at
det fortsatt bygges hus på grunn hvor det
er radon.
Ragnhild Paulseth har bodd på

Skreia hele livet. Barndoms hjemmet lig-
ger bare noen kilometer unna hjemmet.
Hun ble syk i 1990, og fikk diagnosen
ett år etter. Etter en dusj kjente hun at
huden var nummen, akkurat som når en
har sittet forkjært. Siden fikk hun pro-
blemer med balansen og vanskeligheter
med å få med seg bena når hun gikk.
– MS er en kronisk sykdom, og en

blir aldri frisk. Når den utvikler seg, er
det bare til det verre. Jeg synes egentlig at
jeg har vært heldig, tross alt, som ikke
har det verre. Og som fortsatt har et

Gir radon MS?
Radon øker risikoen for lungekreft. Men er det også en
sammenheng mellom radon og den svært ødeleggende

sykdommen multippel sklerose?

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD OG NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: KARI GJERTRUD DØLGAARD

SKADET AV RADON: Ivar Veisten og kona Evelyn sitter på gjerdet og venter.



29hus&bolig 5–2008 •

hode som er rimelig med. Det er jo nær-
liggende å tro at radon ikke bare forårsa-
ker kreft, sier hun.

Fant sammenheng
Allerede i 1971 startet geokjemiker og
tidligere professor Bjørn Bølviken (80) et
samarbeid med medisinere for å se på
sammenhengen mellom naturlige kon-
sentrasjoner av kjemiske elementer og
utbredelsen av stedegne sykdommer. En
undersøkelse han publiserte i 2003 viste
at multippel sklerose var mest utbredt i
kommuner med mye radon.
Etter at Bølviken hadde funnet sam-

STRÅLEFARE: Radon er et
problem flere steder på
vestsiden av Mjøsa og ut-
bredelsen av muskelsykdom-
men er ditto høy. Område-
kartet for Gjøvik viser at mer
enn 20 prosent av boligene
på Tobru, Fredheim, Redalen,
Smedmoen, Brattberg og Biri
har radonkonsentrasjoner
over 200 Bq/m3. Ivar Veisten
vokste opp på Biri.

STRÅLEUTSATT: Ragnhild Paulseth håper at
temaet MS og radon blir gjenopptatt.

STRÅLEUTSATT: Bodil Haugli synes hun er
ganske heldig som har en mild form for MS.

�

KILDE: Statens strålevern
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svar mellom radonkart og MS-kart, ble
det bestemt at barndomshjem og boliger
til MS-syke skulle undersøkes nærmere.
27 medlemmer fra Gjøvik og Omegn
MS-forening var med i undersøkelsen
som ble finansiert av Statens strålevern.
På Statens stråleverns nettsider står

det at det pågår flere prosjekter for å se
på mulig sammenheng mellom radon og
MS, men siden 2006 har det vært stille.
Deltagerne har kun fått resultatene av
målingene hos hver enkelt.
– Dessverre er det i dag større inter-

esse for å finne nye legemidler som kan
bremse sykdommen eller lette tilværelsen
for MS-pasienter enn det er å forske på
årsakene til sykdommen, sier Bølviken,
som tross alderen håper å kunne videre-
føre arbeidet sitt.
Han understreker at det ikke er bevist

at radon er en årsak til MS.
FANT SAMVAR: Bjørn Bølviken fant samsvar mellom radonkart og MS-kart i 2001.
Han er fortsatt en ildsjel i teorien rundt sammenheng mellom MS og radon.

OM MULTIPPEL SKLEROSE
MS er en kronisk, uhelbredelig nevrologisk

lidelse som rammer sentralnervesystemet.

Sykdommen kan resultere i alvorlig grad av

uførhet og nedsatt livskvalitet.

De vanligste symptomene er nedsatt førlig-

het, dårlig syn, lammelser og koordinasjons-

vansker, men symptomene varierer etter

hvor i hjernens eller ryggmargens myelin

betennelsen(e) oppstår.

Det finnes ingen kur for å helbrede sykdom-

men, men det finnes medisiner som begren-

ser eller forsinker sykdomsprosessen.

Årsaken til sykdommen antas å skyldes et

samspill mellom miljøfaktorer og individets

genetiske anlegg.

Sykdommen rammer oftest kvinner mellom

24 og 45 år.

MS er spesielt utbredt i Norge.

F A K T A

Fra 0.11 til 0.50

Fra 0.50 til 1.00

Fra 1.00 til 1.50

Fra 1.50 til 2.00

Fra 2.00 til 2.96

MS
(observert/forventet)

KILDE: Bjørn Bølviken
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Etterlyser mer forskning
– Det er to faktorer som spiller inn på
MS. Det er genetiske arvefaktorer og
miljø, sier lege Kjell Gundersen på Jevn-
aker som selv er MS-syk.
– Radon er mistenkt, og jeg synes jo

det er rart at det ikke blir forsket mer på
dette. Radon er ikke en utelukket årsak,
sier han.
Også de 27 medlemmene av Gjøvik

og Omland MS-forening som deltok i
kartleggingen av radonnivået i både hjem
og barndomshjem, etterlyser mer forsk-
ning om årsakene til den uhelbredelige
nevrologiske sykdommen som rammer
sentralnervesystemet. Evelyn Sissel Veis-
ten, som er leder og ildsjel i foreningen,
forteller at de etterspurte nyheter om
undersøkelsen for flere år siden, men fikk
beskjed om at de måtte vente. Nå ser det
ut til at den har kokt bort i kålen.

– Så vi sitter nå her på gjerdet og ven-
ter da, sier hun. – Det er veldig lite
penger til forskning om årsakene til MS,
men det ser ut som det er mye penger å
tjene på medisinen.

Vanskelig forskning
– Det man gjorde i 2003 var at man la et
kart av radonforekomster over et kart
over tilfeller av MS, og fant et sammen-
fall av de to. Men det er allikevel et langt
skritt frem før man kan hevde at de to
har en sammenheng, sier Elisabeth Gull-
owsen Celius, nevrolog og avdelingsover-
lege ved Ullevål universitetssykehus.
Hennes engasjement er kjølnet siden
undersøkelsen forelå for fem år siden.
Rapporten fra 2003 fremmer teorien

om at MS og radon er relatert, men
Statens strålevern understreker på sine
nettsider at det ikke foreligger noen

holdepunkt for at radon representerer
andre sykdomsfarer enn lungekreft.
Det ble aldri igangsatt et ordentlig

forskningsprosjekt hevder Gullowsen
Celius, og hun tror det er lite sannsynlig
at man finner noe mer.
– Forskningen er forferdelig vanske-

lig, og krever store ressurser. Vi kan ikke
utelukke noe, men det er så mange fakto-
rer som spiller inn, påpeker hun. – Et hus
vil ikke ha radon i høyereliggende etasjer,
og hvis kjelleren ikke er i bruk, ekspone-
res man for lite eller ingen stråling. De
fleste mennesker flytter også på seg, det
er en annen faktor som gjør forskningen
vanskelig.
Nevrologen kjenner ikke til andre

som har engasjert seg på dette området.
– Det er viktig å tro på forskningen

man skal utføre. Her tror jeg ikke det gir
så mye å fortsette i sporene fra 2003. Det

OM RADON
Radium finnes naturlig i alle typer bergar-

ter og løsmasser, særlig i alunskifer og

enkelte granitter.

Radon (Rn) er en fargeløs og luktfri radio-

aktiv gass som dannes ved nedbryting av

radium (Ra). Nedbrytingen er en naturlig

prosess som ikke kan stoppes eller på-

virkes.

Radon er en edelgass, og derfor har den

liten evne til å binde seg til andre stoffer.

Det fører til at radon lett frigjøres til luft.

Radon avgir alfastråling som kan skade

celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg

til kreftceller.

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden

til radon i norske boliger og er i de fleste

tilfeller hovedårsak til høye radonkonsen-

trasjoner i inneluft.

F A K T A

Fra 10 til 40

Fra 40 til 65

Fra 65 til 100

Fra 100 til 160

Fra 160 til 258

Rn
(Bq/m3)
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– Det billigste er å gjøre radonforebyg-
gende tiltak, sier Anne Liv Rudjord, sek-
sjonssjef i Statens Strålevern. Hun for-
klarer at det må være tett mot grunnen,
at det må legges inn fuktsperrer eller
radonmembraner. Det er også viktig å
utjevne trykkforskjellen mellom inne og
ute. Det kan gjøres ved at en ventilerer
lufta under huset, for eksempel ved å
legge et rør ned i pukklaget som vil lede
vekk radon. En vifte er også effektivt.
Hun beregner disse forebyggende tilta-
kene til rundt 15 000 kroner.
– Det er et mål å øke kompetansen i

byggebransjen. Vi gjennomgår regelver-
ket, og det er gode bestemmelser i de nye
byggeforskriftene når det gjelder hen-
synssoner, risiko og farer. Det skal unn-
gås å bygge nye hus uten de forebyg-
gende tiltakene, understreker hun.

Bør måles ofte
– Radon må måles, det bør alle gjøre, og
det dreier seg om små kostnader, sier sek-
sjonssjefen. Radonforhold kan foran-
dres, og det er lurt å måle på nytt i mini-
mum to oppholdsrom etter noen år.
Hvis boligen allerede er radonsikret, kan
en måling avdekke utettheter etter noen
år.
Fra 1999 fikk huseiere som oppdaget

at de hadde radon i grunnen økonomisk
hjelp til å installere radonvifter. Husban-
ken forvaltet dette, men tilskuddene tok
slutt i 2003.
I energikravene til småhus som trer i

kraft neste år bør noen bestemmelser
påvirke radonrisikoen, mener seniorfor-
sker Sverre Bjørn Holøs i Sintef Bygg-
forsk.
– Det blir i praksis krav om balansert

ventilasjon, og kravene til lufttetthet i
klimaskjermen skal skjerpes. Dette vil
generelt virke positivt i forhold til radon-
risiko, sier han. Et mindre undertrykk og
færre lekkasjer betyr mindre risiko for
inntrengning fra grunnen. Samtidig er
det varslet at ny plan- og bygningslov
legges frem for Stortinget i høst, og det
vil bli laget nye forskrifter til denne
loven. ngs@huseierne.no

Forebyggende
tiltak viktig

Fortsatt bygges det hus på tomter hvor det er radon i grunnen.
Statens strålevern mener det bør tas hensyn til forekomster av

radon når det gis byggetillatelse. Først neste år kommer det for-
skrifter som kan redusere risikoen for inntrengning noe.

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD

BØR MÅLES: Det er viktig å måle radon-
nivået i boligen, særlig hvis du har soverom
og oppholdsrom på bakkenivå.

er så mye annet og viktigere man
kan forske på, og som vil gi sikrere
resultater, hevder hun.

Ingen nye resultater
– Det finnes ingen holdepunkter å
gå ut i fra når det gjelder radon og
forbindelsen til MS, sier Anne Liv
Rudjord, seksjonssjef i Statens stråle-
vern. – Det finnes ingen etablerte
resultater av denne forskningen, og
det er ingen som jobber i Statens
strålevern med dette problemet nå.
Vi prioriterer prosesser på forebyg-
gende tiltak mot radon, presiserer
hun.
Heller ikke ved Sintef Byggforsk

prioriteres forskning på radon.
– Aktiviteten rundt radon har

vært liten i en periode, sier senior-
forsker Sverre Bjørn Holøs. – Sintef
Byggforsk er et oppdragsforsknings-
institutt, og hva vi klarer å svare
godt på, avhenger av hvilke oppdrag
vi har gående til enhver tid. Vi fryk-
ter vel at det kan svikte en del på
forebyggende tiltak, uten at vi kan
begrunne det med systematisk inn-
samlede data. ngs@huseierne.no



33hus&bolig 5–2008 •

– Det har pågått geologisk kartlegging fra
fly og helikopter siden 1981. Når vi gjør
disse målingene kan vi “se” de første 30 til
40 centimeterne av grunnen, men ikke
dypere, sier Mark Smethurst, forsker ved
NGU. – Dypere målinger må gjøres fra
bakken, fortsetter han. Smethurst var
med på målingene i forbindelse med
Bjørn Bølvikens arbeider i 2001.

Vanskelig topografi
I Oslo og Oslofjordregionen ble målin-
gene gjennomført ved hjelp av helikopter
på grunn av topografien.
– Vi har konsentrert oss om Oslore-

gionen fordi befolkningstettheten her er
størst. Vi skal utvide målingen til området
mot vest senere i år. Der har vi noen
radon hot-spots rundt Skien og nord for
Skien, tilføyer han.

Lite budsjett
– Vi har lite budsjett, og det er ingen spe-
siell finansiering av radonmålinger. Men
vi er nå i ferd med å samle inn infor-
masjon om alle målinger av radon i
landet, kan han fortelle. En tverrfaglig
arbeidsgruppe organisert av Helse- og
omsorgsdepartementet skal jobbe med
forvaltningsstrategi på radonområdet.
– Vi håper å publisere en artikkel om

radonkartleggingen i Science of the Total
Environment i løpet av kort tid, avslutter
Smethurst. ngs@huseierne.no

Geologisk
kartlegging
Norges geologiske undersøkelse (NGU) i
Trondheim har fløyet til sammen 43 000
kilometer over Oslo og Oslofjordregionen for
å bistå Statens Strålevern i å kartlegge radon.

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD
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Du kan få kraftig reduksjon i forsikringen dersom 

det elektriske anlegget ikke er i stand.

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

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

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

Ring Sikringen elektrikerkjede på:  0 20 60 

eller gå inn på våre nettsider:

Brann i det elektriske 
anlegget er ditt ansvar!

www.elsjekken.no

- respekt for deg 10år
1 9 9 8  -  2 0 0 8
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– En våt klut tar bare med seg
70 prosent av støvet på gulvet.
En tørr microfiberklut tar med

seg hele 98 – 99 prosent,
hevder marketing direktør

Helge Bod Vangen hos Jordan.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

De fleste av oss vasker fortsatt gulvene
med vann. Vi har fått det for oss at
det ikke blir rent uten. Det lukter i

hvert fall ikke rent uten vann og såpe.
Men vi lar oss lure av parfymen i
vaskemidlene.
– Kaffeflekker på gulvet må fjernes

med vann, men 90 prosent av skitten på
gulvene våre kan fjernes med tørr klut,
påstår Helge Bod Vangen. Det skyldes
mikrofibrenes glitrende egenskaper.

Kluter av mikrofiber lades når de er
tørre. De blir statisk elektriske, og når vi
drar dem over gulvet trekker de støvet til
seg. Teknologisk Institutt kan bekrefte at
etter våtvask med skurefille ligger det
langt mer støv tilbake enn etter tørrvask
med mikrofiber.

Såpe er mat
Nordmenn har ekstremt store krav til
rengjøring og hygiene, langt større enn i
Syd-Europa. Men redusert bruk av vann
gir mindre bakterievekst.
Derfor har blant annet Feir-
ingklinikken gått over til
utelukkende tørr rengjøring,
hevder Bod Vangen.
– Såpe er rett og slett

mat for bakteriene. Og
Krystall grønnsåpe er helt
feil middel til parketten. Litt
fuktighet nå og da er OK for

å hindre uttørking, men ikke grønnsåpe.
Det er bare i do vi trenger kjemikalier.
Vann på laminatgulv kan også renne

ned i skjøtene mellom platene og etter
hvert vise seg som mørke striper.

Raskt og lettvint
Jordans mann hevder også at det både er
raskere og mer lettvint å gjøre rent med
tørr klut enn med vann og såpe. Den
tørre kluten gir veldig lite friksjon. Den
er også lydløs sammenlignet med en

støvsuger.
Mikrofiberkluter og

mikrofibermopper er laget
av et svært finmasket, kun-
stig materiale. Et gram skal i
teorien kunne strekkes ti
kilometer for at det skal
kunne kalles mikrofiber.
ngs@huseierne.no

– Tørr klut gir best resultat

SUGER STØV:
Kluten blir statisk.

UVANT: Vask uten vann er uvant for

de fleste, men undersøkelser viser at

vi får med oss mer støv med en tørr

mikrofiberklut enn ei våt vaskefille.
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Sjekk www.daikin.no for autoriserte forhandlere.
Tlf: 23 24 59 50
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Utvendig ser de ut som tradisjonelle
pussede murhus, men bak fasaden
skjuler det seg en hemmelighet som

kan bety katastrofe for mange huseiere.
Pussen er nemlig lagt direkte på iso-
lasjonsplater som er klebet og plugget til
en bakenforliggende vegg. I Sverige og
Tyskland har det blitt montert flere mil-
lioner kvadratmeter med systemer av
denne typen, og den siste tiden har
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
(SP) avslørt en rekke svakheter ved

metoden. Problemet er at fukt ganske
enkelt kan trenge inn i fasaden via skader
i pussen eller andre svakheter i konstruk-
sjonen. Fordi veggen er uventilert, i mot-
setning til for eksempel en trefasade, blir
fukten stående over lengre tid. Det kan
føre til mugg- og soppvekst.
– Vannet kan komme inn i små utet-

theter, for eksempel ved vinduer og
balkonger. Kan du se skaden med øyet er
det katastrofe. Kan du ikke, kan huset
ditt likevel være skadet. Det finnes

Fukt i pussede
fasader

Bygger du hus langs kysten med uventilert pussvegg, kan du om
få år risikere å måtte rive hele fasaden. – Vi advarer mot bruk

av denne metoden, spesielt i områder med stor slagregn-
belastning, sier Kim Robert Lisø i Sintef Byggforsk.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

STENGES INNE: Er den pussede
veggen uventilert, kan fukt som
trenger inn bli stående. Resultatet
er mugg- og soppvekst.

