
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
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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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Forsidefoto:
RETT TIL VÆRS: Med regjeringens siste
oppjustering av ligningsverdiene, har
mange i distriktene fått et skattegrunnlag
som overstiger 30 prosten av markeds-
verdien. Foto: Bjørn Jørgensen / Samfoto.

Regjeringen har bevilget tre milliarder kroner til
bevaring av regnskog i blant annet Brasil. Frem til
2012 vil det bli gitt om lag 15 milliarder kroner fra
Norge til vern av regnskogen i Amazonas. Også
andre land er lovet støtte. Hensikten er både å
hindre utrydding av verneverdige arter og å redusere
utslippene av klimagasser. Støtten reduseres hvis
mottakerlandet ikke kan føre bevis for at avskog-
ingen har stoppet opp.
Hus & Bolig viser i denne utgaven at regnskog-

tømmer ikke bare brukes i hagemøbler. Iroko og
teak er etterspurte materialer i heltre benkeplater til

kjøkkenet, og merbau er en svært populær
parkett. Regnskogtømmer som gabon,
jatoba, mahogny, ramin og wenge
brukes også i listverk, dører, garasje-
porter og møbler. Vi har derfor
spurt miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim hvorfor han ikke vil
forby import av ikke-bærekraftig
tømmer. Ministeren hevder at Norge

trenger en dialog med de tømmer-
produserende landene som er inn-
blandet i denne trafikken fordi
det ikke er enkelt å fastsette

kriterier for hvilket tømmer man mener er bære-
kraftig eller ikke.
Mener regjeringen virkelig at den vil hindre

utrydding av truede arter må den ikke bare overlate
ansvaret til brasilianerne og de andre regnskog-
nasjonene. Da må det også gjøres noe i den andre
enden av verdikjeden. Det er både inkonsekvent og
feigt å la det være. Så lenge det ikke er noen som
helst restriksjoner i forhold til å importere og
omsette produkter av regnskogtømmer vil det fort-
satt være etterspørsel etter dører av teak og parkett
av merbau. Vi forbrukere kan selvfølgelig bli mer
bevisst hva slags materialer vi velger, men de færreste
av oss kjenner navnene på særlig annet enn teak og
mahogny. Derfor kjøper vi dessverre koto og padauk
uten å vite at det er truede arter.
Som et minimum bør produkter fremstilt av

regnskogtømmer være tydelig merket. Og selv om
FSC-sertifisering har vist seg ikke å være hundre
prosent pålitelig, burde man kreve at produkter som
skal omsettes i Norge er fremstilt av sertifisert tøm-
mer. Samtidig bør Norge gå i spissen for å få til en
sertifiseringsordning vi forbrukere faktisk kan stole
på. Skal regnskogene bevares, haster det.

Inkonsekvent og feig regnskogpolitikk
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SIKRE - ANALYSERE - FORBYGGE - ELIMINERE

SKADEDYR 
• Serviceavtaler
• Forebyggende tiltak
• Insektfangere
• Akutt bekjempelse

BAKTERIER
• Matvaretrygghetsavtaler
• Råd og veiledning
• IK-MAT og HACCP
• Hygienerevisjoner

SOPP 
• Kartlegging
• Avdekking
• Behandling
• Gjennoppbygging

RADON
• Målinger
• Anbefalinger
• Hindre intrengning
• Øke ventilasjon

skadedyr@iss.no
matvaretrygghet@iss.no
soppsanering@iss.no
radonkontroll@iss.no

Sentralbord og døgnvakt: 

07007
SKADEDYR 
MATVARETRYGGHET
SOPPSANERING
RADONKONTROLL

RIS fra Batta går denne gang til kom-
munalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
som prøver å tvinge kommunene til å innføre
eiendomsskatt til tross for at denne skatten er en
frivillig kommunal skatt! Kleppa har sendt ut
retningslinjer fra Kommunaldepartementet hvor
det heter at ”Fylkesmennene skal være varsomme
med å tildele skjønnsmidler til kommuner som
ikke har utnyttet sitt inntektsgrunnlag”.

I mange fine festtaler har statsråd Kleppa frem-
hevet betydning av kommunalt selvstyre og selv-
råderett. I praktisk politikk ser vi hva hun egent-
lig står for. En må jo spørre seg hva som er igjen
av lokalt selvstyre hvis staten skal bestemme alt,
til og med om den enkelte kommune skal innføre
frivillig kommunal eiendomsskatt.

Først har den rødgrønne regjeringen uten politisk
diskusjon eller tradisjonell høring innført hytte-
skatt. Nå forsøker de også å tvinge kommunene
til å innføre eiendomsskatt. Dette skal vi fortelle
velgerne ved neste års stortingsvalg.

ROS fra Batta går til Nordea som
gikk foran med et godt eksempel og senket bolig-
lånsrenten med 0,5 prosentpoeng samtidig som
Norges Bank satte ned styringsrenten med samme
sats. Mange andre banker, blant annet DNB Nor,
satte i stedet renten opp.

Selvfølgelig er også vi innforstått med at bankene
i betydelig grad er avhengige av den faktiske
pengemarkedsrenten i sin rentefastsettelse.
Og denne renten har ligget noe etter reduksjonene
i Norges Banks styringsrente, hvilket var
begrunnelsen DNB Nor brukte.

Derfor var det desto hyggeligere av Nordea å gå
foran med nedsettelse av lånerenten! De kunne
brukt samme begrunnelse, men visste at alt tydet
på at pengemarkedsrenten i nær fremtid ville
bevege seg nedover. Risikoen ved å reagere som
kundene forventet og krevde var derfor ikke stor.
Men signalet var desto viktigere. Dermed banet
Nordea veien for den rentereduksjonen som andre
måtte presses til!

post@iss-trygghet.no
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aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

som ikke hadde utnyttet sine inntekts-
muligheter ville få begrenset med
skjønnsmidler fra staten. Med dette
mente hun at kommuner som ikke har
innført eiendomsskatt skal få begrenset
sine frie overføringer fra staten. Dette
vil jeg betegne som helt utidig og uak-
septabel innblanding i kommunenes
ønske om å innkreve eiendomsskatt
eller ikke. HL vil naturligvis følge opp
saken videre.

God jul og godt nytt år!
Nå går vi alle inn i en fredfylt høytid,
gjerne i samvær med familie og venner.
Men fra nyttår er vi her i HL i gang
med nok et aktivt år til nytte for deg
og alle våre andre medlemmer!