�
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områder i Sverige der flere hundre hus
bygget på denne måten trolig må rives,
forteller Anders Jansson i SP, som nylig
holdt et foredrag om temaet i Norge.
Han har personlig vært med på å sjekke
hele 300 bygg på vestkysten av Sverige.
Ikke ett av dem var tett. Enkelte steder
fant han rennende vann bak veggen.
Forsøk på å simulere byggmetoden på
laboratoriet har gitt samme nedslående
resultat. Det blir ikke tett.
– Spørsmålet vi har stilt oss, er om

man burde tillate denne typen hus i det
hele tatt, sier Jansson.

Frykter problemer i Norge
Ifølge Kim Robert Lisø i Sintef Bygg-
forsk, er denne metoden å bygge på langt
fra ideell.
– Et system som dette er lite robust,

og det oppstår lett skader i pussen ved
mindre feil i utførelse og detaljerning,
sier Lisø.
Grunnen er at metoden kun gir en

ettrinns tetting mot vind og nedbør.
Konsekvensene av riss og andre skader i
pussen blir derfor store. I stedet for

ettrinns tetting, anbefaler Sintef Bygg-
forsk puss på luftet kledning av fuktbe-
standige bygningsplater. En slik løsning
gir et tilsvarende utseende på fasaden,
men sørger samtidig for at eventuell fukt
som trenger inn har mulighet til å
komme ut igjen. I alt etterforsket Sintef
Byggforsk 31 skadesaker knyttet til puss
på isolasjon mellom 1993 og 2002. Puss
på isolasjon utgjorde seks prosent av

senker strømforbruket ditt!senker strømforbruket ditt!
Orion 700 Orion 700 styrer el-ovner og andre 

elektriske produkter ved hjelp av 
radiosignaler. Ved å senke 
temperaturen automatisk når du 
ikke trenger full varme, kan du 
spare opptil 25 % strøm til 
oppvarming! 
Sjekk mer på www.glendimplex.no

Nobø miljøovn er en radiator der 
væsken er erstattet med et element
av herdet glass. Kan leveres med
ulike termostater for styring av
Orion 700. Ingen kostbare
installasjoner. Bare myk varme 
og behagelig økonomi.

Glen Dimplex’ produkter 
selges av ledende elinstallatører 
over hele landet.

LITE ROBUST: Puss rett på isolasjons-
plater tåler lite.
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Sandstorm -
en ren nytelse
FOMAs sentralstøv -
sugere har alltid hatt
god sugeeffekt. Med
Sandstorm har vi gått
lenger!
Energibesparende
motor med enda bedre
effekt gir maksimal
ytelse, optimal farts-
følelse, og et renere
hjem og et sunnere
hjemmeklima.

www.foma.no

T
H

E
-L

IN
K

Nå lanserer vi 
sentralstøv sugeren
for ekte mannfolk

H

skadesakene i tilknytning til yttervegger
over terreng.

Liten uttørkningsevne
Kommer fukten først inn bak veggen,
kan det ta lang tid før den kommer ut
igjen.
– Denne typen konstruksjoner har et

latent problem med uttørking av inn-
lekket fukt, eller innestengt fukt fra
byggeperioden. Samtidig inneholder
konstruksjonen materialer som ikke
tåler fukt. I teorien skal det svært små
skader til før det kan ta år å tørke ut veg-
gen, sier Mattias Lindskog i AK-konsult.
Har skaden første skjedd, er den også
svært vanskelig å reparere.
– Du kan risikere å måtte skifte ut

hele fasaden dersom du får en skade. Er
du heldig, slipper du unna med bare å
skifte ut et stort område av veggen, sier
Lisø. brs@huseierne.no

SLIPPER INN VANN: Småskader i pussen
kan gi alvorlige skader innenfor.
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Tryller med
gråstein

På Voie i Kristiansand er boligen som Hus & Bolig har fulgt i
mer enn to år snart ferdig. Utvendig har anleggsgartner Leif

Magne Drange tryllet med terrenget. Den gamle låvebroen måtte
både heves og forlenges om den skulle passe til det nye bygget.
Også kjedelig grunnmur blir forvandlet til særpreget arkitektur.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

FØR: Den gamle falleferdige låven slik den stod her for to og et halvt år siden.
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TUNGT: Leif Magne
Drange legger de siste
steinene på plass.
Kunsten er å få de
nye steinene til å gli
inn sammen med
de gamle.

ETTER: Nytt hus inspirert av den gamle låvebygningen. Låvebroen er hevet med 60 cm og forlenget med fire meter for å passe til det nye bygget.
Hovedinnganger blir under broen, forbi de gamle steinhellene som er gravd frem i lyset.

�
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Målet var en helt ny bolig. Husbygger
Eli Tangvall Aasens ønske var like-
vel å bevare mest mulig at den

gamle låven som stod på eiendommen
selv om den så ut som en falleferdig
rønne. Taksteinen som forsiktig ble tatt
ned pryder i dag det nye taket. Og den
karakteristiske låvebroen ser også ut som
den alltid har vært her. Men ser vi på bil-
dene som ble tatt for et par år siden, er
det noe som ikke stemmer…
– For å få tilstrekkelig høyde i under-

etasjen måtte det nye bygget gjøres en del

høyere enn det gamle. Dermed ble det et
stort sprang fra den gamle låvebroen og
opp til det nye inngangspartiet. Det var
en utfordring, må Leif Magne Drange
innrømme. Arbeidet er ikke helt ferdig,
men nå mangler bare de øverste steinene.
– Vi måtte løfte låvebroen hele 60 cm

for å få et naturlig inngangsparti. For å
klare det måtte vi også forlenge den med
fire meter, forklarer Drange.

Gjenbruk på forsiden
Tanken var også å beholde den gamle

steinmuren som låvebygget stod på. Men
på grunn av dårlige grunnforhold var det
umulig å beholde grunnmuren slik den
stod. Frost og tele ville gjort kål på den i
løpet av kort tid. Løsningen ble å støpe
helt nytt fundament av betong. Nå er
Leif Magne Drange i ferd med å for-
blende grunnmuren med gråstein. Den
måtte han få tilkjørt fra Lillesand.
– All steinen vi tok ned da vi rev den

gamle muren måtte vi bruke på forsiden
av huset for å få et helhetlig inntrykk.
For å bygge opp låvebroen trengte vi

BRUKER HÅNDKRAFT: Noen få slag med mukkeren er alt som skal til får å få steinen til å dele seg
på en naturlig måte.
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stein som var lik den som opprinnelig
var brukt her. Ny og annerledes stein
ville gjort resultatet svært annerledes.
Når man restaurerer gamle stein gjer-

der eller bygger videre på en tilårs kom-
men mur, er hemmeligheten altså å velge
mest mulig lik stein som den opprinne-
lige, og prøve å legge den på samme
måte.
– Utfordringen er å få de nye steinene

til å gli inn i det gamle. Vi må prøve å
tenke sånn som han som gjorde dette før
oss. Drange har solid erfaring etter mer

enn 35 år i bransjen, og det er også han
som har satt i stand det gamle steingjer-
det ved innkjørselen til eiendommen.
Det er drøyt å påstå at han fikk hånd-
verket inn med morsmelken, men yrket
har tradisjoner i familien. Leif Magne
Dranges oldefar var også gråsteinsmurer.

Foretrekker muskelkraft
Vinkelsliper er bannord for håndverke-
ren. Han foretrekker håndkraft, og
trenger bare å slå noen få slag med muk-
keren for å få steinen til å dele seg.

– Det blir ikke pent hvis man kutter
steinen med vinkelsliper, påpeker han.
Mellom grunnmuren og gråsteins-

muren legger Drange inn jordfuktig
betong i haug. Steinen slammer han med
cement og vann på baksiden slik at den
limer seg til betongen.
– Her er det god fundamentering, og

det er frostfritt. Det er viktig når man
skal lage en så påkostet mur. I betongen
bak legger jeg også inn litt armering, for-
klarer han.
Steinen måtte som nevnt kjøres hit

GJØR GULL AV GRÅSTEIN: Leif Magne Drange er utdannet anleggsgartner, men kaller seg både natursteinsmurer og gråsteinsmurer.
Her forblender han betongmuren med naturstein.

�
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fra Lillesand. Det kan være problematisk
å få tak i lokal stein. Alternativet er å
bestille fra Hardanger, men det blir langt
mer kostbart. 1 000 kroner pr. kvadrat-
meter pluss moms og frakt er vanlig pris.
– Jeg reiser rundt og prøver å finne

lokal stein. Det blir en del rimeligere.
Her har jeg funnet en skifrig stein som er
grei å dele. Den inneholder nok litt gra-
nitt. Det er også en del rust i steinen,
men mye av det vil forsvinne når muren
blir vasket, forteller han.
Drange bruker ikke noen form for

forskaling, men han bruker to snorer for
å ha noe å sikte etter.
– Fugene kan godt være litt grove. De

var jo det i den muren som stod her opp-
rinnelig, sier han.

Dyrt som gull
Å prise en tørrsteinsmur er vanskelig,
men den koster fort 4 000 kroner for
kvadratmeteren. Etterspørselen etter slikt
murerarbeid går i svingninger. De siste
årene er det mange som har hatt godt

med penger, og Drange har hatt mye å
gjøre. Mange av kundene er faste.
Drange ler, og sier på fleip at man

kan velge utførelse: Dritt, middels eller
god.
– Men pris og kvalitet henger sammen,

understreker han. ngs@huseierne.no

NYRESTAURERT: Det gamle steingjerdet er satt i stand av Leif Magne Drange. Det er steinens beskaffenhet som bestemmer hvordan muren
blir seende ut. Steinene på Jæren er eksempelvis mye rundere enn de er i Kristiansand og Agder, derfor blir også uttrykket annerledes.

Her er det ikke brukt betong, men muren har en kjerne av grus og pukk.

FALLEFERDIG: Den gamle steinmuren
kunne ikke brukes som fundament for
ny bolig, men all steinen kom til nytte
ved restaurering av låvebroen.
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Arne Lyche, risikospesialist

Nå kan du kombinere
spansk glede med
norsk trygghet.
Med If feriebolig i utlandet, kan du forsikre eiendom og innbo

i EU-land. En norsk forsikring kjøpt i Norge, uten misforståelser,

siestaer eller ord du ikke forstår. Som medlem av Huseiernes

Landsforbund får du 10% rabatt på både denne og de fleste

andre private skadeforsikringer.

Ring oss på 02400 for mer informasjon, eller gå inn på www.if.no

Arne Lyche, risikospesialist
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Nyhet!
Energispare-
lampe med
G9-sokkel!

Importør av MEGAMAN i Norge

De miljøvennlige lampene!

2
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Selv om vinduene i en bolig ofte ikke
utgjør mer enn 10-15 prosent av
boligens overflate, kan de stå for 40

prosent av varmetapet. Kaldras oppstår
når varm inneluft avkjøles av et kaldt
vindu. Den kalde lufta blir tung og
”raser” ned mot gulvet, der den brer seg
utover og gir en fornemmelse av at det er
kaldere i rommet enn det egentlig er. Det
kan dermed føles kjølig selv om tempera-
turmåleren oppe på veggen viser over
tjue grader.

Vinduet helt ned
Tradisjonelt har man forsøkt å forhindre
kaldras ved å montere radiatoren eller
panelovnen under vinduet. Det stiller
ofte upraktiske krav til møbleringen av
rommet. I boliger der vinduene går helt
ned til gulvet er en slik løsning
naturligvis problematisk.
Alternativet da kan være varmelisten

fra Stavanger-firmaet Elvarm. Listen
felles ned i gulvet under vinduet.
– Så vidt jeg vet er vi ganske alene i

landet om å ha funnet en god løsning på
kaldras-problemet som også kan brukes i
boliger der vinduet går ned til gulvet, sier
salgs- og markedsansvarlig Erling Reil-
stad i Elvarm.
Den smale listen plasseres midt i en

12 centimeter dyp og 15 centimeter bred

Liten list
hindrer
kaldras
Med en enkel varmelist ned-
felt i gulvet kan du få en
gardin av varme foran vinduet
ditt og holde vinterkulda ute.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

�



48 • hus&bolig 5–2008

nisje i gulvet, som dekkes av en rist. Listen skal ikke være i
kontakt med veggene i nisjen.
– Den varme luften går hovedsakelig opp av spalten, og

ikke til sidene. Dermed skapes en effektiv varmegardin foran
vinduet, sier Reilstad. Siden varmen i liten grad går ut til
sidene minimeres faren for at parketten eller gulvbelegget skal
bli ødelagt.

Brenner ikke støv
Inne i varmelisten er varmeelementene forseglet. Det foregår
ikke noen luftgjennomstrømning, og dermed skjer heller
ingen støvforbrenning som kan virke uttørkende på
slimhinnene. Med 175 watt per meter oppfylles også kravene
til en barnesikker overflatetemperatur på 45 grader.
Reilstad anbefaler varmelistene brukt sammen med for

eksempel vannbåren gulvvarme, vedovn eller luft-til-luft-
varmepumpe for en god totalvarmeløsning.
– Vi mener det er bedre å bruke litt strøm på å stoppe

kaldraset fra vinduene som gjør at rommet føles kaldt, enn å
skru opp varmen i hele rommet og bruke en masse ekstra
energi på å kompensere for kaldraset. Avkjølt luft fra vin-
duene vil jo fortsette å sive nedover mot gulvet, selv om du
skrur opp innetemperaturen, sier han.

Ikke alternativ til vindusbytte
Energirådgiver Anita Tobiassen i Enova anbefaler folk som
har varmelister som går på strøm å sørge for å ha termostat-
styring og nattsenkning av temperaturen. Hun mener at
varmelister i kombinasjon med for eksempel varmepumpe
eller biovarme kan være en god løsning dersom man er plaget
av varmetap gjennom vinduene og ikke ønsker å skifte dem
ut.
– Men et slikt produkt er ikke noe energieffektivt alterna-

tiv til å bytte ut gamle, kalde vinduer med nye energivinduer,
presiserer hun. Å sørge for å få lavere energibehov er mest
miljøvennlig og ofte også mest økonomisk i det lange løp.
raa@huseierne.no

Revolusjonerende 
teknologi

-25°C -20°C -15°C -7°C +7°C0°C

Kirigamine
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Utetemperatur

5,33COP:

20 dBLydnivå:

FD-Heat Kirigamine er den nye modellen til
Mitsubishi Electric. Den er garantert drift til -25°,
og har en teknologi som gjør at den leverer like mye
nominell varmeeffekt ved -15 grader som ved +7 grader. 
Dette er en patentert teknologi hos Mitsubishi Electric,
og du får den kun hos oss.

FD-Heat Kirigamine, ingen over
– ingen ved siden!

Ny modell

www.miba.no

FD-Heat Kirigamine

g

VARMEGARDIN: Den elektriske listen monteres i en nisje i gulvet og
dekkes med en rist.



NORTEKK AS – en av Østlandets største innen
TAKTEKKING OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

 Taktekking
 Omlegging og nytekking av alle typer tak med   
 takpapp, folie, membraner, takstein, takplater, shingel m.m.

 Blikkenslagerarbeider:
 Alle typer blikkenslagerarbeider utføres.

 Servicearbeider:
 Små og store servicearbeider/reparasjoner utføres.
 Faste serviceavtaler for større eiendomsbesittere.

BOLIGER – NÆRINGSBYGG – BOLIGBLOKKER – BYGÅRDER

Industriveien 9c
2021 Skedsmokorset
Tlf. 63 87 15 50
Fax 63 87 15 60
www.nortekk.no
E-mail: post@nortekk.no



Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

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

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

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

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

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

LO

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

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

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

LO
BU

SK
ER

UD

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

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

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

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne

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

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

OS
LO

AK
ER

SH
US

BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS

Advokat Dag Stadheim – Rådgiver for borettslag,
boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. Bistand
ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. Forfatter av
Håndbok for styre-medlemmer i boligselskaper.

Haakon VII's gt. 5, Oslo. Postboks 1369 Vika,
0114 Oslo. Tlf.: 23 23 90 90. Fax: 22 83 60 60.
stadheim@bd.no

BoligAdvokaten as
v/adv. Hjalmar Solbjør
Kjøp av - og klage på håndverkertjenester.
Klagesaker etter kjøp/salg av eiendom.
Byggesaker – mangler ved ny bolig. Utleie.