Det stunder mot jul og enda et år er i
ferd med å ebbe ut. 2008 har vært et
begivenhetsrikt år på godt og vondt.
Den internasjonale finanskrisen har
vært en alvorlig hemsko. Verst har den
herjet med aksjebørsen, men heller
ikke bolig- og eiendomsmarkedet er
blitt spart. Boligprisene vil falle med
rundt 10 prosent i løpet av året og
både nybygging og omsetning av
brukte boliger er blitt kraftig bremset
opp. Også 2009 vil bli et vanskelig år
for eiendomsmarkedet, men personlig
tror jeg at vi vil få en begynnende
oppsving igjen fra 2010.

Mange nye medlemmer
For Huseiernes Landsforbund som
organisasjon har 2008 vært nok et
fremgangsrikt år. Vi vil ha en netto
medlemsvekst på 12 000 ved årets
slutt. Da passerer vi 144 000 enkelt-
medlemmer. Med en tilsvarende utvik-
ling vil vi passere 150 000 medlemmer
rundt sommerferien i 2009. Også i år
har rundt 40 000 medlemmer fått
hjelp av våre jurister land og strand
rundt. Stadig flere benytter vår tek-
niske rådgivningstjeneste. De fleste
medlemmene tjener mer i rabatter hos
våre samarbeidspartnere enn det års-
kontingenten koster. I tillegg får dere
et godt medlemsblad, som du nå
holder i hånden, tilbud om møter
– blant annet på Huseierdagen – og
nytte av vårt interessepolitiske arbeid.

Mange politiske saker
I løpet av året har vi hatt møter med
de toneangivende partiene på Stor-
tinget. Vi har også deltatt på flere
høringer i aktuelle komiteer. Saker

som vi har tatt opp med politikere er
blant annet de forestående endringer
av husleieloven, og avvikling av hus-
leiereguleringsloven fra 2010. Vi har
foreslått en ny lov for vann- og avløps-
sektoren. Mange har vært opptatt av
problemer med lavinnskuddsboliger.
Vi har kommet med aktuelle forslag til
å løse problemene, særlig for første-
gangsetablerere og svakstilte grupper.
Det samme har vi gjort når det gjelder
problemer som oppstår når bygge-
firmaer avvikler sin virksomhet eller
går konkurs.

Boligskattene øker og øker
Reduksjon og avvikling av dokument-
avgiften har stått høyt på vår dagsor-
den. Vi har også fokusert på at lig-
ningsverdiene er øket langt mer enn
det boligprisene har steget med. Ikke
minst har vi kommet med forslag om å
begrense den kommunale eiendoms-
skatten både sentralt og lokalt. På disse
områdene har den rødgrønne regje-
ringen ikke lyttet til HLs råd, men hel-
ler gjort det motsatte og økt skattene.

HL har innstiftet en pris til kommu-
ner som avvikler eiendomsskatten
for å markere at noen faktisk også
går den veien. Det har derfor
vært en stor fornøyelse å gi
denne prisen til både Askim
og Gjesdal kommuner!
På den annen side ble vi
alvorlig provosert av kom-
munalminister Magnhild
Meltveit Kleppa (Sp)
som i oktober sendte
brev til fylkesmennene
om at de kommunene

Godt år tross finanskrisen



– Mange av juletrærne som importeres
til Norge registreres aldri og selges svart
til forbrukerne. Jeg skulle ønske jeg
kunne si at det er tryggere å kjøpe norske
juletrær, men dessverre er det også
mange norske trær som selges svart, sier
daglig leder i Norsk Pyntegrønt Forsøks-
ring, Steinar Haugse. Han mener at det
beste sluttkunden kan gjøre for å bidra
til å bekjempe denne typen økonomisk
kriminalitet er å be om kvittering på
treet.

– Har selgeren et uregistrert tre vil
han nok gjerne at handelen med det skal
forbli papirløs, sier Haugse.

Tar stikkprøver
Skattemyndighetene har ingen oversikt
over hvor utbredt problemet med
”svarte” juletrær er, men seksjonssjef
Trond Aas i Skatt Øst bekrefter at de har
bransjen under oppsyn.
– Vi vet at svart handel foregår, og

har flere ganger hatt store aksjoner der vi
blant annet har sjekket at billastene med
juletrær som kommer til Norge med
danskeferja ikke har flere trær med seg
enn de oppgir. I år planlegger vi ikke
noen storaksjon, men vi kommer til å
foreta stikkprøver, sier Aas. Også han
råder folk til å be om kvittering når de
kjøper julegrana.
– Det går også an å forhøre seg med

forhandleren om han eller hun er regis-
trert for å drive med denne typen omset-
ning, påpeker seksjonssjefen.
– Er det mindre fare for å handle

svart dersom man kjøper tre fra et eta-
blert utsalgssted?
– Generelt vil jeg tro at omsetningen

ved for eksempel større gartnerier er mer
kontrollert enn den som skjer ved min-
dre faste utsalgssteder.

Ikke hormonbehandlet
I fjor ble det registrert en import på
rundt 350 000 juletrær her til lands. Det
er en nedgang på nesten 100 000 trær i
løpet av de siste fem årene. Mens pro-
duksjonen i Danmark har gått ned, har
den økt i Norge, og de siste årene er
norske trær blitt eksportert til blant
annet England og Tyskland. Det totale
juletreforbruket i Norge ligger på rundt
to millioner trær i året.
Om du ikke er garantert en hvit han-

del dersom du kjøper et norskprodusert
tre, kan du i hvert fall være rimelig trygg
på å få et tre som ikke er hormonbehand-
let. Mange andre land tillater bruk av
hormonpreparater som skal regulere
jevnhet og tetthet, men slik behandling
er forbudt i Norge. raa@huseierne.no

Se opp for svarte juletrær
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MYE JUKS: Mange juletrær, både norskproduserte og importerte, selges svart til forbrukerne.

Mange juletrær, både norske og
utenlandske, registreres aldri av
skattemyndighetene og selges

svart. Be om kvittering hvis du
vil handle med god samvittig-
het, lyder rådet fra bransjen og

skattemyndighetene.

TEKST: RIKKE ÅSERUD



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 alarmstasjon direkte. 
Som medlem i Huseiernes Landsforbund kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både 
installasjon 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. Avtalen forutsetter tegning av AvtaleGiro. Uavhengig av hvilke 
pakke du velger er månedsabonnementet kr. 299,- 

Spesia
ltil

bud for

HL-m
edlemmer

Gunstig tilbud til medlemmer
i Huseiernes Landsforbund

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

Ferdig installert

grunnpakke til kun

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





Ny brosjyre
På Byggmessen i Trondheim

i begynnelsen av november

lanserte Fagrådet for våtrom

en ny brosjyre de har kalt "Fra marerittbad til drømmebad".

Hensikten er å skremme folk uten spesialutdannelse fra å rehabilitere

og bygge baderom. Sjansen for at drømmebadet blir marerittbad er

nemlig svært stor. Brosjyren finner du på www.ffv.no.
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Nasjonal dugnad for
fjerning av oljefyrer
Enova har nå startet en kampanje som skal

stimulere til en nasjonal dugnad for å fase ut

oljefyrene.

– Denne satsningen er et viktig bidrag i

arbeidet med å få til en overgang fra fossile til

fornybare energikilder. Å bytte ut oljefyrte

energisentraler med fornybare løsninger er

relativt enkelt, og vil i de fleste tilfeller være

god økonomi. Minst like viktig er at man tar et

ikke ubetydelig klimaansvar, sier administre-

rende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har etablert et program som skal

gjøre det enklere og hurtigere å søke om

støtte til konvertering. Det er i tillegg etablert

en online kalkulator hvor kommuner og bedrif-

ter kan undersøke om de er støtteberettiget.

Lettere å klage på håndverkere
Ni bransjeorganisasjoner og Forbrukerrådet har gått sammen om en ny

klagenemnd for håndverkstjenester på fast eiendom. Dermed skal for-

brukerne blant annet få en raskere behandling enn i dag hvis de klager

på oppussingsjobben. Frem til nå har håndverkertvister i stor grad blitt

behandlet av Forbrukertvistutvalget, som bruker mellom seks og tolv

måneder på en klagebehandling. Nå loves det at klagebehandlingen

maksimalt skal ta tre måneder.

Elektrisk bistand
Det svenske el-samvirket ”GodEl” har som mål både å gi kundene bra

pris og samtidig støtte veldedig formål. – Denna unika kombination

bygger på att det inte finns något privat vinstinresse i GodEl och att vi

på GodEl anstränger oss hårt för att hålla våra kostnader nere, opplyser

samvirket på sine hjemmesider www.godel.se. Som kunde får du kjøpe

strøm til GodEls selvkostpris. SOS-Barnebyer, Redd Barna og Leger

uten grenser er blant organisasjonene som får støtte fra overskuddet.

“Jeg har notert meg at håndverkere spiller en ikke

uvesentlig rolle i kvinners seksuelle fantasier.”
Forfatter og handyman Torgrim Eggen i Elle Interiør

sett&hørt
RETT I DASS

I gjennomsnitt bruker vi 5,9 ark

toalettpapir ved hvert tørk. Ifølge

Forbrukerrapporten så toalett-

papiret dagens lys allerede i 1391.

Den gang var det var forbeholdt

Kinas keiser. Amerikanerne var de

første til å fabrikkfremstille toalett-

papir. Det skjedde i 1857. Senere

fikk briten Walter Alcock ideen om

å plassere arkene på rull, men først

i1867 klarte Scott Paper Company

i Philadelpia i USA å fremstille

perforert papir på en liten rull.

Foto: Nina Granlund Sæther.

Rommet ditt avslører deg
Et kjapt blikk inn på nabokontoret kan fortelle deg

mer om kollegaen din enn 100 pratsomme kaffe-

pauser, skriver Dagens Næringsliv.

– Folks eiendeler kan fortelle oss mer om

deres personlighet enn å møte dem ansikt til

ansikt. Noen ganger mer enn hva deres beste

venner kan si om dem, sier Sam Gosling som har

vært profesjonell snushane i ti år. Og han har viten-

skapelig bevis for det. I boken ”Snoop: What Your

Stuff Says About You” kan du lese om hvordan

bøker, musikk, fotografier, plakater, bruskorker og

gamle nøkler forteller om personligheten vår. Ikke

overraskende hevder han at rotete mennesker er

utadvendte, mens folk med udekorerte, ryddige

rom scorer lavt på åpenhet.



By bedre enn land
Bosetningsmønsteret her i landet blir

stadig mer sentralisert. Fra 1985 til

2007 har andelen som bor i de mest

sentrale kommunene, økt fra 50 til

55 prosent, viser tall fra Statistisk

sentralbyrå. I 2007 byttet nesten

4,3 prosent av befolkningen i Norge

bostedskommune, og kvinner i

alderen 20-24 år flyttet hyppigst.
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“Man må se sannheten i øynene: Norge er ikke
en kulturnasjon, men et oppussingsobjekt.

Marcel Proust får vike plassen for Clas Ohlson.”
Forfatter og handyman Torgrim Eggen i Elle Interiør

Familie viktigere enn jobb
Den første landsdekkende undersøkelsen om nordmenns flyttemotiver siden 1972 viser at nærhet til

familie, gode boforhold og et godt nærmiljø er viktigere enn bedre og mer spennende jobber. 27 pro-

sent av dem som har flyttet i løpet av de siste syv årene sier at familieforhold var det viktigste motivet

for å flytte. 25 prosent oppgir boligforhold som utslagsgivende, mens 21 prosent vektlegger nærmiljøet

og det nye hjemstedets kvaliteter. Bare 29 prosent av dem som flytter til norske storbyer oppgir arbeid

som viktigste grunn til å flytte på seg. Til sammenligning svarte 37 prosent at jobbmuligheter var det

viktigste motivet for å flytte i 1972, skriver Ukebrevet Mandag Morgen. 10 000 nordmenn har deltatt i

undersøkelsen, som er utført av Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for by- og regionforskning.

PENGER TIL VANN
I forbindelse med FNs internasjonale sani-

tærår 2008 holdt Skarland Press AS og

VVS-dagene en innsamlingsaksjon til inn-

tekt for UNICEFs vann- og sanitærprosjekt

”Vann – kilden til liv”. I Malawi mangler

over 25 prosent av innbyggerne tilgang til

trygt drikkevann. Nesten 46 prosent av

husholdningene må gå 30 minutter eller

mer for å hente vann og bare 19 prosent

av befolkningen håndterer vannet de bru-

ker slikt at det er trygt å drikke. Å bore

etter vann og installere en håndpumpe

koster i underkant av 30 000 kroner – det

skal derfor ikke så mye til for å skape

store forbedringer for mange mennesker.

Til nå har VVS-aksjonen samlet inn

over 200 000 kroner til UNICEFs prosjekt i

Malawi og etter planen skulle aksjonen

avsluttes 31. oktober. Men nå er det

bestemt at årets VVS-aksjon skal fortsette

ut året. Ønsker du å støtte aksjonen kan

du gå inn på www.vvs-aksjonen.no

sett&hørt
Vil ha bedre strømnett
Riksrevisjonene la nylig frem en rapport som viser at vedlikeholdet ved strømnettet

er for dårlig og at påliteligheten ved levering av kraft er for svak. Rett som det er

opplever vi strømbrudd når det plutselig kommer mye snø, eller når det blåser

kraftig. I Norge er det klare regler for hvor mye vind og nedbør bygninger, skip og

offshoreinstallasjoner skal tåle, men strømnettet er ikke underlagt tilsvarende

regelverk, hevder Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Vi mener påliteligheten ved overføring av kraft blir bedre dersom det etable-

res tilsvarende standarder for distribusjonsnettet for strøm, sier administrerende

direktør Liv Kari Hansteen. RIF mener samfunnet som helhet vil være tjent med

mer forebyggende vedlikehold etter gitte krav og standarder.