Kontor: Akersgt. 35, Pb. 239 Sentrum, 0103 OSLO.
T: 22 42 64 40. F: 22 41 24 00. M: 907 72 162
www.boligadvokaten.no post@boligadvokaten.no

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL
v/adv. Svein Andersen

Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, entre-
priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, arv- og
generasjonsskifte, alm. praksis, eiendomsmegling.

Idrettsveien 16 A, Pb 34, 1401 Ski
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01.
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no

OS
LO

OS
LO

ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg og byggesaker.

Karenslyst allé 8 B
0278 Oslo
Tlf.: 99 64 78 00
Fax: 94 77 17 14
Epost: oivind@stabenfeldt.net OS

LO
AK

ER
SH

US

ADVOKAT HROAR HOLTET

Husleierett. Mangler ved kjøp og salg av
eiendom. Fast eiendoms rettsforhold.
Eierseksjoner.

Tlf.: 64 87 64 78. Fax: 64 87 64 79.
Sandvollveien 48, 1400 Ski
Epost: hroar.holtet@gmail.com OS

LO
AK

ER
SH

US

ASKERADVOKATENE v/adv. Barfod, Bugge,
Ryengen; Strenge Næss og Varmann

Fasteiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie,
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade og advokatmekling.

Smuget 1, Postboks 84, 1371 Asker.
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81.
jb@askeradvokatene.no / jsn@askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

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

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

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

TF
OL

D
ADVOKATFELLESSKAPET
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

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

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

TF
OL

D

ADVOKATENE PÅ LILLETORVET
v/adv. Trond Selsaas

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

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

TF
OL

D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS

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

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

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

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

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

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

TF
OL

D

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

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

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

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

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

www.advokatfirmaet-nicolaisen.no AK
ER

SH
US

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 850,- + mva. Se Huseiernes
hjemmesider www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.

OS
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US

Advokatfirmaet NORDIA DA
v/adv. Alf-Erik Vollen

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

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

LO
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike

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

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

LO

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

LO
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

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

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

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

LO

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

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

LO

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

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

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

ØNSKER DU Å ANNONSERE

PÅ DISSE SIDENE,

RING UNNI T. JOHANSEN:

TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

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

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

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

GA
LA

ND

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim
Tlf: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no www.adnor.no SØ

R-
TR

ØN
DE
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G

ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS

Fast eiendom, landbruk, forsikring,
arbeidsrett, skatterett, familierett, alm.praksis.

Olav Tryggvasonsgt. 30
Pb. 746 Sentrum, 7407 Trondheim
Tlf.: 73 84 19 00. Fax: 73 52 67 30.
Epost: post@krogstad.no www.krogstad.no

SØ
R-

TR
ØN
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G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

VE
ST

-A
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ER

ADVOKATRÅDHUSET DA
Fast eiendom, herunder tingsrett,
mangler ved bolig og husleierett, arv,
samt forretningsjuridisk rådgivning.
Kirkegata 22, femte etasje. Postboks 620,
4665 Kristiansand. Tlf.: 38 12 08 88.
Fax: 38 12 08 89. www.advokatraadhuset.no
Epost: post@advokatraadhuset.no VE

ST
-A

GD
ER

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

ST
-A
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ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS

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

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

LE
M
AR
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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

ST
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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

RD
AL
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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

BU
SK
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UD

BU
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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

PL
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D

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

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

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

DM
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ADVOKATFIRMAET
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E
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M
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ADVOKATENE TORSTRUP, LERUM &
GRØSFJELD v/advokat Magnus Grøsfjeld

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

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

GA
LA

ND
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO
v/adv. Kjell Bentestuen

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

ST
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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

ST
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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

ST
FO

LD
ADVOKATFIRMAET GRENLAND DA

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

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

LE
M
AR

K



Utbedringer på bolig og eiendom er
nesten alltid kostbart, og utbedring
av setningsskader er langt fra noe

unntak. Viser det seg at det er sig i grun-
nen huset ditt står på, kan det koste deg
flere hundre tusen kroner å få gjort noe
med problemet. Det kan derfor være
lønnsomt å se om noen kan holdes
ansvarlig for situasjonen.

Mange aktører
Typiske tegn på setningsskader i en bolig
er at dørene og vinduene blir trå å åpne
og lukke. Sprekker i grunnmuren kan
også være en indikasjon på at det er beve-
gelse i grunnen. Slike skader oppstår der-
som det er differensialsetninger, det vil si
at huset siger mer på enkelte områder
enn andre, for eksempel hvis et hjørne
står på fjell, og et annet på jord.

– Dersom hele huset siger jevnt, er
det ikke nødvendigvis like alvorlig, bort-
sett fra at du kan få problemer med led-

ningsnettet. Vi har sett eksempler på at
vann og kloakkledninger er blitt kappet
som resultat av at huset har sunket, sier
informasjonssjef Kjell Hauge i Norges
Geotekniske Institutt (NGI).
Huseiernes Landsforbunds distrikts-

kontakt i Telemark, advokat Thor Johan
Larsen, har lang erfaring i saker som har
med setningsskader på boliger å gjøre.
– Dette er et problem flere steder i

mitt distrikt, men jeg vet at det også er
mange andre områder i landet som er
utsatt. Ikke minst er problemer med set-
ningsskader et resultat av at det lenge har
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Mange kan
ha ansvar ved

setningsskader
Hvor skal du henvende
deg med krav dersom
du oppdager at det er
sig i grunnen og set-
ningsskader i boligen?

Advokat Thor Johan Larsen



vært Klondyke-tilstander i byggebran-
sjen, som har tiltrukket seg useriøse
aktører og personer uten nødvendig
kompetanse, sier han.

Entreprenørene
Setningsskader oppstår gjerne i løpet av
den første tiden etter at huset er satt opp.
På det tidspunktet kan det være ulike
aktører inne i bildet som kan ha et ansvar
for situasjonen. Larsen skisserer i første
omgang tre aktører man kan fremme et
eventuelt krav mot.
– Dersom det var en entreprenør som

hadde totalansvar for byggingen av
huset, vil dette være den første parten det
er naturlig å fremme krav mot dersom
bygningen eller eiendommen er i beve-
gelse. Da er det opp til selskapet om det
eventuelt vil ta saken videre med sine
underleverandører, sier Larsen.

Litt mindre oversiktlig blir det imid-
lertid hvis totalentreprenøren er kon-
kurs. Da bør man lete bakover i rekken.

– Er totalentreprenøren konkurs, kan
man gå tilbake til selskapet som var pro-
sjekterende. Man kan også gå til selska-
pet som utførte grunnarbeidene, sier

Larsen, som forteller at han nylig hadde
en sak der setningsskadene viste seg alle-
rede før parketten ble lagt i den nye boli-
gen. Selskapet som utførte grunnarbei-
dene mente det ikke hadde ansvar ned-
over i jorden. Husbygger holdt på at sel-
skapet hadde fagkunnskapen om hvor-
dan grunnen under huset skulle holdes
stabil, og dermed også ansvaret for at den
ikke var det. Retten var enig med huseie-
ren, og entreprenøren ble dømt til å
betale 1,5 millioner kroner til utbedring
av tomten.

Forsikringsselskapene
Det kan imidlertid hende at både total-
entreprenør, grunnentreprenør og pro-
sjekterende selskap er ute å kjøre økono-
misk. I så fall bør man sjekke om de har
ansvarsforsikring. Dette er noe man
strengt tatt bør forsikre seg om før man
hyrer firma, men har man ikke gjort det
på forhånd, er dette tidspunktet.
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KOSTBART: Begynner grunnen
under boligen din å sige, kan
flere være ansvarlig for forholdet.
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juss
– Har firmaet ansvarsforsikring, kan

man rette kravet sitt mot forsikringsselska-
pet. Forsikringen gjelder selv om selskapet
er konkurs og oppløst, forklarer advoka-
ten. Forsikringsselskapet dekker ikke nød-
vendigvis en utbedring av feilen som er
gjort, men det skal dekke utbedringen av
skadene som er skjedd som en følge av
den.

Kommunen kan ha ansvar
I enkelte tilfeller kan også kommunen hol-
des ansvarlig for setningsskader på boligen,
mener advokaten.

– I følge plan- og bygningslovens para-
graf 68 skal kommunen påse at det ikke er
stor fare for ras, kvikkleireskred og så
videre der den tillater bygging. Har den
ikke gjort dette, men latt en byggesøknad
som åpenbart burde vært stoppet gå igjen-
nom, kan det være en mulighet å holde
kommunen ansvarlig for situasjonen, sier
Larsen.
I tillegg minner han om at man også

kan gå tilbake til underleverandører av
produktene som er brukt. Er for eksempel
boligen støttet med stålstendere som viser
seg ikke å holde, bør man finne tilbake til
leverandøren av stenderne.

Selger
Oppdager du setningsskader i en bolig du
ikke selv har fått bygget, men nylig har
kjøpt, kan det være vanskelig å finne til-
bake til alle de involverte i byggeprosessen.
I så fall er det selger du må vende deg mot
med dine krav. Har selger eierskifteforsik-
ring, kan du fremme kravet mot forsik-
ringsselskapet.
– Det er altså en rekke mulige veier å

gå hvis du får setningsskader på boligen.
Men de kan være uoversiktlige, og hvilken
vei som er lurest å gå i hvert enkelt tilfelle
vil variere, poengterer Larsen.
– Det kan være svært vanskelig å finne

ut av dette på egenhånd, derfor råder jeg
folk til å få hjelp fra en advokat i prosessen,
sier Larsen. Det er en fordel om advokaten
har erfaring fra bygg, anlegg og entreprise.
Benytter du deg av en av Huseiernes
Landsforbunds samarbeidsadvokater får
du avslag i prisen. raa@huseierne.no

Udramatisk formuesskatt
Fra 2008 må festere betale formuesskatt av festetomtens verdi som om de

eide tomten. Dette kommer som en følge av de siste endringene i tomte-

festeloven, som gir festere med tidsbegrensede festekontrakter ubetinget

adgang til forlengelse, slik at festeretten får en varighet på over 99 år.

Festerne vil imidlertid få gjeldsfradrag for den kapitaliserte festeavgiften,

og for enkelte vil den kunne overstige tomtens ligningsverdi. Dermed vil

omleggingen i formuesskatten for festere være udramatisk og virkningsløs

for mange, heter det fra Finansdepartementet. raa@huseierne.no
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Et sameie har vanligvis ikke partsevne.
Det betyr at sameiet verken kan være
saksøker eller bli saksøkt, opplyser

advokat Anna Marion Persch i Advokat-
firmaet Tryti & Co. Sam-
eiet ved styrets leder kan
bare unntaksvis opptre
som part i en rettssak
som vedrører sameiernes
felles interesser.

Hver sak må
vurderes for seg
– Det er lett å tro at et
sameie kan kreve prisav-
slag eller erstatning hvis
det er en mangel ved
sameiets fellesareal, men i
følge en høyesterettsdom

fra 1999 må den erstatningsrettslige situ-
asjonen vurderes i forhold til hver enkelt
kjøpsavtale, sier Persch. – I praksis er det
ikke rent sjelden at den enkelte seksjons-

eier allerede har fått kom-
pensasjon fra utbygger
eller selger, og ytterligere
krav må derfor sees i lys av
dette.
I Drammen tingrett

ble nylig et krav om utbe-
dring eller prisavslag på
grunn av trinnlydproble-
mer avvist fordi ”mangels-
kravet må vurderes i for-
hold til den enkelte kjøps-
avtale og støygjennom-
gangen i den enkelte sek-
sjonen.”

Feil kan koste dyrt
Selv om søksmål reises mot eller av feil
part, kan domstolen ifølge Persch sette en
frist for å individualisere saken. Blir feilen
rettet opp i løpet av fristen, fortsetter
man som planlagt. Blir den ikke rettet,
kan saken bli avvist og saksøkeren risike-
rer å bli idømt den andre parts saksom-
kostninger.
– Her kan en part fort bli påført kost-

nader på 20 000 – 30 000 kroner uten at
man er kommet noen vei, advarer Persch.
Blir en sak avvist, er det opp til hver

enkelt sameier å vurdere om det er ønske-
lig å reise individuell sak med de utfor-
dringene det gir. Men her er det viktig å
huske at det er knyttet foreldelsesfrister
til det konkrete kravet.
– Har sameiet tatt ut stevning i siste

liten, kan det være for sent for den
enkelte eier å reise søksmål, påpeker
advokaten.
I noen saker har man forsøkt å rette

opp feil ved å overføre krav fra den
enkelte seksjonseier til sameiet. Men
domstolene aksepterer ikke en slik omgå-
else. ngs@huseierne.no

Mer om emnet kan du lese på
www.tryti.no

Kan ikke gå
til sak sammen
Bare unntaksvis kan et eierseksjonssameie være part i en
rettssak. I en konflikt med utbygger må den enkelte
sameier som regel gå til sak på egenhånd.

juss
TEKST:

NINA GRANLUND SÆTHER

Advokat Anna Marion Persch
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Hundrevis av flotte bilder strømmer inn til Hus & Boligs fotokonkurranse.
I denne utgaven viser vi et lite utvalg bilder som kom inn før høstferien.
Du kan fortsatt være med. Konkurransen fortsetter ut året, og reglene

finner du i Hus & Bolig nr. 3 2008 eller på www.hus-bolig.no.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Hus & Boligs
fotokonkurranse

HUS ELLER HYTTE? Tone Skjærstad fra Stange har sendt
oss bildet av dette gamle tømmerbygget i Tafjord.

FREDAG KVELD: ”Et rom i byen” har Essi Frydenlund fra Oslo kalt bildet hun har tatt i
Murmansk. Bildet viser bakgården på en boligblokk hvor hver beboer har ett rom og
ett vindu. Kvinnen lakker neglene i lyset fra midnattssolen.
Ryggsekk kommer i posten.
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BLÅKLOKKESANG: Sissel Bygnes Dyrland har fotografert låven bak
hagen i Vedavågen på Karmøy.

HÅP OM NYE BEBOERE: Huset ved veien ligger på Varangerhalvøya,
nord for Vadsø. Det flørter til oss som reiser forbi, mener fotograf
Essi Frydenlund fra Oslo.

RART NAVN: Unni Ranheim i Tolvsrød har sendt oss en detalj av huset
som blir kalt ”Latræva”. Det ligger på Veidholmen på Smøla.

REHABILITERT: Den gamle hytta fra 1960 fikk en liten
ansiktsløftning med ny rødfarge denne sommeren.
Malerjobben var det to jenter på åtte og ni år som sto
for. Bildet er tatt av Anne Marie Rolfsnes i Haugesund.
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OVERGRODD: Trærne har
snart tatt makten fra

dette huset i Hemsedal.
Bildet er tatt av Merete

Jakset i Drøbak.

MIDT I STRYKET: Grete Bjørn-
dalsbakke Mo har fanget de
gamle kvennhusa rett ved
Skorgura i Ørsta etter et vold-
somt regnvær. Elva gikk over
sine bredder, og det var litt
vanskelig å komme i foto-
posisjon da det var stor fare
for å falle i elva, forteller hun.

VÅT DRØM: Tittelen ”Ungkarsbolig” får oss til å se
det humoristiske i bildet til Roy Skogvold fra Tanem.

ABSURD: Jeg tok
dette bildet for
å lage en litt
absurd hver-
dagssituasjon
med litt mystikk
over seg, skriver
Nina Johansen
Hove fra Oslo.
Hun får tilsendt
en ryggsekk.
Bildet er iscene-
satt med levende
hest og gammel
mann som kikker
ut av vinduet.
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Sjekk www.daikin.no for autoriserte forhandlere.
Tlf: 23 24 59 50
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Kjøpesenter for energisparing
Drar du til Sverige for å handle billig mat og alkohol? Snart åpner et kjøpesenter som skal få

deg til å shoppe energisparende produkter til boligen på veien. Kjøpesenteret, som har fått

navnet Energirådhuset, skal samle 16 forhandlere av alt fra varmepumper og solfanger-

systemer til energivinduer og ovner. Les mer om energikjøpesenteret på www.hus-bolig.no

TRAFIKKSIKKER HEKK ER DITT ANSVAR
Som eier av en eiendom er det du som er ansvarlig for at vegetasjonen der ikke

skaper trafikkfarlige situasjoner. Tar du ikke ansvaret, kan veimyndighetenes

folk komme og gjøre det for deg. I Oslo opplyser Samferdselsetaten at disse

opprydningene ikke akkurat skjer med neglesaks. Les mer om ditt

ansvar og dine rettigheter på www.hus-bolig.no

Husk å brannsikre
flatskjermen
Planlegger du å kjøpe brukt flatskjerm?

Husk i så fall å få med deg den lille dingsen

som sikrer deg mot brannfaren som skyl-

des den strømførende forbindelsen mellom

TV-utstyret og strømnettet her til lands.