Foto: Nina Granlund Sæther.

Det skal bli tryggere å kjøpe nytt
Justisdepartementet har sendt et forslag om å bedre garantireglene i Bustadoppføringslova ut

på høring. Regjeringen vil også stoppe spekulanter som kjøper seg inn i nye boligprosjekter.

– Begge forslagene er viktige for å gi boligkjøpere et godt vern hvis entreprenøren ikke opp-

fyller kontrakten. Kjøp av ny bolig er en stor investering for folk flest, derfor må lovreglene trygge

forbrukernes stilling i slike situasjoner, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Etter bustadoppføringsloven § 12 skal entreprenøren stille garanti for oppfylling av avtalen.

Regjeringen foreslår å utvide størrelsen på garantiene og å forlenge garantitiden fra to til fem år.

Dermed vil garantiperioden falle sammen med den absolutte reklamasjonsfristen i loven.

Etter gjeldende rett er det noe uklart hvilke lover som regulerer avtaler om videresalg.

Regjeringen foreslår å endre avhendingsloven og bustadoppføringsloven slik at det klart går

frem at videresalgskontrakter faller innenfor disse lovenes virkeområde.
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Bygg selv med faktaserien fra SINTEF Byggforsk

Bøkene i faktaserien fra SINTEF Byggforsk er annerledes gjør-det-selv-bøker fordi de viser hvordan  
oppbygningen må være under synlige overflater. De gir også råd om hva huseierne kan gjøre selv  

og hva fagfolk må gjøre. Faktabøkene er en tilrettelegging av Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk.  
Løsningene tilfredsstiller byggereglene og kan brukes både som arbeidsbeskrivelse,  

avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak.

Faktabøkene kan kjøpes i Coop Obs! Bygg butikkene, i bokhandelen eller hos 
SINTEF Byggforsk på tlf. 22 96 55 55, salg.byggforsk@sintef.no eller www.sintef.no/byggforsk

Andre utgivelser i faktaserien:
Lag rom på loftet
Ekstra bolig i huset

Lag nytt bad
Lag nytt bad viser hvordan du bygger 
et fuktsikkert bad. Den viser riktig opp-
bygning av golv, vegger og himling i 
ulike boligtyper. Boka gir også råd om 
hva du kan gjøre selv og hva fagfolk må 
gjøre, hvilke krav myndighetene stiller 
til baderom, hva du må søke kommunen 
om, og hvordan du utnytter plassen på 
badet best mulig. Pris kr 349,-

Lag rom i kjelleren
Lag rom i kjelleren viser hvordan du bør 
få utført utvendige arbeider som drene-
ring og fuktsikring, og hvilke løsninger 
du bør velge for oppbygging av golv, 
vegger og himling innvendig. Boka 
gir også råd om inneklima, dagslys og
rømningsvei, hvilken høyde du bør ha 
under taket, og hensyn du må ta om du 
skal få senket golvet eller få lagd hull i 
betongvegg. Pris kr 298,-

Miljøvennlig oppussing
Ta vare på miljøet når du skal pusse opp 
boligen din! Denne boka gir oversikt 
over hvordan du kan ta miljøhensyn 
ved å velge miljøvennlige produkter 
og metoder når du pusser opp boligen.
Boka gjennomgår de vanligste og vik-
tigste ope rasjonene ved oppgradering 
innendørs: planlegging, innkjøp, gjen-
nomføring, opprydding og avfallshånd-
tering. Her finner du også tips om hva du 
kan gjøre selv og hva du må ha fagfolk 
til å gjøre. Pris kr 349,-Ny og utvidet utgave! Ny og utvidet utgave!

Nyhet!



14 • hus&bolig 6–2008

�

For det blir liksom ikke ordentlig jul i stua
uten pepperkakehus. Men tradisjonen er
ikke så gammel som mange kanskje tror.
– I mitt arbeid har jeg funnet en opp-
skrift på pepperkakedeig i en svensk

kokebok fra 1930-tallet, og det er en
av de tidligste jeg kjenner til. Her til
lands var det først etter krigen at vi

begynte å bake pepperkaker til jul, sier Ann
Helene Bolstad Skjelbred, førstekonservator
ved Folkemuseet i Oslo, som blant annet
har arbeidet med å kartlegge tradisjoner
med julebakst fra gammelt av. Tidligere var
det de pepperkakebeslektede sirupssnippene
som gjaldt i jula. I tillegg lagde mange koner
og menn av hvit deig. Men husene er av
nyere dato.

Gjenreisningen
Det var i takt med gjenreisningen etter kri-
gen at de første husene av egg, mel, krydder,
sirup, sukker og smør dukket opp. Til tross
for enkel arkitektur og typisk preg av man-
gel på både byggteknisk og materialteknisk
innsikt, ble de populære. Med de
økonomiske oppgangstidene på 1960- og
1970-tallet skjøt byggingen fart for alvor.

– Da folk fikk mer å rutte med på 70-
tallet, økte også kreativiteten og forbruket i
julen. Pepperkakehustradisjonen befestet
seg på 1970-tallet, sammen med en del
andre nyere tradisjoner, som for eksempel
julekalender til barna, forteller Skjelbred.
Hvorfor man i sin tid begynte å kjevle ut
vegger og tak og bygge hus av pep-

En moderne
byggetradisjon

Arkitekturen er tradisjonell og enkel; husene er ofte dårlig
konstruert, materialene er lite holdbare og den utvendige
dekoren er i beste fall maksimalistisk, i verste fall direkte

galmannsverk. Likevel; bygge dem, det skal vi.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

HJEMMESNEKRET: Byggingen av
pepperkakehus skjøt fart med
de økonomiske oppgangstidene
på 1960- og 1970-tallet.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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HJEMMEBAKT: I Sveits bygger de hus
av sjokolade, og i Sverige lages også
hus av knekk. Her i Norge foretrekker vi
pepperkakehus når det nærmer seg jul.
Foto: Per Magnus Persson / Scanpix.
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perkakedeig, har hun ikke kommet til
bunns i, men Bergen kan være en
nøkkelby, mener hun.

– I Bergen er det en sterk konditor-
tradisjon. Samtidig har byen vært en vik-
tig handelsby. Det er mulig at man der
for eksempel kan ha fått inspirasjon fra
tyske tradisjoner, foreslår konservatoren.

Pepperkakebyen
Om det ikke kan garanteres at
bergenserne var først ute med pep-
perkakehusbaking her i landet, så skal de
i hvert fall ha at de nå er blant de mest
dedikerte pepperkakebakerne i landet.
Hvert år siden tidlig på 1990-tallet har
Bergen sentrum vært prydet av en pep-
perkakeby som mer enn én gang har

havnet i Guinness rekordbok for sin
imponerende størrelse. Byen settes sam-
men av hundrevis av pepperkakehus som
bakeglade bergensere leverer inn til
utstillingen i førjulstiden.

– Prosjektet koster rundt halvannen
million i året. Vi begynner som oftest
forberedelsene rett over sommeren, og
jobber jevnt og trutt frem til desember,

Trenger du
inspirasjon?
På Nasjonalmuseet for

kunst, arkitektur og

design i Oslo åpner

utstillingen av årets

pepperkakehuskon-

kurranse torsdag 11.

desember. Temaet for

konkurransen er nytt

bygg for Nasjonal-

museet.

I Bergen kan du se

pepperkakebyen i

Bypaviljongen fra og

med lørdag 29. nov-

ember.
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forteller pepperkakebysjef Steinar
Kristoffersen, som er daglig leder i
Bergen Sentrum AS. Han legger til at det
er definitivt verdt strevet.

– Folk kommer fra inn- og utland for
å se på byen og lære om hvordan vi gjør
det, og vi får stadig henvendelser fra
utenlandske medier, forteller Kristof-
fersen.

I fjor dristet han seg til å antyde at
det kanskje ikke ble noen pepperkakeby.
De gamle utstillingslokalene var blitt for
små og nye var vanskelig å finne. Men så
snart bergenserne fikk snusen i planene
ble det ramaskrik. Noen pause fra tradis-
jonen skulle de ikke ha noe av – lokaler
ble skaffet til veie og pepperkakeby ble
det til slutt, likevel.

I år får pepperkakebyen innvie bruken
av Bypaviljongen, som er Bergens nye
mobile kulturarena. Der skal kakehusene
være sikret plass i mange år fremover.

Nasjonalmuseum
Også i Oslo finnes mange flittige baker-
byggmestere. Mesterkonditor Sverre
Sætre, som i flere år har sittet i juryen for
den årlige pepperkakehuskonkurransen
ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design, forteller om stor kreativitet
blant både barn og voksne.

– I et av vinnerhusene i fjor var det
smelta bringebærdrops i vinduene; det
synes jeg vitner om nytenkning innen
materialbruk. Dessuten er det mange
som er flinke til å frigjøre seg fra tanken
om at et pepperkakehus absolutt må ha
fire vegger og saltak. Det kan jo godt se
annerledes ut. Men i et vinnerhus i en
konkurranse må komposisjonen være
god, sier han.

Konditoren mener det er den
iboende lysten som både barn og voksne
har til å bygge, og til å leke, som gjør
kakehustradisjonen så populær. Men
hvorfor vi holder oss til akkurat pep-
perkakematerialer her til lands, er han
usikker på.

– Å bygge hus av mat gjøres jo på
mange ulike måter. I Sverige har de for
eksempel karamellhus; de smelter knekk
med nøtter, lager plater og setter dem
sammen til bygninger. Mens i blant
annet Sveits bygger de med sjokolade,
forteller mesterkonditoren. Han har et
svært enkelt råd til hobbybakere som nå
står klar med kjevla:

– Ha det artig sammen. Når barna er
med på kjøkkenet bør det være kos og
hygge forbundet med bakingen. Et tips
er å bruke smeltet sjokolade i stedet for
smeltet sukker til å feste husdelene sam-
men. Da kan også de mindre barna være
med på denne delen av arbeidet, sier
Sætre.

Sjokoladen holder riktignok ikke for
de høyeste og mest ambisiøse byg-
gverkene. Men så er det kanskje heller
ikke det som betyr aller mest, når alt
kommer til alt. raa@huseierne.no

BERGENS STOLTHET: Titusener finner
hvert år veien til pepperkakebyen i Bergen,
bygget av kyndige og kreative bergensere.
Foto: Steinar Kristoffersen.
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– Jeg har en del ved liggende ute,
forteller en av Hus & Boligs lesere.
– Den veden som ligger underst er blitt
våt og har fått en del sopp. Jeg får nok
tørket den, men er det trygt å brenne ved
som er angrepet? Kan det utvikles farlige
gasser?

Det er vanlig med både muggsopp og
til dels også råtesopp på fyringsved, opp-
lyser fagsjef Johan Mattsson ved
Mycoteam. Omfanget av soppvekst er
avhengig av hvor god lufting det er ved
hugging, kløyving og lagring.

– Det er mest vanlig
med misfargende mug-
gsopper. De produserer lite
sporer som sprer seg og
forurenser inneklimaet.
Man skal imidlertid ikke se
bort fra at enkelte lever-
anser av ved er mer
forurenset enn vanlig. Hvis
dette håndteres av personer
med astma eller allergi-
plager, kan de helt klart
reagere på dette, sier Matts-
son.

Unngå lagring inne
– Ved lagring og håndtering

av ved innendørs kan det skje en spred-
ning av muggsoppsporer som ikke er
bra, påpeker biologen. Han understreker
imidlertid at problemet kan reduseres
ved å lagre veden tørt utendørs, og kun
ta den inn når man virkelig skal fyre.

– Det er mange som har veden
liggende over lang tid ved siden av
peisen, og det er unødvendig.

Selve fyringsprosessen fører ikke til
forverring av situasjonen. Når det bren-
ner, føres avgassene ut gjennom
pipeløpet og opp over tak. Muggsopp-

sporer og andre stoffer fra
muggsoppene følger med
ut sammen med røyk-
gassene, som uansett er
betydelig verre for helsen
enn eventuell muggsopp-
eksponering, hevder
Johan Mattsson.

Selv om veden er
angrepet av sopp, må det
skje en vesentlig nedbryt-
ing før man mister særlig
fyringsverdi. Da er kubb-
ene nærmest lette som
balsa. ngs@huseierne.no

Er sopp
på ved

skadelig?
Ligger ikke nykløyvd ved
tilstrekkelig tørt og luftig,
blir det raskt sopp på den.

En leser vil vite om det kan
være helseskadelig å brenne

ved som er angrepet.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

TRYGT: Når ilden spraker forsvinner eventuelle soppsporer opp og ut gjennom pipa. Foto: Gro Aanensen.