Les mer om ledningsstumpen som hindrer

brannfare på www.hus-bolig.no

Kan sjekke pipa oftere
Mens feieren tidligere var en årlig gjest, kan

det i dag gå både to og tre år mellom hver gang

han eller hun stikker innom. Slik trenger det

ikke å være. Ønsker du trygghet før fyrings-

sesongen? Les mer på www.hus-bolig.no

nyttpånett

Opptur for boligstyling
I et trått boligmarked er det mange som strekker seg litt lenger for å få solgt.

Tøm boligen og la stylistene herje fritt, lyder ekspertrådet.

– Det er de beste objektene som går først. Tomme rom selger dårlig, det

samme gjør nedslitte boliger som ikke er pyntet opp, mener Kari Brantenberg,

daglig leder i Intro Interiørdesign. Bør du male veggene før salg? Les mer på

www.hus-bolig.no

www.hus-bolig.no NYHETER HVER DAG

Hold musene ute
Når nettene blir lengre, og kulda setter inn

– ja da trekker både mus og rotter inn i

varmen. Mellom husets kledning og

grunnmuren er det vanligvis lett å finne

passasje for de små gnagerne, men også

gjennom ventiler uten tetting og glipper

der rør og ledninger går inn i huset, finner

dyrene vei. Les mer om hvordan du kan

holde de uønskede gjestene ute på

www.hus-bolig.no
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tema: bad

FORHÅPENTLIGVIS TETT: Er dette Norges tetteste baderom?
Rørleggermester Ben Schreier har fulgt oppskriften i Byggebransjens
våtromsnorm. Det var en utfordring. Foto: Frode fotograf.
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Gulv og vegger er dekket av sandfar-
gede fliser. I det ene hjørnet står et
skinnende nytt boblebad, og i det

andre en dusj som byr på alt fra fossefall
til rundspyling og massasje. Downlight-
sene funkler diskret, og fra et par små
innebygde høyttalere i taket strømmer
avslappende bakgrunnsmusikk.
Det nye badet som er laget i samar-

beid mellom Varme & Bad, Fagrådet for
våtrom og en heldig familie som vant et
stykke rørleggerarbeid på en boligmesse i
fjor, oser av luksus og kvalitet. Fagrådet
for våtrom markedsfører det som ”Nor-
ges viktigste baderom”, og som et eksem-
pel til etterfølgelse for alle som ønsker et

mest mulig skadefritt bad. Men veien
frem har vært lang. Selv ekspertene på
området har hatt store problemer med å
oppfylle alle kravene i Byggebransjens
våtromsnorm.

Godkjente produkter
Våtromsnormen, som er frivillig å følge,
men som skal gi oppskriften på et trygt
kvalitetsbaderom, stiller blant annet krav
om at produktene og materialene som
brukes skal være godkjent av Sintef
Byggforsk. Det er ikke så enkelt som det
høres ut, forteller Ben Schreier, rørleg-
germester i Nore VVS.
– Det er en jungel av produkter og

Tett bad:
Utfordringer i kø

De har bygd kanskje Norges tetteste bad, der våtromsnormen skal være fulgt til
punkt og prikke. Men selv baderomsspesialistene har hatt store problemer med

å oppfylle kravene i normen.

TEKST:
RIKKE ÅSERUD

�

GREI JOBB: Å flislegge dusjnisjen er en grei jobb, synes
murer Lars Johansen. Men store fliser på gulv med fall
kan være problematisk, mener han. Foto: Rikke Åserud.



UTEN SKJØTER: Varmekablene ligger oppå membranen. De tåler vann og har ingen skjøter,
og dermed heller ingen svake punkter. Foto: Rikke Åserud.
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materialer der ute, og nærmest umulig å
holde oversikt over hva som er godkjent
og hva som ikke er det. Dette forandrer
seg jo også hele tiden. Derfor må vi van-
ligvis stole på produsentenes og leveran-
dørenes påstander om egne produkter.
Men ofte gir de feil opplysninger om
hvilke produkter som faktisk er godkjent
og hvilke som ikke er det, hevder
Schreier.
Hans folk holdt på å montere feil

sluk på prestisjebadet på grunn av misvi-
sende opplysninger fra produsenten.
– Produsenten påsto at sluket vi

skulle bruke hadde den nødvendige god-
kjenningen. Først etter at vi hadde mon-
tert det, kom det frem at produsenten
hadde godkjenning, men ikke på akku-
rat det sluket. Vi skulle støpe gulvet
samme dag, og måtte hive oss rundt. I
ekspressfart fikk vi et godkjent sluk
sendt fra Telemark, så det gikk på heng-
ende håret. Men hvor mange rørleggere
ville gjøre noe slikt på en helt vanlig
arbeidsdag med tidspress og krav fra
kunden om å holde kostnadene nede?,
spør Schreier.
Også Litexplatene som ble brukt i

veggene viste seg å mangle den nødven-
dige godkjenningen for damptetthet da
de ble montert. Godkjenningen kom
først en uke senere, men da hadde
Schreiers folk allerede lagt smøremem-
bran utenpå Litexplatene for å være sikre
på at sjiktet ble damptett.

Teori og praksis
Et annet problem med produktene som
brukes på våtrom, er at det ofte er et
misforhold mellom godkjennelsen fra
Sintef og bruken i praksis, mener
Schreier.
– Ta for eksempel smøremembraner.

En smøremembran er gjerne godkjent
når den legges på med mange strøk og i
en viss tykkelse i laboratorietesten. Men
disse opplysningene når ikke ut til for-
brukeren. Ofte står det noe helt annet på
pakken om hvordan produktet skal
påføres, enn det som ble gjort i laborato-
rietesten. Hva skal man forholde seg til
da? Produktet er i praksis umulig å
bruke på riktig måte, med mindre man
ser bort fra bruksanvisningen og i stedet
finleser Sintef-godkjenningen. Det tar
fryktelig lang tid å finne ut av, og blir
fort dyrt for kunden, sier Schreier.

FØR: Badet var erklært katastrofeområde, og trengte i tillegg til en ansiktsløftning,
å få utradert maurene som hadde tatt bolig i den fuktige dusjen. Foto: Rikke Åserud.

TRYKKTEST: På gulvet er det lagt banemembran.
Vannspeilet ville avslørt en eventuell lekkasje i
dekket. Foto: Rikke Åserud.

RIKTIG VEI: Fall i gulvet og riktig sluk leder
vannet den rette veien ut av baderommet.
Foto: Rikke Åserud.
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En del produkter er også svært lite
brukervennlige. På ”Norges viktigste
bad” viste det seg at det var sju lag smø-
remembran som måtte til for å oppnå
den riktige tykkelsen. Det er få håndver-
kere som har tid, og kunder
som har råd, til å få gjort en
slik jobb.
– De aller fleste smører

to-tre lag og mener da de er
på den sikre siden, poengte-
rer Shcreier.

Kundens krav
Også kundens krav, både til

økonomi og design, kan være vanskelige
å kombinere med våtromsnormen, hev-
der rørleggermesteren. Ofte er budsjettet
stramt og kravene dyre å oppfylle.
– På dette badet måtte vi senke gulvet

for å få ivaretatt våtroms-
normens krav til terskel-
høyde. Mange kunder ville
nok ha spart 50 000 kroner
og en ukes arbeid, og heller
fått et fravik fra normen på
dette området, sier Schreier.

Når det gjelder design
er det heller ikke alle kun-
dens ønsker som like lett lar

seg kombinere med kravene i våtroms-
normen. Store gulvfliser kan for eksem-
pel gjøre det vanskelig å ivareta kravene
til fall, som er én til femti i våt sone og én
til hundre på resten av badet. Det er
dessuten heller ikke sikkert at de flisene
kundene har sett seg ut ivaretar kravene
til vannoppsug. Løsningen blir ofte nye
fravik fra normen.

Ett fravik
På det nyoppussede prestisjebadet er det
eneste fraviket fra byggebransjens
våtromsnorm det gamle vinduet. Ideelt
sett skulle det vært flyttet fra våt sone, �

Ben Schreier

RIKELIG MED PLASS: Vegghengte skap og benker gjør rengjøringen av det nye badet enkel. Foto: Frode fotograf.
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der det nå befinner seg, men det ble for dyrt.
– I dette tilfellet har kunden fått beskjed om vedlikehold

av vinduet i FDV-dokumentene som følger med badet. Føl-
ges anvisningene der, bør vinduet være nokså uproblema-
tisk, sier Schreier. FDV står for forvaltning, drift og vedlike-
hold, og dokumentene skal følge med når du får overlevert
ditt nye bad. Følger du ikke anvisningene kan du ikke regne
med å få erstatning dersom noe går galt. Og omvendt; hvis
håndverkeren ikke opplyser deg som kunde om drift og ved-
likehold, kan det ikke forventes at du vet hva du skal gjøre.
Dermed kan et tett sluk være å anse som håndverkerens feil
dersom du ved overlevering av badet ikke fikk beskjed om å
rense det jevnlig. raa@huseierne.no

Sintef vil rydde opp
Forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved Sintef Byggforsk kjenner til

misforholdet mellom Sintefs godkjenning av enkelte produkter og

bruken av dem i praksis.

– Vi vet at det har vært uklarheter blant annet med angivelsen

av forbruk av smøremembran; at det kan stå et tall på pakken og

et annet på godkjennelsen. Men nå rydder vi opp. Tidligere var det

produsentene som oppga forbruket av smøremembran. Nå kom-

mer vi i Sintef selv til å kontrollere hvor mange strøk som må til

for å få den godkjente tykkelsen, sier Fiskum. I godkjenningen vil

det dermed stå oppgitt både hvor mange kilo man må regne per

kvadratmeter, samt hvor mange strøk som må til for å oppnå rik-

tig tykkelse.

– Men hva om disse opplysningene ikke fremkommer av

bruksanvisningen?

– Da vil vi vurdere sanksjoner og i verste fall inndra godkjen-

ningen, sier Fiskum.

Halvér strømregningen
- med kWsmart luft-vann varmepumpe

ABK AS Tlf: 02320
www.toshibavarmepumper.no  www.kwsmart.no

Varmepumpen for alle med vannbåren varme
kWsmart kan halvere energiutgiftene i nybygg og ved rehabilitering 
av eldre oppvarmingssystemer. kWsmart varmer opp vannet ved å 
hente energien fra uteluften, og produserer på denne måten både 
vann til oppvarming og tappevann opp til 800C.

Du får kr. 10.000,- i støtte av Enova (søk på www.enova.no)

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte kWsmart forhandler 
Se www.kwsmart.no for mer informasjon og liste over autoriserte 
forhandlere i Norge.

Flexiavtale
Kombinér fast- og spotprisavtale

Hallingkraft gir energi!

Hallingkraft AS, Torget 5, 3570 Ål
Telefon: 815 68 044, telefax: 32 08 66 01, epost: hallingkraft@hallingkraft.no

Hallingkraft AS, Postboks 223, Torget 5, 3571 Ål
Telefon: 815 68 044, telefax: 32 08 66 01, epost: hallingkraft@hallingkraft.no

Se www.hallingkraft.no eller 
ring oss på tlf 815 68 044

Kombinèr fast og spotprisavtale
Ny forutsigbar strømavtale 

som gir deg og miljøet
 en gevinstmulighet!

Rabatt til medlemmer av
Huseiernes Landsforbund

Nyhet hos Hallingkraft!
�

LUKSUS: Det nye badekaret er satt i hjørnet der det tidligere var dusj.
Foto: Frode fotograf.



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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– Jeg synes det er på høy tid å røske opp
i systemet og gjøre det enklere, sier Odd-
var Stensrød. – Hvorfor kan man ikke
bare lage løsninger som er så enkle at
man klarer å holde oversikt over dem?
Kravene til norske baderom er for

kompliserte, og de godkjente løsningene
skaper flere problemer enn de løser, hev-
der en rekke eksperter. Påbud om sluk i
baderom bør fjernes for godt, og god-
kjenningen av flere av smøremembra-
nene på markedet bør revurderes.
– Etter min mening bør det satses

mer på enkle mest mulig prefabrikkerte
løsninger. I stedet for dagens krav til
sluk, som ofte fører til lekkasjer, burde
forskriftene oppfordre, eller kreve at man
monterer dusjkabinett som kobles
direkte til avløp med en selvrensende
vannlås. I dag er denne løsningen ikke
tillatt. Kombineres dette med krav til
montering av vannstoppventil i alle boli-
ger hadde man redusert antall vann-
skader dramatisk, hevder Stensrød, som
er soussjef for skadeforebygging i forsik-
ringsselskapet.

Ønsker også enklere løsninger
Frank Ivar Andersen, daglig leder i Bygg-
mesterforbundet, tror også et fokus på
enklere løsninger er veien å gå.
– Slik våtromsnormen fungerer i dag

skal det så lite til før teorien ikke holder.
Det dreier seg i utgangspunktet om feil
valg av løsninger, og plutselig står man
der med et stort problem. Jeg mener for

eksempel det er feil å godkjenne løs-
ninger der man dusjer rett på vegg og
gulv.

Sluk gir lekkasjer
Ifølge Teknisk forskrift til Plan- og byg-
ningsloven, skal det være sluk i alle våt-
rom. Det mener Oddvar Stensrød er en
uting. Daglig leder Kolbjørn Mohn Jens-
sen i Mycoteam er enig. En av de hyp-
pigste årsakene til vannskader på badet er
nettopp lekkasjer i sluk. Mohn Jensen
foretrekker som Stensrød en installasjon
som går rett i vannlås, slik man ser rundt
i resten av Europa
– Sluk er vanskelig. De får drypp-

lekkasje etter noen år, påpeker han. Men
Mohn Jensen understreker at hvis man
kutter ut sluket må man han en vann-
stoppventil eller -føler for å oppnå til-
strekkelig sikkerhet.
– I resten av verden er det ikke noe

krav til sluk, men her sier bygningsmyn-
dighetene at vi må ha det. Det er helt
uhørt etter min mening. Hvorfor skal
man på død og liv slippe vannet ut på
gulvet og så fange det opp igjen. Det for-
står jeg ikke, sier Stensrød. Selv har han
sett hundrevis av skaderapporter i for-
bindelse med lekkasjer i sluk. Proble-
mene starter den dagen sluket går tett og
vannet lekker inn i gulvkonstruksjonen
mellom sluket og membranen. De fleste
sluk samler effektivt opp hår og fett. Når
sluket er fullt av rørstusser eller ligger
innmurt under badekaret er det nesten

Vil forby dusjing
rett på gulv
– Dusjkabinett burde påbys! Oddvar Stensrød i Gjensidige
Forsikring mener bygningsmyndighetene godt kunne vært
mer diktatoriske. Han får støtte fra Byggmesterforbundet.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

�
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Smøremembraner
holder ikke tett
Ingen klarer å gjøre jobben riktig,
viser undersøkelse gjort av Mycoteam.
Resultatet blir katastrofalt.

Såkalt smøremembran er den mest brukte membrantypen

her i landet, og skal fungere som et vann- og delvis damptett

sjikt bak flisene. For å møte kravene til teknisk godkjenning,

skal membranen påføres i flere lag og ha en minimumstyk-

kelse på 1 millimeter når den er ferdig påført. Er membranen

tynnere, kan både vann og damp finne veien gjennom veggen

bak flisene og påføre badet alvorlige fuktskader.

En undersøkelse utført av Mycoteam, viser at få hånd-

verkere klarer å utføre jobben riktig. De siste fem årene har

firmaet, ifølge Kolbjørn Mohn Jenssen, sjekket 300 bad bygd

av 25 ulike entreprenører, alle med godkjent våtroms-

sertifikat. Ikke ett av badene møtte kravene, og membran-

tykkelsen lå på mellom 0,15 og 0,40 millimeter.

– Når en membran påføres i en tredjedel av den tyk-

kelsen som kreves kan resultatet bli katastrofalt. De lekre

badene blir lekre fuktfeller, sier Mohn Jenssen. Han er også

kritisk til kvaliteten på enkelte av membranene.

– Mange av disse produktene er problematiske og tåler

rett og slett ikke vann. De blærer, løsner og sprekker når de

blir fuktige, sier Mohn Jenssen. brs@huseierne.no
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Lars Guldbrandsen har ingen tro på
at fremtiden er slukløse bad. Folk
vil ganske enkelt ikke ha det.
– Man kan gjerne ønske seg sluk-

løse bad, og man kan gjerne ønske seg
bad uten dusjing på gulv og vegg, men
akkurat det tar nok tid å løse. De fleste
nordmenn ønsker et så pent bad som
overhode mulig, og da vil de også
gjerne dusje på gulv og vegg. Så lenge
man vil ha det slik blir det nok
værende sånn i overskuelig fremtid.
Da får man heller prøve å gjøre en god

nok jobb med det som utgangspunkt,
sier Guldbrandsen.
Til tross for at han mener hånd-

verkerne må ta på seg mesteparten av
skylden, sier Guldbrandsen at flere av
smøremembranprodusentene nå job-
ber med å gjøre påføringen enklere.
– Flere prøver for øyeblikket å

gjøre noe med produktene sine slik at
de for eksempel ikke trenger åtte strøk
for å få godkjent tykkelse.
brs@huseierne.no

umulig å rense.
– Det må jo gå galt, sukker Stensrød.
– Lekkasjer merker du dessverre van-

ligvis ikke før det har gått noen år. Har
vannet stått altfor høyt fordi sluket er
fullt av hår og fett, trenger det sakte inn
i konstruksjonen, sier Mohn Jenssen.

Ingen planer om å endre reglene
For øyeblikket jobbes det med en ny
Plan- og bygningslov, men foreløpig er
det ingen umiddelbare planer om å
endre regelverket.
– Det er ingen konkrete planer om å

fjerne kravet til sluk, men vi jobber med
tekniske forskrifter frem mot jul. Det er
mye som taler for at sluk er en smart løs-
ning, men det er lite smart hvis norske
håndverkere ikke klarer å gjøre det rik-
tig, sier Gustav Pillgram Larsen i Statens
Bygningstekniske Etat.

Holder ikke mål
Også membranene – som skal hindre
vannet i å trenge inn i vegger og gulv –
er for dårlige, hevder Stensrød.
– Jeg kan ikke skjønne at produkter

som krever så mye av utførende blir god-
kjent. Hva hjelper det at et produkt til-
fredsstiller kravene på laben, når dette
ikke er realistisk å gjennomføre på byg-
geplassen? Hvis det viser seg at man i
praksis må ha tolv strøk for å oppfylle
kravet til tykkelse, er ikke smøremem-
branen brukbar etter min mening. De
som setter opp testene burde kanskje
tenke mer på monteringsperspektivet.
Hvis du ikke klarer å smøre tykt nok på i
løpet av to eller tre strøk, burde produk-
tet ikke bli godkjent i det hele tatt, sier
Oddvar Stensrød. Å legge skylden for
vannlekkasjer på håndverkerne alene,
mener han blir feil. Dagens løsninger er
rett og slett for kompliserte.
– Enkelte produkter som blir brukt

på norske bad i dag må inn til flere tester
på laboratoriet før de blir godkjent. Når
ikke engang produsenten selv klarer å få
det tett, kan man spørre seg hvordan
man forventer at en håndverker skal få
det til, sier Stensrød, som mener folie-
membran både på gulv og vegg i våtso-
ner er det beste. Velger man for eksem-
pel våtromsvinyl får man et garantert
vanntett belegg som kan brukes som det
er eller som underlag for fliser.
brs@huseierne.no

Ingen vil ha
bad uten sluk

– Å bygge våtrom er ikke vanskelig. Grunnen til at det går
galt har rett og slett med tidspress og slurv å gjøre, påstår
Lars Guldbrandsen, daglig leder i Fagrådet for Våtrom.

Han er ikke enig i at det er løsningene som er problemet.

�
UTSEENDE VIKTIGST: Å påby dusjkabinett er utopi, mener Lars Gulbrandsen
i Fagrådet for våtrom. Folk vil ha så pene bad som mulig.
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WATERGUARD AUTOMATISK VANNSTOPPER
Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir over svømt av vann. Pakninger som blir slitt, kraner som går i 

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

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

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

Visste du at vannskader...

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

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

... skjer fire ganger oftere enn innbrudd.

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

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

... oppstår mer enn 75 000 ganger/år.

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

... kan forebygges.

m
odul.no
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Ifølge plan- og bygningsloven skal sani-tærutstyr monteres slik at lekkasjer
oppdages fort og ikke skaper unødven-
dig skade. Svært mange vegghengte toa-
letter oppfyller ikke disse kravene. De
monteres utenfor membransjiktet på
baderommet. Ved lekkasje fra toalettsis-
ternen holder membranen vannet på
innsiden av veggen. Der får det god tid
til å trenge gjennom veggen og ned i gul-
vet før man har noen sjanse til å oppdage
det. Skadene kan bli formidable.
– Slik montering strider mot plan- og

bygningslovens bestemmelser om mon-

tering av sanitærutstyr, hevder rørlegger-
mester og bygningsekspert Trond Risåsen.

Utbredt problem
Bare den siste måneden har Risåsen, som
jobber som takstmann, kommet over
flere tilfeller der innebygde toalettsister-
ner har forårsaket store skader.
– Ett av dem var et bad der fukt fra

sisternen hadde trukket inn i veggen og
rent ned til etasjen under. Badet var fra
2006, forteller han. I et annet tilfelle
hadde sisternekassen inne i veggen
sprukket. Toalettet var ca. fem år gam-
melt.
I de tekniske forskriftene til plan- og

bygningsloven står det om sanitæranlegg
at de skal ”utføres slik at lekkasjer for-
hindres mest mulig” og at ”eventuelle
lekkasjer skal kunne oppdages raskt og
ikke føre til unødig skade på andre
installasjoner eller bygningsdeler.”
– Monteres toalettene bak mem-

branen og uten noe system som viser lek-
kasjen når den skjer, er det altså i strid
med lovens forskrifter, hevder Risåsen.

Etterlyser klarere regler
Prosjektansvarlig og rørlegger Tom Hau-
ger i Veto Rør, Varme & Bad Gjerdrum,
har tidligere gått ut og advart mot den
uforsvarlige monteringen av vegghengte
toaletter. Nå etterlyser han mer spesi-
fikke regler på området. Det er det som
må til for å få slutt på problemet, tror
han.
– Plan- og bygningsloven sier egent-

lig bare at badet skal være tett. Så lenge
det ikke er spesifisert i forskriftene at
man skal montere toalettsisternen på for-

Vegghengte doer gir
vannskader

Vegghengte toaletter monteres ofte i strid med loven, hevder
bygningsekspert. Resultatet er lekkasjer som ikke oppdages før
vannet pipler ut på den andre siden av veggen eller gulvet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

FEIL: Sisternen er festet til veggen før membranen er satt på.
Foto: Varme & Bad.

�
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RIKTIG: Er man ikke påpasselig når man monterer vegghengte toaletter kan det lett bli vannlekkasje i veggen. Her ligger toalettsisternen foran
membranen. I tillegg er det åpning for vannet ved en eventuell lekkasje helt nederst på vestre side av toalettet. Dersom noe går galt, kan en

rørlegger lett komme til ved å ta ut de innebygde skapboksene over toalettet, og slik få adgang til sisternen. Foto: Frode fotograf.
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siden av membranen, kommer dessverre
mange håndverkere til å gjøre det som
passer dem, tror han. – Hvis det derimot
kom inn en anvisning i forskriftene om
hvordan toalettsisternen skal monteres,
ville det ikke være rom for at enkelte tok
snarveier, legger han til. For det er nem-
lig en snarvei å sette inn toalettsisternen
før våtromsmembranen legges. Det spa-
rer rørleggeren for en arbeidsøkt.
– Hvis rørleggeren får montert sister-

nen i forbindelse med den aller første
installasjonen av rør på badet, før noe
annet gjøres, trenger ikke han eller hun å
komme tilbake før badet nesten er fer-
dig, og flisene og alt er lagt på, forklarer
han. Må rørleggeren derimot komme til-
bake underveis og montere sisternen
etter at membranen er smurt på, blir det
en ekstra arbeidsøkt, noe som igjen betyr
ekstra kostnader for kunden.
Hauger tror det er det som gjør at

mange slurver.
– Derfor ønsker vi spesifikke regler

på dette. Vi håndverkere konkurrerer på
pris, og så lenge det er åpning for det, vil
alltid noen gjøre det som er enklest og
billigst på kort sikt, sier Hauger.

Lekkasjepunkter
Det er to vanlige lekkasjepunkter ved et
vegghengt toalett. Det ene er ved spyle-
røret som brukes når du trekker ned og
som går fra sisternen, gjennom veggen
og til toalettet. Det andre er ved røret fra
porselenet til avløpet. Faren for lekkasjer
er mindre dersom man har et kvalitets-
toalett fra en anerkjent produsent. Like-
vel kan man aldri være sikker.
– Man har aldri noen garanti for at

alt som produseres er i tipp topp stand.
Det kan være en brist hvor som helst.
Konsekvensene blir store, sier Hauger.
Dersom sisternen ikke er tilstrekkelig

isolert kan det også bli et problem med
kondens og fuktskader i veggene. Dette
dekkes som regel ikke av forsikringssel-
skapene, selv om skadene over tid kan bli
minst like omfattende som ved lekkasje.

Nytt blad i våtromsnormen
Fagsjef i Norske Rørleggerbedrifters
Landsforbund (NRL), Oddgeir Tobias-
sen, kjenner godt til problemene med
vegghengte toaletter, men mener det
begynner å bli en bevissthet rundt dette i
bransjen. Han mener man som forbru-
ker skal kunne stole på at håndverkeren
gjør jobben sin riktig.

– Det har vært fokus på dette proble-
met de siste årene, og mange har nok
lært. Til neste år kommer et nytt blad i
våtromsnormen som viser en del nye løs-
ninger, og vi har også beskrivelser på
gode løsninger i Rørhåndboka, som vi
reviderer årlig. Til sammen håper vi at
dette vil få bukt med problemet, sier
Tobiassen.

Advarer mot motevarer
Risåsen advarer på sin side mot de sta-
dige motesvingningene på interiørsiden.
– Når det kommer nye motevarer på

markedet bør man ikke ta dem i bruk
helt uten kritisk sans, men i stedet prøve
å tilpasse bygningsmassen. Lar ikke det
seg gjøre, bør produktene forbys, sier
han.
Han presiserer at et forbud mot vegg-

hengte toaletter har lite for seg, siden det
finnes gode løsninger på problemet. Har
man membran på baksiden av toalettsis-
ternen, spalte nederst ved porselenet der
eventuelt lekkasjevann kan renne ut, og
en montasje som sikrer enkel adkomst til
sisternen, har man lite å frykte. Da vil
lekkasjer oppdages fort, ikke skade byg-
ningsmassen unødig, og enkelt kunne la
seg reparere. raa@huseierne.no

KORREKT MONTERT:
Toalettsisternen er støt-
tet med stålstendere i
stedet for tre, og satt
utenfor våtromsmem-

branen, slik at en even-
tuell lekkasje ikke vil

trekke inn i veggen bak.
Foto: Rikke Åserud.
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Tylø lanserer en rekke
nye innovative løsninger
som forbedrer og utvikler
badstumiljøet når det gjelder
funksjon, sikkerhet og trivsel.

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

Du vil se det i design,
presisjon og kvalitet.

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

Alle våre ovner har en unik konstruksjon
som magasinerer varmen.
Det fører til at du kan nyte

badstubadet leeenge!

- v e l v æ r e f o r k r o p p o g s j e l

Det er noe helt spesielt
med en vedfyrt badstu, og vi har
selvfølgelig et bredt sortiment på vedfyrt.

“Hva er et bad uten badstue?”
BYGG DIN EGEN SPA - OG LAD BATTERIENE PÅ HJEMMEBANE
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Dette er en stor nyhet som koster lite
og som vil kunne spare betydelig
energi, hevder Wibye og Hansen

entusiastisk. Produktet de legger frem er
en litt grå og kjedelig, ganske usexy
avlang boks som måler omtrent 40 x 55
cm, og som bygger ca. 9 cm i høyden.
Den koster 3 000 kroner. Produktet er
en varmeveksler som utnytter energien i
gråvannet fra dusjen.

Laget for dusjkabinett
Varmeveksleren plasseres under et dusj-
kabinett og monteres enkelt til kaldt-
vannsinntaket og avløpsvannet. Man
trenger ikke hjelp av rørlegger for å skru
på plass de fire ledningene, hevder de to
karene, og demonstrerer hvor lett det er
å koble delene sammen.

– Inne i boksen blir kaldtvannet på
vei til dusjen forvarmet av det varme
avløpsvannet som er på vei ut i kloak-
ken, forklarer Johan Wibye. – Kaldtvan-
net blir i snitt hele 15 grader varmere.
Derfor trenger man mindre varmtvann
for å få en behagelig dusjtemperatur. En
synlig effekt er at varmtvannstanken
varer mye lenger. Det er ikke tomt for
varmtvann når sistemann i familien skal
dusje om morgenen.

Mye å spare
– I en gjennomsnittsfamilie hvor fire
personer dusjer til sammen ti ganger à
10 minutter i løpet av en uke, vil man
spare ca. 3 000 kroner i energi pr. år. Det
betyr at investeringen er inntjent aller-
ede etter ett år, hevder Egil Hansen. Inne
i boksen er det kobberrør i forskjellige
lengder og tykkelser. Siden det ikke er
noen bevegelige deler som kan gå i styk-
ker mener karene boksen bør vare i
minst ti år. Men produktet er ikke så
gammelt. Derfor er det vanskelig å vite.
Utstyret er imidlertid trykktestet av Sin-
tef Byggforsk, og tåler 16 bar. Vanlig rør-
trykk er 0 til 12 bar.

– Silen i dusjkabinettet vil forhindre
en del av forurensingen fra dusjen. Men
skulle rørene tette seg på grunn av hår,
såperester og annet tåler Miljødusjen

Utnytter varmtvannet
to ganger

Er det mulig å utnytte det varme vannet i dusjen to ganger?
Ja mener Johan Wibye og Egil Hansen som nå lanserer

produktet Miljødusj. Det er en varmeveksler som
enkelt kan kobles til et vanlig dusjkabinett.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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vanlige rensemidler som er på markedet,
for eksempel Plumbo, opplyser Wibye.

Fra Tsjekkia
Oppfinnelsen er tsjekkisk. Wibye ble ved
en tilfeldighet kjent med oppfinneren og
tusenkunstneren Ivan Sakal for 25 år
siden. Sakal har alltid vært opptatt av å
spare energi, og varmeveksleren ble laget
for ti år siden.

– Tsjekkia har billig atomkraft. Inter-
essen for produktet var derfor ikke så
stor til å begynne med, men nå har pro-
duktet vært på markedet der i fire år,
samt i Tyskland og Østerrike de siste to
årene. Siden interessen for å spare energi
er vesentlig høyere nå som strømmen er
blitt dyrere, tror jeg også at dette vil være
et interessant produkt her i Norge, sier
Wibye. Selv er han pensjonist. Derfor
har han alliert seg med Egil Hansen. Pro-
duktet tilbys direkte fra Norsk Varehan-
del – uten fordyrende mellomledd.

Passer på alle slags dusjkabinetter
Varmeveksleren skal passe til nær sagt
alle dusjkabinett, men det er mulig å få
klosser som løfter kabinettet litt hvis det
skulle være nødvendig. Ideelt sett burde
et slikt miljøtiltak monteres inn i alle
kabinett, men det er et stykke før de to
gründerne er der.

– Er det mulig å bruke varmeveksle-
ren hvis man ikke har kabinett, bare
dusjnisje?

– Det er litt mer komplisert, men det
er mulig hvis man har plass under bade-
gulvet. Varmeveksleren må ligge lavere
enn sluket fordi avløpsvannet må ha
naturlig fall til Miljødusjen. Det må hel-
ler ikke være for lang avstand til varme-
veksleren. Ligger den langt fra sluket for-
svinner mye av energien på veien, forkla-
rer Hansen.

Enova har vist interesse for produk-
tet, men det er for billig til at de kan gi
investeringsstøtte. ngs@huseierne.no

F A K T A
I Norge brukes omtrent 20 prosent av

energien i en bolig til å varme opp vann.

Energi fra spillvann utgjør sannsynligvis

mer kraft enn Norge importerer i et

normalår.

Varmegjenvinning av avløpsvann er i dag

lite utbredt i boliger. De siste årene har

noen lavenergiprosjekter satset på varme-

pumpe knyttet til avløpsvannet.

Teknologisk Institutt deltar i et europeisk

forskningsprosjekt hvor målet er å gjen-

vinne energi fra spillvann. Teknologien er

døpt Low Heat. Foreløpig er målgruppen

hoteller og andre store enheter.

Les mer om Miljødusjen på

www.miljodusj.no

LITE SEXY, MEN SVÆRT EFFEKTIV: Den grå varmeveksleren for-
varmer kaldtvannet ved hjelp av energien fra avløpsvannet.
Energiforbruket ved dusjing halveres, hevder Dag Arne Høystad
i Norges Naturvernforbund.
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Bør påbys
– Å gjenvinne varmen fra avløpsvannet er
noe av det mest kostnadseffektive man kan
gjøre, sier prosjektleder Dag Arne Høystad i
Norges Naturvernforbund.

Lite er gjort for å gjenvinne avløpsvarme selv om ca. 80 pro-
sent av varmen fra dusjen går rett i sluket, mener Høystad.
Endelig har det kommet et produkt som er lett å montere
og rimelig i innkjøp. På det norske markedet finnes det fra
før en bereder fra Oso som utnytter varmen fra alt avløps-
vann – enten man vasker opp eller bader i badekar – og for-
varmer vannet. Aberet med den er ifølge Høystad at den
koster ganske mye og krever omfattende installasjonsarbeid.