BØR LAGRES UTE: Muggen
ved bør helst lagres ute. Foto:

Nina Granlund Sæther.
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– Kunnskapsnivået her i landet når det
gjelder bygningsfysikk og helse er meget
lavt. Jeg overdriver ikke når jeg sier at
flere tusen nordmenn kan ha fått
alvorlige helseplager på grunn av feiliso-
lerte vegger, sier Flatheim.

Daglig kommer han i kontakt med
fortvilte huseiere som sliter med ufor-
klarlig tretthet, hodepine og slimhinne-
irritasjoner. Enkelte har også seriøse
luftveisproblemer, svie eller kløe i
øynene, og leddsmerter. På eget initiativ
har Flatheim nå forsøkt å kartlegge
fellesnevneren i noen av sakene han har
vært borti, og konklusjonene er klar: feil-
isolering fører til alvorlige plager og syk-
dom blant beboerne.

Innvendig isolasjon
Problemet Flatheim har påvist er knyttet
til innvending isolasjon under og mot
terreng. Isolasjonen er blitt lagt helt
inntil yttervegg av betong, og veggen har
deretter blitt kledd innvendig. Dette har
ført til kondens i veggen mellom betong
og isolasjon. Når veggen er blitt åpnet,
har isolasjonen i mange tilfeller ligget
klistret inntil betongen.

– Problemet som oppstår når veggen
isoleres på denne måten, er at kondens
vandrer inn mellom betong og isolasjon.
Dette fører til mikrobiell vekst, som
igjen gir helseproblemer, sier Flatheim.

I prøver sendt inn til det svenske lab-
oratoriet Pegasus, har det i tillegg til
muggsoppvekst blitt funnet en bakterie,
streptomycetes, som danner et jordduf-
tende stoff mange forbinder med typisk

mugglukt eller kjellerduft. Dette er en
bakterie det er svært vanskelig å sanere,
og selv om det ikke er vitenskapelig
bevist, mener Flatheim den kan være en
utløsende faktor i forbindelse med
helseproblemene mange av hans kunder
opplever.

Klar over problemet
Sintef-Byggforsk er klar over at
innvendig isolasjon bygningsteknisk er
et problem, og anbefaler i de fleste til-
feller utvendig isolering av kjellervegger.

– Vi har i hvert fall i 10-15 år anbe-
falt utvendig isolering under bakkenivå,
og det er gode grunner til det, sier Sverre
Holøs i Sintef-Byggforsk. Han er ikke i
tvil om at denne typen løsninger lett
skaper et fuktproblem, og mener også at
det er en klar sammenheng mellom fukt-
skader og helseproblematikk. Det
bekrefter også overlege Jan Vilhelm
Bakke i Arbeidstilsynet, som i en årrekke
har jobbet med spørsmål knyttet til
innemiljø og helse.

– Fuktskader i bygg er uakseptabelt.
Vi vet at fukt fører til astma, allergi og
luftveisinfeksjoner, derfor bør bygge-
bransjen ta dette seriøst.

Flatheim mener det hele er et
spørsmål om kunnskapsmangel.

– Det er sjokkerende at dette prob-
lemet fortsatt dukker opp i nybygg og
ved rehabilitering. Etter min mening
har norsk byggebransje seriøse mangler
når det gjelder kunnskap, informasjon
og opplæring knyttet til fuktprob-
lematikk, sier Flatheim. brs@huseierne.no

Fukt i isolasjon gir

helseplager
Feilisolering av boliger kan ha påført flere tusen

nordmenn alvorlige helseplager. Det hevder
innemiljøspesialist Gaute Flatheim.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

BOLIGHUS PÅ ORRE PÅ JÆREN: Hvis veggen
her er isolert med mineralull helt inntil
betongen, flyttes kondenspunktet fra betongen
og inn til sjiktet mellom betong og isolasjon.
I så fall blir det muggsoppvekst. Ofte finnes
streptomyceter under slike forhold. Her må
veggen åpnes for kontroll.

ALVORLIG: Tusenvis av nordmenn kan ha fått
alvorlige helseplager, hevder Gaute Flatheim.
Foto: Bjørn Runar Sodeland.

ENEBOLIG PÅ KARMØY: Isolasjonen har ligget
helt inntil Asfaboard/betong. Pegasus Lab. AB
fant høye konsentrasjoner av mikroorganismer,
og analyseresultatet indikerer mikrobielle
skader.
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Sjekk www.daikin.no for autoriserte forhandlere.
Tlf: 23 24 59 50
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Den skarpeste
kniven i skuffen
Hvor viktig er det som skjer på
kjøkkenet for julestemningen?

Jeg tror det er veldig viktig.
Julen er vel kanskje den gangen
i året vi kjenner mest på til-
hørighet i matveien. Vi henter
frem gamle tradisjonelle retter
som har fulgt familien i gene-
rasjoner. Maten står sentralt,
derfor skjer helt klart mer på
kjøkkenet. Generasjoner møtes
kanskje, og vi får en overleve-
ring av tradisjoner fra mor og
far til datter, sønn eller barne-
barn. Mange har endelig tid til
å senke skuldrene, og lager ting
som konfekt og kaker som også
de små kan hjelpe til med.
Resten av året er de fleste
fanget av tidsklemma. De har
ikke mulighet til å bruke tid på
kjøkkenet.

Hva må til for at det skal bli jul
hjemme hos deg?

Jeg er ganske tradisjonell. Hos
meg forteller jula om et levd
liv, familie, arv og tradisjoner.
Det er kanskje ingen stilfull jul
som kunne fått spalteplass i et
interiørblad, men det er min
jul, med mine tradisjoner. Jula

er ikke lilla det ene året, så sort,
hvit og sølvfarget. Jeg tror det
er viktig å ta vare på ting man
selv og barna har laget. Når
man henter frem disse tingene
hvert år skaper man et sett av
forventninger til julen. Det får
man ikke med de ferdigkjøpte
løsningene som forandrer seg
fra år til år fordi det skal være
sånn eller sånn ut fra moten.

Hva spiser du?

Jeg har ribbe, medisterkaker,
julepølser og surkål. Til dessert
er det riskrem, og på formid-
dagen har vi mølje med flat-
brød. Jeg baker også julekake
og lager hjemmelaget surkål.
Det har noe med duften å gjøre
rett og slett. Til jul setter jeg
ikke på avtrekksvifta for å få
lukten ut av huset. Da skal den
få spre seg i hver krok. Det er
noe spesielt med juleduftene.
De hører også med i feiringen.

I jula lurer de fleste nordmenn
på hvordan svoren skal bli sprø.
Trenger man en avansert komfyr
eller annet utstyr for å få det til,
eller holder det med den gamle
stekovnen?