– Miljødusjen er utrolig enkel å bruke. Ledningene til
og fra dusjkabinettet festes med muttere som er gjenget.
Det betyr at det er en veldig lav terskel for å ta produktet i
bruk.

Halverer energiforbruket
Selv om Høystad ikke har prøvd akkurat denne varmeveks-
leren har han selv noe tilsvarende hjemme. Det er et pro-
dukt fra Nederland som er plassert i kjelleren under badet.
Virkningen er betydelig, hevder han.

– Man får en halvering av energiforbruket. Kaldtvannet
har en temperatur på ca. 10 grader. Når man ved hjelp av
varmeveksleren løfter temperaturen 15 grader, er det bare
15 grader igjen til man når en behagelig dusjtemperatur på
ca. 40 grader.

Bør bli obligatorisk
Høystad har ingen problemer med å anbefale Miljødusjen.
Han har dessverre ikke noe svar på hvorfor et slikt produkt
ikke har kommet på markedet tidligere. Norges Naturvern-
forbund mener faktisk at man bør påby gjenvinning av
varme fra avløpsvann.

– Vi har et håp om at vi skal klare det i de nye forskrif-
tene til Plan- og bygningsloven som kommer i 2012, sier
han optimistisk. ngs@huseierne.no

Ved å utstyre din Aduro-ovn med den patentanmeldte 
Aduro-tronic automatikken, skjer reguleringen av 
forbrenningsluften automatisk - uten bruk av strøm. 

selv for optimal forbrenning. 

Kampanjetilbud 
Akkurat nå har vi gode priser på
peiser hos våre forhandlere!. 

Finn nærmeste forhandler 
og mer informasjon på 
www.aduro.dk.

Vedovner med automatikk … 
det er mindre arbeid og mer 
effektiv forbrenning

Aduro ovner

fås fra

6.995,00
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Bad og vaskerom
i skjønn forening

TEKST OG STYLING: HEIDI WESTERLUND OG MARI KJETUN
FOTO: ØYVIND BJØRKUM

GLASSBYGGESTEIN: Dusjsonen er atskilt ved bruk av glassbyggestein.
Enkelte turkise steiner i glassveggen bidrar til å gi et mer iøynefallende uttrykk.

En praktisk trebenk og turkise håndklær setter prikken over i’en i den flotte baderomsdelen.
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Marianne Frisvold Furuseth og Jan
Petter Furuseth, med barna Ida på
8 og Lars Aksel på 13, hadde et

sterkt ønske om å bygge et flunkende
nytt vaskerom i husets kjelleretasje. De
trengte imidlertid også et nytt bad i og
med at de hadde bygget et gjesterom i
samme etasje. De fikk da ideen å lage et
kombinert bade- og vaskerom i det
eksisterende bryggerhuset fra husets
byggeår (1912), siden det var 12 kva-
dratmeter stort. Jan Petter Furuseth,
som selv er tømmermester, tok fatt på
den utfordrende jobben med å transfor-
mere gammelt til nytt. Det første som
ble gjort var å rive ned alt det gamle, og

deretter pigge ut gulvet.
30 cm måtte det ned for å
få tilstrekkelig høyde i det
nye rommet. Det ble også lagt
nytt tak.

Den gamle muren i to av veggene
ble bevart. Denne ble behandlet med
keimecosil med hvitfarge. På de to
andre veggene ble det lagt 20 x 30 cm
store hvite fliser. Gulvet fikk grå 30 x
60 cm rektangulære fliser, og gulvet i
dusjnisjen små 5 x 5 cm store fliser. I
gulvet ble det også lagt varmekabler.
Det flotte rommet fremstår i dag som
varmt og innbydende i ny og lekker
drakt. �

Familien på fire trengte et nytt bad og vaskerom.
De besluttet å ta i bruk det gamle bryggerhuset
i kjelleren. Her laget de et kombinert bade- og
vaskerom og fikk begge behovene dekket.

TODELT: Med vaskerom på venstre side og bad på høyre side har kombinasjonsrommet i husets underetasje blitt lyst og trivelig malt i
rent hvitt og med 20 x 30cm store hvite fliser på to av veggene. I taket er det lagt bjelker og alt er malt med halvblank hvit maling.
Som dekorfarge har eierne brukt turkis og rødt for å få gnist og varme i rommet. På gulvet er det lagt 30 x 60 cm store grå fliser.

PRAKTISK PROPP: En humørfylt
propp passer perfekt i vasken.
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Dobbelt funksjon
– Tiden går, og barna vokser til, smiler
huseier Marianne Frisvold Furuseth.
– Med tiden endres familiens behov, og
vårt behov nå var et vaskerom, en tv-stue
til ungdommen i huset, et gjesterom til
overnattingsgjester, samt et bad til gjes-
tene. Vi var heldige og hadde det nød-
vendige arealet i husets kjelleretasje. Der
var det riktignok et vaskerom, men det
gamle bryggerhuset hadde utspilt sin
rolle. Rommet hadde vedovn og en stor
kobberkjele hvor datidens beboere var-
met vann til å koke hvitvasken, men den

tiden er fordi, mener hun. I dag trenger
man effektive maskiner og lett tilgjenge-
lige løsninger. Vaskerommet/badet slik
det framstår i dag oppfyller alle familiens
krav til funksjonalitet.

– Det er også veldig greit at gjestene
har sitt eget rom med tilhørende bad her
i underetasjen, slik får de mer privatliv.
Barna våre bruker også det nye soverom-
met og badet flittig, så den nye undereta-
sjen er i kontinuerlig bruk, og hele fami-
lien er veldig fornøyd med utbyggingen
av kjelleren, sier Marianne Frisvold
Furuseth.

FLUNKENDE NYTT: Rommet er blitt ytterst praktisk med ny innredning på begge sider. Vasken med
praktiske skuffer under gir rommelig plass til oppbevaring. Det store speilet har en visuelt

forstørrende virkning på rommet. Tilstrekkelige lyskilder er viktig i en underetasje,
men vinduet slipper også inn godt med lys.
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www.litex.nowww.glava.no

Markedsføres av

Aldri ...
mer fuktskader på badet

Alltid ...
Litex våtromsystem for vegg og gulv

Vann- og dampte�

membranplate

for flislegging
Du slipper lag på lagmed smøremembran

Sikker forsegling

Le�, trykkfast,
veier en tiendedel
av gipsplater

Enkel og rask 
montering
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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!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!
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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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Litt eksotisk
Dette er tiden for å krype opp i

sofaen, tenne levende lys, sette på

yndlingsmusikken og drømme om

varmere strøk. Lykten Lhasa fra

Bohus kan hjelpe fantasien i sving

en regntung høstdag når sol og

varme virker som fjerne minner fra

et annet liv. www.bohus.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Det er gode grunner til å ha begrenset
sympati for eiendomsmeglerne, som etter
mange fete år, må finne seg i å arbeide
hardt for å tjene sine provisjoner.”
Kåre Valebrokk

�

Oppmerksomhetstyven
TV-er som står på har det med å suge til seg oppmerk-

somhet, uansett hvor uinteressant programmet som går

måtte være. Nå kommer TV-en som også suger opp-

merksomhet når den er avslått. Med en overflate i svart

pianolakk, en lekker, gjennomsiktig fot, en blå, dråpefor-

met av- og påknapp, - og det beste av alt – blått lys i

foten, skal den nye skjermen fra LG Electronics nær-

mest være umulig å ta øynene bort fra. Et svært godt

kjøp for alle dem som ikke synes de bruker nok tid på

TV-titting fra før, med andre ord. www.lge.com

Politisk korrekt
Med nye dører fra Swedoor kan du nå lure

snobbete, politisk ukorrekte venner til å tro

at du har eksklusivt regnskogtømmer i hus,

mens du samtidig kan forsikre de mer miljø-

bevisste om at det bare ser sånn ut. Dørene i

serien Selection består nemlig av finér, men

takket være en spesiell prosess på fabrikken

får de et eksotisk utseende som kan lure

noen og hver. www.swedoor.no

Vann for miljøet
I Norge selges det årlig rundt 120 000

ovner fylt med ikke-nedbrytbar olje, men

Beha elektro har nå kommet med et grøn-

nere alternativ. Ovnene i serien Beha Nano

er nemlig fylt med vann. I tillegg til at de

dermed ikke utgjør noen miljøtrussel når de

kasseres, skal de visstnok også ha evnen

til å få opp varmen fortere enn sine trege,

oljefylte brødre. www.beha.no

Millioner av muligheter
De av oss som synes hverdagen er full nok

av vanskelige valg som det er, bør kanskje

skygge unna den nye lampen fra Phillips.

Lampen inneholder nemlig fire lysioder som

kan økes eller reduseres i styrke slik at man

kan velge mellom 16 millioner fargekombina-

sjoner. Beslutningsvegrere advares hermed

mot produktet. www.lighting.philips.com
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Aldri til døren
Treningsapparater har aldri gitt stua noe stort estetisk løft, men

nå lanserer Reebok en serie produkter som i det minste skal

kunne tåle dagens lys og ikke trenger å finne seg i å bo

sammenbrettet under senga, nede i kjelleren eller inne i et skap.

Serien består av tredemølle, ergometersykkel og crosstrainer, så

nå kan du både løpe, sykle og gå uten å komme til døren.

www.klubben.no

Tar tak
Gruer du deg til stiv nakke og ømme skuldre når du skal male taket?

Med det nye forlengerskaftet fra Jordan, som ikke veier mer enn 550

gram, kan belastningene reduseres og jobben bli enklere. Skaftet er i

helstøpt plast, og 100 gram lettere enn sine konkurrenter i aluminium.

At det i tillegg ser ut som et sverd fra Star Wars er muligens

et utilsiktet tilleggsgode. www.jordan.no

Effektiv
gjerrigknark
Oppvaskmaskinen i den nye serien

Active Water gir deg ikke bare rene

tallerkener, bestikk og glass; den

kan også gi deg ren samvittighet.

For ikke bare er den stillegående,

rask og rommer mye; den er også

svært gjerrig på vannet, noe som

gjør den miljøvennlig og fortjent til

den beste energimerkingen, AAA.

www.bosch-hvitevarer.com

Erobre Norges byer
Drømmer du om å kjøpe hotell i Haugesund, eller

nøyer du deg med hus i Kristiansand? Eller er du

tvert imot ihuga Simpsons-fan og ønsker å kjøpe

eiendom i Springfield? Spillprodusenten Hasbro

lanserer i år intet mindre enn fire varianter av

gode, gamle Monopol; Mitt første Monopol, Mono-

pol Norge, Monopol Simpsons og Monopol verden.

Det skal med andre ord være mulighet for å leve

ut de særeste eiendoms- og husdrømmer for

både store og små i år. www.hasbro.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Dårlig økonomi er et av samfunnets siste tabuer.

Folk snakker friere om seksuelle avvik enn om økonomi.”
Forbrukerøkonom Magne Gundersen

Kapselkaffe
Jakten på den perfekte kaffen

synes aldri å ta slutt. Siste

tilskudd i jungelen av kaffe-

maskiner, heter X7 illy og

kommer fra produsenten

Francis Francis. Maskinen

er tilpasset kapselpakket

espresso, noe som gjør

kaffelagingen enkel, rask

og renslig. www.illy.com
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Arne Lycke, risikospesialistArne 
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cke, risikospesialist

De fleste uhell skjer i hjemmet.

Sjansen er stor for at det er

noen av dem som bor der som

har skylden.

Selv om du gjør alt du kan for å unngå skader skjer det

likevel uhell. Superforsikring på innbo dekker skader som

skyldes uflaks. Snakk med oss om innboforsikring.
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Vanskligvegg
”Jaså, trenger du flere gode historier til den morospalten din, nå,

da?” Samboeren min så skeptisk på meg. Jeg hadde så skån-

somt jeg kunne fortalt at noe måtte gjøres med soverommet

vårt. At jeg ikke lenger holdt det ut. At det rett og slett ikke fun-

gerer for meg å ha pianoet plassert delvis foran det ene inne-

bygde klesskapet, slik at det står på skrått ut i rommet og skap-

døren bare går halvveis opp. At jeg ikke har noen som helst

glede eller nytte av det totalt overdimensjonerte skrivebordet

min samboer i sin tid dro med seg fra gutterommet og som nå

står innesperret mellom sengen og tørkestativet. At jeg ikke

lenger orker synet av det blekgrønne, lave og tykkfalne kles-

skapet jeg i sin tid kjøpte billig med meg fra gudene vet hvilket

bofellesskap. Og de mørkeblålilla gardinene, som alltid raser ned

når vi trekker dem for eller fra fordi de er for tunge for klypene

de henger i – deres dager er talte. Og jeg hadde på merkelig vis

oppnådd en slags tillit, eller til og med noe som kunne minne om

en enighet oss imellom om at forandring måtte skje. Men så var

det at jeg uforvarende kom til å bruke ordene ”sette opp en lett-

vegg”. Jeg kunne formelig høre hvilke tanker som begynte å

koke bak den rynkede pannen. Om at en lettvegg sannsynligvis

ikke har fått sitt navn fordi den er så innmari lett å sette opp. Om

at vi, som perforerte en hel vegg på baderommet før vi endelig

fikk et lite speilskap til å bli hengende; vi, som i tre år ukentlig

har valgt å gå stortådøden i møte fremfor å feste de løse listene i

gangen, sannsynligvis vil sette både forholdet og leiligheten på

svært harde prøver ved å begi oss ut på noe slikt som å sette

opp en lettvegg. Men jeg har bestemt meg. Nok er nok. Jeg har

nemlig fått et glimt av hvordan det kan bli. En venninne har flyt-

tet inn i en blokk like oppe i veien, og hennes leilighet er prikk lik

vår. Det vil si – omrisset er det samme, men å komme inn der, er

som plutselig å befinne seg i en surrealistisk film; det er som å

vandre inn i en annen, og langt vakrere dimensjon; det er som

hjemme, men så absolutt ikke hjemme, likevel. Hennes leilighet

er så smart, så nyoppusset, så fin. Jeg vil

også ha det sånn, og lettveggen er sentral

i planene. Og av og til er det ikke så

mye som skal til for å redde verken et

forhold eller en leilighet. Tre små ord

er alt som skal til, heter det, i hvert

fall på forholdssiden. I vårt

tilfelle holder det fore-

løpig med ett. Snekker.

Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Istedenfor container
Befolkningen i Oslo og Bærum har nå fått en enkel måte
å kvitte seg med byggeavfall på. Isekk heter det nye syste-
met, som går ut på at man kjøper spesielle avfallssekker,
fyller dem opp, og så får sekkene hentet med kranbil.
Avfallssekkene kommer i ulike størrelser og er laget av et
superstoff som kan ta opptil 1,5 tonn avfall. I sekkene kan
man kaste smått og stort med god samvittighet, for av-
fallet blir sortert etter at det er hentet. På nettsidene
www.isekk.no finner du mer informasjon.
raa@huseierne.no

Stigen skal helle 75 grader
Mange ulykker, både store og små, skjer i forbindelse med bruk
av stiger. I følge det svenske Konsumentverket oppsøkte rundt
6 000 svensker lege etter stigeulykker hjemme eller på fritiden i
år 2000. Tre av fire stigeulykker skyldes at stigen sklir, enten rett
ut nede eller sidelengs oppe, skriver det frittstående svenske
nettstedet Skyddsnätet.

En stige står tryggest dersom den heller 75 grader og står på
jevnt underlag. Nederst bør stigen ha sklibeskyttelse, og det
beste er om denne kan byttes etter om stigen står på gress eller
hardt underlag. Sikkerheten økes betraktelig dersom man for-
ankrer den øvre delen av stigen med et sterkt tau, samt får en
annen person til å støtte stigen ved bruk. raa@huseierne.no
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Hus & Bolig retter
I faktarammen om eiendomsskatt i siste utgave av Hus & Bolig (side

17), hadde noe av teksten falt ut. Paragraf 8 i lov om eigedomsskatt til

kommunane har aldri trådt i kraft. Derfor gjelder fortsatt teksten i den

gamle byskatteloven.

Etter byskatteloven § 5 skal skattetaksten settes til det beløp som

eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet

antas å kunne avhendes for under sedvanlige omsetningsforhold ved

fritt salg.
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TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

De fleste av oss har aldri så mange
penger på bok som akkurat etter at
vi har solgt en bolig og før vi har fått

kjøpt oss en ny. Men har du tenkt over
hvor trygge disse pengene er? Dersom
pengene står på en klientkonto hos eien-
domsmegleren, noe de vanligvis gjør for
en kortere periode etter salget, risikerer
du å tape alt dersom banken går kon-
kurs.

Opp til to millioner
Alle banker med hovedsete i Norge er
pålagt medlemskap i Bankenes Sikrings-
fond. Sikringsfondet garanterer at hver
enkelt bankkunde ved en eventuell
bankkonkurs får dekket opp til to milli-
oner kroner av sitt innskudd. Den øvre
grensen gjelder selv om kunden har flere
penger på flere kontoer i samme bank.
Har kunden derimot innskudd i flere
banker, gjelder to millionersgrensen for
hver av bankene.

– Hvis du har seks millioner kroner
og vil være på den helt sikre siden, bør
pengene altså fordeles med to millioner
kroner i tre forskjellige banker, forklarer
Per Harald Meland, direktør på revi-
sjonskontoret i Bankenes Sikringsfond.

Klientkonto
Når du selger bolig, setter kjøper inn

pengene på en klientkonto hos eien-
domsmegleren. Pengene er kjøpers frem
til overtagelsen. Etter overtagelsen er
pengene dine, men i praksis tar det
gjerne noen dager før de overføres fra
klientkontoen til deg. Hvis banken på
dette tidspunktet går konkurs, dekker
Bankenes Sikringsfond tap på innskudd
opp til to millioner kroner. Problemet er
bare at klientkontoen deler du med en
rekke andre boligkjøpere og -selgere. Så
lenge klientkontoen står i meglerens
navn gjelder ikke to millionersgarantien
hver enkelt kunde tilknyttet kontoen.

– På meglers klientkonto blir vanlig-
vis alle innskudd slått sammen. Derfor
er det svært viktig at kunden ber om at
pengene skal settes inn på en egen konto
i hans eller hennes navn, og eventuelt
fordeler beløpet over flere banker, hvis
han eller hun vil være på den sikre siden,
sier Meland.

Ikke behov for spesialregler
I praksis er det så godt som ingen
meglere som deler opp store beløp ved
boligsalg på denne måten, mener direk-
tør i Norges Eiendomsmeglerforbund
(NEF), Finn Tveter.

– Det er nok vanlig at meglere har

ulike klientkontoer; én for boligsalg, én
for næringssalg og så videre. Men det er
alt for komplisert å opprette småkontoer
for hver enkelt kunde, det tror jeg så å si
ingen gjør, sier Tveter.

For elleve år siden foreslo Kredittil-
synet å heve to millionersgrensen for
klientkonti. Finansdepartementet mente
det ikke var behov for spesialregler på
dette området. raa@huseierne.no

Du har akkurat solgt boligen,
og har millioner på eiendoms-
meglers klientkonto. Vet du
hvor mye du sitter igjen med
hvis banken går konkurs
akkurat da? Ingenting, i verste
fall.

Du kan
tape alt

Bankenes Sikringsfond
• Alle norske banker plikter å være med i

Bankenes Sikringsfond. Utenlandske

banker med filial i Norge kan søke om

medlemskap.

• Alle banker i EU- og EØS-land har ord-

ninger som sikrer innskudd. Garantien

skal være på minst 20 000 euro.

• Skandiabanken og Handelsbanken er

blant bankene som ikke med i Ban-

kenes Sikringsfond.
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Nyutbygde loftsleiligheter i gamle
bygårder er ofte svært lite brann-
sikre. Få rømningsveier, vinduer som

kun vender ut mot bakgården der brann-
bilene ikke kommer til, samt brannfar-
lige materialer i bygningskonstruksjonen

Spår vekst for boligsprinkler
Boligsprinkler redder liv og koster ikke mer per kvadratmeter
enn vanlig parkett. Likevel velger de aller fleste av oss parketten

fremfor brannsikkerhet. Det kan det bli en slutt på nå.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

SIKRERE: Boligsprinkler er et effektivt tiltak som kan spare mange liv og bevaringsverdig bygningsmasse. Foto: Grete Kempton.
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kan gjøre slike leiligheter til rene brann-
feller.

– Det er ofte vanskelig å ivareta
brannsikkerheten i slike gamle bygårder,
men her ville jeg ikke vært redd for å bo,
sier branninspektør Jarle Rambø i
Brann- og redningsetaten i Oslo. Han er
på inspeksjon i en loftsleilighet i en
Oslo-bygård fra rundt 1890. Sikkerhe-
ten der og i resten av gården er ivaretatt
med sprinkleranlegg, godkjente brann-
dører, samt et adresserbart brannalarm-
anlegg som dekker alle rom.

Loftsleiligheten er lys, trivelig og
moderne. Der det er som høyest under
taket går et hvitt vannrør. Et par små,
diskrete sprinklerhoder er festet til røret
i stuen, på kjøkkenet, i gangen og på
soverommet. Systemet gjør ikke mye ut
av seg, men kan redde liv hvis uhellet er
ute.

– Her føles det trygt selv om det bare
er én rømningsvei, konkluderer Rambø.

Ny standard
En ny felles nordisk standard for sprink-
leranlegg, som vil kunne gjøre bolig-
sprinkler langt vanligere her til lands, er i
disse dager under utarbeidelse. Standar-
den vil gjøre sprinkleranlegg billigere og
mer tilgjengelig for folk flest, tror sjefs-
forsker Ragnar Wighus i Sintef NBL
(Norges branntekniske laboratorium).

– Tidligere standarder har lagt terske-
len for å installere sprinkleranlegg i
bolighus høy. Nye krav som er lettere å
oppfylle vil senke terskelen, mener Wig-
hus.

Oppgang
Den nye standarden vil blant annet føre
til en forenkling i forhold til regelverket
for hvor mye vann huset må forsynes
med for at en bolig skal kunne ha
sprinkleranlegg.

– Det innebærer at de aller fleste hus
etter den nye standarden kan få bolig-
sprinkler uten å måtte utbedre vanntil-
førselen først. Installasjonen bør dermed
kunne bli langt billigere, og enklere å
foreta også i eksisterende boliger, ikke
bare i nye. Kombinert med at sprinkler-
anlegg i mange tilfeller gir rabatter hos
forsikringsselskapene, tror jeg dette vil
føre til en oppgang i antall boligsprink-
leranlegg her i landet, mener Wighus,
som beskriver samarbeidet mellom de

KNAPT SYNLIG:
Boligsprinkel-
anlegget er knapt
synlig i denne
gamle bygården
i Oslo.

PÅ INSPEKSJON: Branninspektør Jarle Rambø og informasjonsleder Ida Kojedahl
i Oslo Brann- og redningsetat.

�
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nordiske landene som pionerarbeid.
– Initiativet i Norden er det eneste koordinerte forsøket

på å gjøre noe felles på dette området i Europa, forteller han.

Redder liv
En rapport fra Sintef NBL fra 2002 viser at sannsynligheten
for at en person som oppholder seg i et rom der en brann
starter overlever, antas å øke med femti prosent med bolig-
sprinkling.

– Boligsprinkler er et langt mer effektivt tiltak for å
redde liv enn passive branntiltak, som for eksempel brann-
dører og brannskiller mellom boenhetene. Disse hjelper mot
at brannen sprer seg fra en leilighet til en annen. Men for
den personen som befinner seg der brannen oppstår, hjelper
det lite at den ikke sprer seg, påpeker Wighus.

2007 var et rekordår i boligbranndød. Eldre og bevegel-
seshemmede er overrepresentert i statistikkene, mye fordi de
ikke klarer å komme seg unna brannen der den oppstår.

– Vi ser av tallene at sikkerheten for disse utsatte grup-
pene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt med vanlig slokkeutstyr
og røykvarslere. Flere boligsprinkleranlegg vil løse noe av
denne sikkerhetsmangelen, sier avdelingsleder Kari Jensen i
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

I byen Scottsdale i Arizona i USA er det påbudt med
sprinkler i alle nye boliger. Jensen mener ikke et slikt påbud
vil være aktuelt i Norge, men understreker at DSB vil jobbe
for at utberedelsen av aktivt slokkeutstyr blir langt større
enn i dag.

Norges sikkerhetsbutikk

I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg av sikkerhetsprodukter. 
Butikken i Oslo er sentralt plassert i Oslo Sentrum, bare 1 minutt 
fra Oslo S, mellom NAF-huset og Clarion Hotel Royal Christiania. 

Skippergaten 33, 0154 Oslo
Tlf:  22 110 110, Fax: 22 41 86 08 

www.tryggogsikker.no

Brannslukkere Røykvarslere

Boligalarmer Evakueringsutstyr

Pulverslukkere, husbrannslanger, 
skumslukkere, automatisk tv/
tørketrommel og sikringsskaps-
slukker samt spesialslukkere.

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

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

Redningsliner, brannstiger,
evakueringsmasker og annet
utstyr for sikker evakuering.

HØYT: Det er langt ned fra balkongen i loftsleiligheten i denne bygården. Brannbilen kommer ikke inn i bakgården.
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Trygghet
– Vi blir mange eldre her i landet, og
mange kommer til å bli boende hjemme
også etter at de får nedsatt syn, hørsel og
førlighet. Jeg tror antall monterte bolig-
sprinkleranlegg bare vil øke i takt med
denne utviklingen, sier formann i Brann-
teknisk forening, John-Erik Holmli. Han
arbeider med å sluttføre den nye standar-
den, som han mener vil bidra til å gjøre
markedet for boligsprinkling mer ”stue-
rent”.

– Det er dessverre en god del cow-
boyer i bransjen. I byggelovgivningen i
dag har vi funksjonsbaserte lover og for-
skrifter; det vil si at det er eieren av en
bolig som skal kunne dokumentere at
brannsikkerheten er tilfredsstillende. Det
legger svært mye av ansvaret på eieren,
som ofte ikke har den nødvendige kunn-
skapen. Vi vil med den nye standarden
sikre at eieren får den tryggheten i anleg-
get som han kan forvente, sier Holmli.
Han er også svært positiv til at blant
annet ferdighusprodusentene nå begyn-
ner å få øynene opp for sprinkleranlegg.

– Det viser at det er en økende

bevissthet omkring brannsikkerhet i
bransjen, mener han.

Blink Hus er en av ferdighusprodu-
sentene som tilbyr sine kjøpere en HMS-
pakke der blant annet boligsprinkler inn-
går. Bøygen er prisen, forteller markeds-
sjef Tom Bjørseth.

– I valget mellom eksklusiv kjøkken-
innredning og HMS-pakken, vet jeg
dessverre hva som vinner. Men det bren-
ner en masse her i landet. Har du aktiv
brannsikring med sprinkler og alarm,
fjerner noen åpenbare feller og i tillegg
lærer deg enkel førstehjelp, er du svært
godt på vei mot en langt tryggere hver-
dag, sier Bjørseth.

Oppgang
I 2007 ble det montert over 70 000
boligsprinklerhoder her i landet. Det er
en oppgang på over 30 prosent siden
2006. Mye av oppgangen skyldes myn-
dighetenes aktive satsing på boligsprink-
ler i omsorgsboliger, eldrehjem og boliger
for funksjonshemmede. Også i leilighets-
komplekser og boliger for funksjonsfriske
brukes boligsprinkling i visse tilfeller,

men da som oftest som teknisk bytte, det
vil si at andre normalt påkrevde, passive
brannverntiltak, som branndører og
doble gipslag mellom enhetene, utelates.
Ved rehabilitering av eldre boliger brukes
gjerne boligsprinkler når det ikke er
mulig å ivareta brannsikkerheten på
annet vis, for eksempel på grunn av
verneverdige bygningselementer.
raa@huseierne.no

Bruk FG-godkjent firma
Ønsker du å montere sprin-

kelanlegg i boligen din, bør

du benytte deg av et FG-

godkjent firma.

– For å få FG-godkjen-

ningen må fagfolkene

gjennom et kurs og en eksa-

men. FG-godkjenningen er

et gammelt kvalitetsstempel

som skal sikre at du får den

tryggheten du betaler for,

sier fagsjef for brann i For-

sikringsselskapenes God-

kjennelsesnevnd, Nils-Ivar

Sætran.

Også Byggteknisk etat

(BE) godkjenner foretak som

driver med sprinkleranlegg,

men etter helt andre krite-

rier. At et firma er BE-god-

kjent er ingen garanti for at

det har sprinklerkompe-

tanse. raa@huseierne.no

DISKRET: Sprinklerhodet gjør lite av seg
– før det trengs.

LEKKERT: Det er fullt mulig å kombinere et lekkert interiør med boligsprinkling.
Denne loftsleiligheten er både stilfull og trygg.
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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.
Reklamasjonsrapporter i forbindelse med eierskifte.
Sertifisert etter Byggebransjens Våtromsnorm.

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

DM
AR

K

EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi.

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
www.eivndfrost.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

EIENDOMSRÅDGIVNING AS
v/Øystein Andersen, Bygn.ing./takstm. MNTF

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

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

RD
AL

AN
D

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO
/A

KE
RS

HU
S/

BU
SK

ER
UD

BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO

HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK

ER
SH

US
/O

PP
LA

ND

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

LO
/A

KE
RS

HU
S/

BU
SK

ER
UD

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

PL
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D/
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SH

US

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

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
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Det finnes rundt 700 000 gamle
vedovner i norske hjem, og ved-
fyring står for nærmere 70 pro-

sent av de totale utslippene av sve-
vestøv her i landet. Staten ivrer for
at ovner produsert før 1. juli 1997
skal byttes med moderne, såkalt
rentbrennende ovner. Hensikten er
å bedre miljøet og redusere helse-
plager samtidig som man øker ener-
gieffektiviteten.

Gjenbruk
Har du et gammelt ildsted, er det
ikke noe påbud som sier at du må
kjøpe ny ovn selv om du pusser
opp. Den gamle ovnen kan fortsatt
brukes selv om alderen kanskje kre-
ver at du tar den fra hverandre og
reparerer den. Det kalles reinstalle-
ring, og er tillatt. Du kan også plas-
sere ovnen et annet sted, men
omplassering tillates kun innenfor

samme bruksenhet.
Har du en gammel ovn stå-

ende på hytta eller kommer over
en rimelig en i en brukthandel,
kan du ikke uten videre sette
den inn i boligen din. Ved ny-
installasjon må ildstedet til-
fredsstille kravet til utslipp eller
være unntatt utslippskravet.

Kulturminner
Riktig gamle ovner, det vil si ovner
som er produsert før 1940, er defi-
nert som bevaringsverdige kultur-
minner. Disse ovnene er derfor
unntatt fra utslippskravet. Har du
fått tak i et klenodium fra et av de
gamle jernverkene her i landet, kan
du altså bruke det som oppvar-
mingskilde.

Utslipp av svevestøv reduseres
betraktelig om du fyrer med tørr
ved og god trekk. Det er også mulig
å redusere utslippene ved å montere
en etterbrenner. En liten plate med
to hull festes da bak på ovnen. Luf-
ten som trekkes inn gjennom disse
hullene vil varmes opp og blande
seg med brennbare gasser i ovnen.
Resultatet er en mer fullstendig for-
brenning og renere utslipp.

Åpne ildsteder og peisovner er
unntatt fra utslippskravet da bruks-
tiden antas å være svært kort. Også
ildsteder for magasinfyring, det vil
si kakkelovner og klebersteinsovner,
antas å forurense lite.
ngs@huseierne.no

Gamle ovner
kan stå
For å redusere utslippet av svevestøv, ønsker myndighetene
at vi skal bytte ut gamle vedovner med nye og mindre for-
urensende ildsteder. Men har du en gammel, verneverdig
ovn er det unntak fra kravene.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: GEOFFREY KEMPTON

UNNTATT KRAVENE: Ovner som er produsert før 1940 kan
brukes selv om de ikke er definert som rentbrennende.
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– ”Vannsjekken” er en tilstandskontroll
over røropplegg, kraner, koblinger og
annet VVS-utstyr i huset, forklarer Aas-
mund Setsaas og Anders Wang på Varme
& Bads distriktskontor på Billingstad i
Asker.

Hver eneste dag året rundt skjer det
minst 200 vannskader. Ødeleggelsene er
enorme, og bare enkelte av skadene dek-
kes av forsikringer. I tillegg til kostnader
på tusenvis av kroner fører vannskadene
også til mye plunder og heft for den
enkelte boligeier.

– Målet med det nye tilbudet er å

redusere antallet skader, sier Wang.
– Og har man en mistanke om at noe

kan være galt – ja, da er det oftest også
noe som ikke er som det skal, påpeker
Setsaas.

Fagmessig kontroll
Vannsjekken koster normalt 1 500 kro-
ner. Transportkostnader kan komme i
tillegg. Medlemmer av Huseiernes
Landsforbund får 500 kroner i rabatt. En
rørlegger kommer da hjem til deg og går
igjennom hele boligen, bokstavelig talt
rør for rør. Hele VVS-anlegget gjennom-
gås, og i hendene får du en oversiktlig til-
standsrapport. Rørleggeren gir deg også
tips og råd om hvordan du kan forebygge
vannskader.