Det holder med en gammel
stekovn. Det viktigste er å
kjøpe en ribbe som er fet nok.
Det er fettet som gjør at svoren
blir sprø. Er ribben for mager,
er det vanskelig å få sprø svor.
I tillegg er det viktig med god
overvarme.

Hva er din holdning til utstyrs-
fokuset på kjøkkenet? Trenger vi
espressomaskin, isbitmaskin, ris-
koker, dampkoker og elektrisk
wok?

Jeg tror veldig mange av oss
fyller opp kjøkkenet med
spontankjøp. Det ser så fint
og fancy ut i butikken, og så
tenker vi at kjøper jeg dette blir
livet så mye enklere. Det man
egentlig gjør er å fylle opp
kjøkkenet. Man får dårligere
og dårligere plass. Tingene man
kjøper ender rett og slett opp
som skapfyll. Tar man en opp-
rydding og tenker gjennom om
man har brukt utstyret det siste
året, tror jeg mange må svare
nei på det. Selv er jeg ikke
noen utstyrsfrik. Det jeg kan
være utstyrsfrik på, er gode
kniver, skjærebrett, kasseroller
og kjeler. �

Hele Norges husmor, Wenche Andersen, er ingen utstyrsfrik på kjøkkenet, men
skarpe kniver, det må hun ha. En god avtrekksvifte er heller ikke å forakte, men når
julen setter inn, skrur hun den av slik at godlukten får bre seg i alle huset kroker.
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Hus & Bolig spør:
“Norges husmor” svarer

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

ILLUSTRASJON: HERB
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Tror du kjøkkenet har gått fra
å være et sted man lager mat
til å bli et statussymbol?

Veldig mange viser seg nok
litt frem via kjøkkenet. De
setter frem Alessi-produkter,
dyre oljer og eddiker på ben-
ken. Tingene står fremme
for å vise hvor fancy man er
i kjøkkenveien, og så glem-
mer man kanskje å bruke
det.

Du har akkurat kommet ut
med boka ”Wenches beste”
med høydepunkter fra God
Morgen Norge. Hva byr du
på?

Dette er en God morgen
Norge-kokebok, og ikke min
personlige kokebok. Den er
laget ut i fra de minuttene
jeg har til rådighet i pro-
grammene. Jeg er opptatt av
å ta vare på norske tradisjo-
ner, samtidig som jeg mener
det må være lov å prøve nye
ting. Jeg har også lagt vekt
på at ingrediensene som bru-
kes er tilgjengelige for folk
flest. Man skal ikke måtte bo
i de største byene eller gå til
de største og mest avanserte
butikkene for å kunne lage
maten. Dette er råvarer som
finnes over alt.

Andre kokebokforfattere bru-
ker gjerne ingredienser menig-
mann knapt har hørt om, og
som få har i kjøkkenskapet.
Vil du matsnobberiet til livs?

Jeg synes det er kjempefint
med variasjon. Vi trenger
både bøker med tradisjonell
norsk mat og bøker med
mer avanserte retter og spesi-
elt innhold. Det ene uteluk-
ker ikke det andre. I God
morgen Norge vet vi hvem
vi snakker til. Vi vet hvor de
bor og hvor gamle de er.
Boken er myntet på seerne
våre, men hvis alle bøker

skulle være sånn, ville det jo
vært litt kjedelig.

Andreas Viestad er også ute
med en kokebok som konsen-
trerer seg om norsk tradisjons-
mat. Er tradisjonsmat plut-
selig blitt trendy?

Norsk og nordisk mat er vel-
dig i vinden nå. Nylig fikk
det norske kokkelandslaget
gull i OL for kokker, og på
Boscuse d`Or Europa i Sta-
vanger var både Norge, Sve-
rige, Danmark, Finland og
Island representert blant de
syv beste landene. Frankrike
snek seg inn på en tredje-
plass. Jeg tror mange nord-
menn har begynt å søke til-
bake til røttene sine. Derfor
blir tradisjonsmat populært.

Er det lov å endre på tradisjo-
nene, og piffe opp julematen
litt?

Det er lov å forandre på tra-
disjonene. De har jo hele
tiden vært under utvikling,
men jeg synes ikke man skal
fornye for enhver pris. Det
finnes også ting som skal få
være ved det gamle. Derfor
ser jeg ikke noen grunn til å
putte chili og hvitløk på svi-
neribba. Det man kan gjøre
er at man kan lage den tradi-
sjonelle versjonen en dag,
mens man en annen dag
kanskje bruker chili, hvitløk
og ananas i en asiatisk vri.

Kan vi gjøre noe for å få jule-
maten sunnere?

Tradisjonelt sett har julema-
ten vært ganske fet. I julen
skulle man fråtse og kose
seg. Det skulle være både
søtt og fett fordi det fortalte
noe om velstand. Brødet
skulle være fint og ikke
grovt. I dag så ser man jo at
om man baker brød hjemme
er det ofte det grove brødet



dører og vinduer slik du vil ha dem

SJØVOLD AS, OSLOVEIEN 20, 7374 RØROS

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

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

Sjøvold dører og vinduer er vakre og tidløse
og passer inn i de fl este miljøer. Utvalget er
stort, og vi kan levere alle våre produkter etter
mål. Som kunde hos oss får du tett oppfølging
helt til varene er levert hos deg.
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man baker, kanskje fordi det
viser at man er en bevisst
forbruker. Det er ikke fet
mat som gir status lenger,
det er mer bruk av frukt og
grønnsaker. Men til jul kom-
mer det søte og fete gjerne
frem. Uansett er det viktig å
huske at det ikke er det du
spiser mellom jul og nyttår
som gjør at du får en dårlig
helse. Det er det du spiser
mellom nyttår og jul. Jeg
synes ikke man skal ha dårlig
samvittighet om man lager
marsipan, kjeks og smult-
ringer og spiser det til jul.
Men man skal ikke fortsette
med det hele året. Er ribben
veldig fet, kan man jo øke
mengden poteter og grønn-
saker.

Fjordland serverer pinnekjøtt
med vossakorv, kålrotstappe og
potet, og det lokale idrettslaget
selger ferdigkaker i bøtter og
spann. Er det OK å jukse litt
for å unngå stress i jula?