– Alle våtrom blir kontrollert. Vi vil
blant annet se på slukene, som er et svakt
punkt på mange bad. Også synlige rør
blir sjekket, forklarer Wang. Har du et
amerikansk kjøleskap tilkoblet vann er
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Sjekk vannrørene
Har du en ørliten mistanke om vann på avveie eller at det kan
komme til å oppstå en vannlekkasje? Nå kan du få en rørlegger
til å gå gjennom hele boligen din – og kanskje avsløre feil og
mangler før skaden skjer. ”Vannsjekken” er et nytt tilbud til
medlemmer i Huseiernes Landsforbund fra rørleggerkjeden

Varme og Bad, som er blitt samarbeidspartner.



det også naturlig å sjekke dette.
Fukt i dusjen vil ikke bli målt, slik

mange takstmenn gjør.
– Hvis det er brukt en foliemembran

under og så påstøp med hønsenetting og
varmekabler, vil betongen i gulvet alltid
være noe fuktig. Da blir man unødvendig
engstelig om en fuktmåler slår ut, forklarer
Setsaas. – Det blir direkte feil.

Anbefaler vannstoppventil
Vil du sikre boligen din ekstra godt mot
vannskader, anbefaler Wang og Setsaas i til-
legg til vannsjekken en vannstoppventil.
Det finnes flere systemer på markedet, også
trådløse. Følere monteres da i kjøkken og
våtrom. Begynner vannet å lekke, stenges
tilførselen automatisk med en magnetventil.
Prisen på en slik vannstopper vil variere uav-
hengig av hvor mange rom som må sikres,
men Wang antar at det vil koste mellom
5 000 og 10 000 kroner i en vanlig bolig.
ngs@huseierne.no

Ny samarbeidspartner:

Varme & Bad
Fra og med 1. oktober er Varme & Bad HLs nye sam-
arbeidspartner. Med sine 200 rørleggerbedrifter og vel
1 700 håndverkere er rørleggerkjeden Norges største.
Kjeden markedsfører seg med begrepet ”Vanntett
kvalitet”.

– Jeg gleder meg til dette samarbeidet, og er sikker på at det vil være
gunstig både for deres medlemmer og for oss, sa daglig leder Øystein
Kjellsen da kontrakten ble undertegnet i august. – Dette er en tillitser-
klæring til oss i Varme & Bad. Vi vet at Batta & Co. ikke samarbeider
med hvem som helst, og foreningen vil nok følge nøye med på at vi
innfrir forventningene.

Også markedssjef Ulf Borgan i HL er glad for avtalen.
– Jeg har lett etter en samarbeidspartner med rørleggerkompetanse

lenge. Vi i Huseiernes Landsforbund er opptatt av sikkerhet. Vannska-
der er et enormt stort problem for huseiere. Sammen med Varme &
Bad vil vi nå tilby ”Vannsjekken”, og forhåpentligvis vil det kunne
avdekkes feil og mangler som kan redusere antallet vannskader, sier
han. På lengre sikt håper Borgan på et samarbeid også med forsikrings-
bransjen.

– Vi håper at ”Vannsjekken” i kombinasjon med godkjent vann-
stopper etter hvert skal kunne redusere forsikringspremiene, sier han.
ngs@huseierne.no
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SATSER PÅ SIKKERHET:

Aasmund Setsaas og Anders

Wang anbefaler den nye

vannsjekken fra Varme & Bad.

GLEDER SEG: Daglig leder Øystein Kjellsen ser frem til samarbeidet med Huseiernes
Landsforbund. Han lover HL-medlemmer rabatt både på sanitærutstyr og materiell,
samt på ordinær timepris. Medlemskort må imidlertid fremvises før pris avtales.
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Mange utfordringer
når man pusser opp
Enten man har planer om å renovere badet eller har

tenkt å gå i gang med et større påbyggingsprosjekt, er

utfordringene mange. Mye kan gå galt. Mange opplever

frustrasjoner og konflikter i møte med håndverkere

som uteblir eller slurver med utførelsen. Ønsker man

for eksempel å leie ut husværet, må man være ekstra

påpasselig. Det fikk en tidligere statsråd erfare. Til

tross for erfaring som kommunalminister hadde hun

blant annet glemt å innhente nødvendig godkjennelse

på forhånd.

Hus & Bolig og Huseiernes Landsforbund har med

det nye heftet ”Farer og feller ved oppussing, ombyg-

ging og påbygging” prøvd å peke på en del av de utfor-

dringene man står overfor når man skal pusse opp,

bygge om eller bygge på. Det er laget for å hjelpe deg

gjennom de ulike fasene i byggeprosessen. Det handler

blant annet om å planlegge godt, gjøre de riktige

valgene, unngå de store overraskelsene og sikre seg

juridisk. Du får gode råd om hva du bør gjøre – og hva

du ikke bør gjøre.

Heftet er det femte i serien ”Farer og feller”, og

koster kroner 59 for medlemmer og kroner 99 for ikke-

medlemmer. Bestillingskupong finner du på side 100.

Kan også bestilles på nett: www.huseierne.no

“Maling er egentlig dritt i et spann.”
Geir Endregard, generalsekretær i
Norges Astma- og Allergiforbund

Hafslund blir Securitas
Hafslund Sikkerhet, som er en av Huseiernes

Landsforbunds samarbeidspartnere, har fått

Securitas Direct AS som nye eiere. Kjøpet er

godkjent av Konkurransetilsynet. Sammen-

slåingen av de to selskapene vil ta noe tid, og

inntil da vil selskapene eksistere som to uav-

hengig aktører. Hafslund-kunder skal fremdeles

forholde deg til Hafslund Sikkerhet som sin

boligalarmleverandør.

– Som kunde beholder du de samme

betingelsene som tidligere. Kontrakten du har

med Hafslund Sikkerhet blir videreført selv om

Securitas Direct nå er ny leverandør, under-

streker nordisk leder Jan Lockner. Har du spørs-

mål om faktura, kontraktsforhold eller andre

ting, tar du som før kontakt med Hafslunds kun-

desenter på 815 00 116, eller du kan besøke

hjemmesiden www.hafslund.no/boligalarm,

Etter sammenslåingen vil Securitas Direct

være Norges største boligalarmselskap. I Europa

vil selskapet ha over 1 million kunder.

– Vi er sikre på at dette vil komme alle våre

felles kunder til gode i form av økt kompetanse

og bedre tjenester, sier Jan Lockner. Du kan

lese mer om Securitas Direct på

www.securitasdirect.no.

FARER OG FELLER VED

OPPUSSING,
OMBYGGING OG

PÅBYGGING

Red.: Nina Granlund Sæther

nytt fraHL

Krever grundig kontroll
HL er positive til at den nye Plan- og byg-

ningsloven innfører et system med uav-

hengig bygningskontroll. Da saken nylig var

på høring, gjorde organisasjonen det klart at

den ville jobbe for at kontrollen blir såpass

grundig at den faktisk får en innvirkning på

byggekvaliteten.



Stor interesse for
husleieloven på Hamar
– HL Hedmark har akkurat avviklet nok et kurs

om husleieloven, forteller distriktsrepresentant

Egil Lauritzen entusiastisk. – Suksess igjen!

Kurset er det fjortende i rekken, og det er

advokat Arne Opaker som grundig går igjennom

husleielovens mange farer og feller.

– Vi regner med at vel 300 deltagere har fått

informasjon om lovens viktigste bestemmelser

gjennom disse kursene. Vi håper dette har vært

forebyggende, sier Egil Lauritzen.

– Da vi begynte med dette kurset i år 2000

oppdaget vi at mange ikke benyttet standard

kontrakter – og kanskje ikke hadde kontrakter i

det hele tatt.

Men nå er inntrykket at ingen tør leie ut

uten å ha skikkelige kontrakter.
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HUSEIERNES LANDSFORBUND SØKER

DISTRIKTSREPRESENTANTER
for Bergen/Hordaland, Hedmark og Sunnmøre

Huseiernes Landsforbund har mer enn 140 000 individuelle medlemmer
fordelt på 22 lokale avdelinger. Nå trenger vi nye krefter i tre av avdelingene.

Vi ønsker personer med erfaring fra organisasjonsarbeid; utadvendt holdning
med ”stå på” innstilling, og som i tillegg behersker PC-verktøy og har en god
muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kjennskap til eiendomsmarkedet lokalt
er en fordel.

Oppgaven passer bra for selvstendig næringsdrivende som kan tenke seg å
ha dette engasjementet i tillegg til annen relevant virksomhet. HL kan tilby
interessante betingelser. Distriktsrepresentantene har tre-års kontrakter,
som fornyes inntil oppsigelse fra en av partene. Kontor sentralt i det aktuelle
distriktet er en stor fordel. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. å
• svare på henvendelser, avholde kurs og medlemsmøter og yte annen

service til våre medlemmer i det aktuelle distriktet.
• profilere HL i lokale medier og holde kontakt med lokale politiske

myndigheter og med samarbeidspartnerne til HL lokalt.

Distriktsrepresentanten er den administrative leder i distriktsorganisasjonen.
Vedkommende er direkte underlagt HLs styre og administrasjon og rappor-
terer til disse. Det foreligger fastsatt avtale og instruks for virksomheten.

Vil du vite mer om engasjementet, kan du kontakte adm.dir. Peter Batta
eller organisasjonssjef Arno Rasmussen på telefon 22 47 75 00.
Informasjon finner du også på www.huseierne.no.

Alle henvendelse blir behandlet konfidensielt.
Skriftlig søknad med attester og referanser
sendes innen 7. november til:

Huseiernes Landsforbund
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo

JOBB I HL:
PREMIERER
SKATTEAVVIKLING
Huseiernes Landsforbund overleverte nylig en

sjekk på 25 000 kroner til Askim kommune som

takk for at den lokale eiendomsskatten ble fjer-

net. Nå håper organisasjonen påskjønnelsen vil

inspirere flere kommuner til å gjøre det samme.

Premien skal gå til å kjøpe lokal kunst til

utsmykning av en lokal institusjon eller et kom-

munalt kontor.

– Dette viser at kommunen har god økono-

misk styring og at den tar hensyn til både hus-

holdningens private økonomi og innbyggernes

ønsker, sier Peter Batta, administrerende direktør

i Huseiernes Landsforbund. Gjesdal kommune i

Rogaland har tidligere fått prisen.
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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)

Medlem Ikke 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,-

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

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

Mattsson: «Muggsopp i bygninger» 350,- 415,-

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 375,- 499,-

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

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

Farer og feller ved oppussing, 59,- 99,-
ombygging og påbyggingN

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

Lovbrudd
”Elektrikere bryter loven” starter dere artikkelen med. Dette er jo
feil. Det er installatøren som i tilfelle bryter loven dersom han
ikke gir kunden samsvarserklæring. Videre blir jeg særdeles for-
undret når jeg leser om eiendomsmegler og regionsleder Tone
Krange i DNB Nor Eiendom AS som uttaler at hun aldri har
hørt om samsvarserklæring. Hva sier det om henne, hennes firma
(og hennes yrkesgruppe)? Når de selger eiendommer/leiligheter
må de da holde seg oppdatert i forhold til dette!!!

Nina Sivertsgård
Elektro-Sivert Installasjon AS, Oslo

Kommentar til ”Vil ha nøytral kontroll”
Hovedpoenget med dokumentasjon er ikke å få slutt på ulovlig
og farlig virke, men å øke sikkerheten i elektriske anlegg. Doku-
mentasjon som skal overleveres eier eller bruker av elektriske
anlegg er en samsvarserklæring i henhold til EØS-direktivet som
bekrefter at installasjonsarbeidene er utført i samsvar med gjel-
dende regelverk. Det er ikke det samme som å si at anlegget er
godkjent. Elektriske anlegg har ingen godkjenning.

Samsvarserklæringen skal også inneholde en beskrivelse av de
utførte el-arbeidene. Dette gjøres i hovedsak for å begrense an-
svaret til installatøren til kun å gjelde de utførte arbeider. Risiko-
vurdering kan kun utføres sammen med kunde og består i hoved-
sak av informasjon om bruken av aktuelt bygg, rom etc. Som
eksempel kan nevnes at dersom et rom blir bygget som tørt lager
og senere tatt i bruk som bilverksted, vil det endre kravene til det
elektriske anlegget betraktelig. Forutsetningen for installasjonen
er derfor nedfelt i et dokument.

Sluttkontroll er et underlag for utstedelse av samsvarserklæ-
ring. Sluttkontroll utføres etter endt oppdrag og omfatter visuell
kontroll, funksjonstesting og kontrollmålinger. Denne kontrollen
utføres av elektromontør for å fange opp eventuelle feil og mang-
ler før anlegget spenningssettes.

Det er ikke noe problem at montøren kontrollerer seg selv.
Erfaringsmessig viser det seg at de installatører som benytter seg
av sluttkontroll har vesentlig mindre feil og mangler på de over-
leverte anlegg. Det er fort gjort i et stort komplekst anlegg hvor
flere montører deltar at for eksempel en kabel ikke er tilstrekkelig
koblet og avdekket. Dette fanges opp av sluttkontrollen.
Nøytral kontroll av el-anlegg må sees i sammenheng med tilsyn
av elektriske anlegg og må ikke forveksles med installatørens
kontroll av egne arbeider for å kunne utstede lovpålagt samsvars-
erklæring.

Trond Randeberg, Lyse Energi

UTSOLGT UTSOLGT



fagfolk til tjeneste

BLIKK- OG TAKTJENESTERANLEGGSGARTNERTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG – OG TØMRERMESTER

Alt i tak og blikk
Nittedal gt. 8, 0654 Oslo
Tlf.: 22 67 02 94 • Fax: 22 57 06 47
citytak@online.no • www.citytaktekking.no

SENTRAL GODKJENNING
- STATENS BYGN.TEKN.ETAT

BYGGEBRANSJENS VÅTROMS-     
NORM - GODKJENT BEDRIFT

KVALITET - TRYGGHET - ERFARING

Se www.abbco.no for info.
Mob: 90 20 28 28 • Tlf.: 22 92 13 83

E-mail: info@abbco.no
Bygg og tømrermester 

Øystein R. Lund
Trosterudvn. 6 D, 0778 Oslo   

Medlem av Norges
ByggmesterforbundEnighet være

lengst

ANBUDSTJENESTER

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
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ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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

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

ELEKTROINSTALLATØRER

CONTAINERE

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.no
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fagfolk til tjeneste

TEST HUSET
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

Gårdeiere – sameie - borettslag
• Kvalitetsløsninger til riktig pris!

• Innvendig og utvendig malerarbeid
• Snekker – mur - flisarbeid – sandblåsing
• Har du fuktproblemer med muggsopp/råte?

• Nye rimelige løsninger med Xypex kvalitetsprodukter

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

OPPVARMING

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

MALER- OG SNEKKERTJENESTER

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 • GÅR-
DEIERE

MALERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTERRADONMÅLINGER

RØRLEGGERTJENESTER

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

RØRLEGGERTJENESTER

Holmengata 28, 1394 Nesbru • Tlf: 66 84 54 80 • wienoglie.no

Alt innen
Rørleggerarbeid:
Service, nyanlegg, rehabilitering og enøk.
Vår kompetanse – din trygghet!

Wien og Lie Rørleggerbedrift AS

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

GRAVEARBEID

Håkon
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport Snørydding
Graving Matjord

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

LÅSER OG BESLAG

MUGGSOPP/
RÅTEPROBLEMER

Vi har løsningen

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

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

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

FUKTPROBLEMER
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STIGER OG STILLASER TRAPPER

SKORSTEINSARBEID TERMOGRAFI

tømrermester murmester

TANKRENSRØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

snøbrøyting – strøing
i trygge hender for medlemmene i HL

ØNSKER DU Å ANNONSERE

PÅ DISSE SIDENE, RING

UNNI T. JOHANSEN

TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN EPOST TIL

unni .t . johansen@c2i .net

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

VAKTMESTERTJENESTER

AUT. RØRLEGGERMESTER

Bekkelagsvn.19, 1177 Oslo • Tlf. 22 29 88 69

post@jeulven.no • www.jeulven.no
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 7,00.

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b

5-
20

08

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 5 må vi ha senest 1. desember 2008.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på kryssord-
oppgaven i nr. 4 og vinnerne
av ryggsekker blir kunngjort i
utgave nr. 6.

Send gjerne svaret på e-post
til husogbolig@huseierne.no.
Merk emnefeltet Kryssord nr. 5.

Kr
ys

so
ro

pp
ga

ve
n

er
la

ge
ta

v
Ak

se
l-J

oh
an

He
gr

em
.

104 • hus&bolig 5–2008

kr
ys
so
rd



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 Kjeldstad
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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En varmtvannsbereder tilpasset ditt bad!

cTc Ferrolux - stilren og moderne

En firkantet bereder som er lettere å plassere sammen med 
andre hvitevarer på bad eller vaskerom, eller i et hyllesystem. 

Farge og størrelse kan bestilles etter eget ønske og behov.

Ta kontakt med din lokale rørlegger i dag! | www.ctc.no Ta kontakt med din lokale rørlegger i dag! Ta kontakt med din lokale rørlegger i dag! 

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Norske bad
HOLDER IKKE TETT

Gir radon MS?
Sprinkler
redder liv