Ja, det er lov å jukse. Julen
skal ikke være et ork. Den
skal skape glede. Vil man
gjerne ha syv slag men ikke
har tid til å bake, kan man
bake ett slag og kjøp de
andre seks. Det må være lov
å fire litt på kravene. Kanskje
man ikke trenger syv slag,
men klarer seg med det ene.
I tillegg kan man kanskje
bake en sjokoladekake hvis
barna er glad i det. Jeg tror
det er viktig at man hygger
og gleder seg over de tingene
man gjør, så får man heller
kjøpe de andre tjenestene.
Skal man lage marsipan med
ungene kan man kjøpe
ferdigmarsipan, det er helt
greit. Kjøp ferdig pepper-
kakedeig på Ikea, men stå
og lag pepperkaker med ung-
ene. Det er det som er det
viktigste. Bruker du surkål i
pose, kan du ganske enkelt
lage din egen vri. Ha for

eksempel i litt ekstra karve,
eple og kanskje litt av ribbe-
fettet. Det er viktig å slå ned
farten og gjøre de tingene
som er lystbetont. I jula er
det viktigste å være sammen
og ha tid til hverandre. Det
kan man godt gjøre over et
enkelt måltid med te, ost og
litt hjemmebakt brød.

Bruker du selv ferdigproduk-
ter?

Jeg går ikke av veien for å
bruke ferdigprodukter, men
med gode råvarer starter jeg
veldig ofte på scratch. Like-
vel er det ikke sånn at alt skal
være laget fra bunnen av for
enhver pris.

Du er nylig blitt nordisk
matambassadør i prosjektet Ny
Nordisk Mat som i samarbeid
med Nordisk Ministerråd skal
skape oppmerksomhet rundt
nordisk mat og mattradisjoner
internasjonalt. Når blir lute-
fisk eksportvare?

Lutefisk kan være spennende
det. Reiser vi til Frankrike,
Spania eller Italia, ønsker vi å
smake på den særegne fran-
ske, italienske eller spanske
maten. Jeg tror franskmenn
vil falle for lutefisken med
det tilbehøret vi bruker, men
det er ikke sikkert man skal
servere den meste skjelvende
lutefisken. Man må tenke litt
på konsistensen. I Norge har
lutefisken etter hvert nesten
fått kultstatus, og jeg tror en
del av de sære tradisjonsret-
tene etter hvert får det. Her i
Oslo er det nesten umulig å
få plass på restaurantene før
jul fordi alle skal smake på
lutefisken. Det er fint at
unge mennesker blir opptatt
av tradisjonsmat og vil føre
tradisjonene videre. Det er
nok litt inn i tiden.
brs@huseierne.no
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For å kompensere for manglende oppjustering av ligningsverdiene på
boliger i en periode med sterk prisstigning, foreslår finansminister

Kristin Halvorsen at ligningsverdiene økes selv om boligprisene faller.
En undersøkelse Hus & Bolig har gjort viser at boliger utenfor de
sterkeste pressområdene allerede nå har for høye ligningsverdier.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Høyere ligningsverdi gir
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Ligningsverdi på bolig legges til grunn
for beregning av formuesskatt. Mange
boliger i pressområder har lav lign-

ingsverdi. I gjennomsnitt utgjør de kun
om lag 21 prosent av markedsverdien,
hevder regjeringen. Derfor foreslår
finansminister Kristin Halvorsen at lign-
ingsverdiene på boliger økes. Men
allerede i 2005 påviste Statistisk sentral-

byrå at 18 prosent av boligene som ble
omsatt utenfor pressområdene rundt
hovedstaden og byene Bergen, Trond-
heim og Stavanger hadde en lign-
ingsverdi som var høyere enn maksimal-
grensen på 30 prosent.
Utredningssjef Dag Refling i Hus-

eiernes Landsforbund uttalte tidligere i
høst at boligprisene ikke hadde økt like

mye som ligningsverdiene. Han fryktet
at mange boligeiere i utkantkommuner
ville få for høye ligningsverdier. En
undersøkelse Hus & Bolig har gjort,
viser at 33 prosent av boligene som var til
salgs i Askim i oktober har for høy lign-
ingsverdi. Når ligningsverdien plusses på
enda 10 prosent, slik regjeringen går inn
for i statsbudsjettet, får hele 49 prosent
av boligene i Østfold-kommunen for
høy verdi. Skulle boligene i tillegg om-
settes for 10 prosent mindre enn prisan-
tydning, vil hele 58 prosent av boligene
ha for høy ligningsverdi.

Vil ta igjen det forsømte
– Manglende oppjustering av lign-
ingsverdiene, kombinert med høy vekst i
boligprisene over flere år, har ført til at
forskjellen mellom ligningsverdier og
markedsverdier har økt betydelig, skriver
regjeringen på sine nettsider. – Forholdet
mellom ligningsverdi og markedsverdi
varierer dessuten mye mellom boliger.
Spesielt har dyre boliger i sentrale strøk
ofte en ligningsverdi som er svært lav i
forhold til markedsverdi. Ligningsverdi-
ene økes for å kompensere for mang-
lende oppjusteringer i en periode med
sterk prisstigning.

66 prosent økning
Regjeringen viser i statsbudsjettet til at
boligprisene har steget med 167 prosent
i gjennomsnitt siden 1996. Studerer man
Norges Eiendomsmeglerforbunds statis-
tikk, oppdager man at prisutviklingen
har vært en god del lavere utenfor de
store byene, og vesentlig lavere i nord. I
Nord-Norge utenom Tromsø kostet hver
kvadratmeter 8 200 kroner i 1996. I sep-
tember 2008 er kvadratmeterprisen
17 000 kroner. Økningen i denne
tolvårsperioden har altså bare vært på
107 prosent.
Dag Refling mener regjeringen har

valgt et særdeles lavt utgangspunkt for
sine beregninger når de går tilbake til
1996. Markedet var helt i bunn i 1993,
og i 1996 var prisene fortsatt svært lave.

store skjevheter

REGJERINGEN LENER SEG PÅ
GJENNOMSNITTET: Selv om man har en
fot i kokende vann og en fot i isvann, og
middeltemperaturen kanskje er 37 gra-
der, oppleves det sjelden som komfor-
tabelt. Ligningsverdiene svir i distriktene.
Foto: Tore Wuttudal / Samfoto.
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Vollveien 33 b
Prisantydning kr 1 050 000
Ligningsverdi 2008 kr 487 128

46 % Sira Sigurdsgate 6 e
Prisantydning kr 545 000
+ fellesgjeld kr 133 365
Ligningsverdi 2008 kr 282 620

42 % Risengveien 89
Prisantydning kr 1 400 000
Ligningsverdi 2008 kr 589 723

42 %

F A K T A
Ligningsverdien av bolig og annen fast
eiendom fastsettes når bygget er
nyoppført, og settes som oftest til om lag
30 prosent av eiendommens kostpris.

Ligningsverdiene endres ikke i forbindelse
med omsetning, men ved generelle, pros-
entvise justeringer bestemt av Finans-
departementet.

Ligningsverdien skal ikke overstige
30 prosent av markedsverdien for bolig-
og fritidseiendom.

Man må selv kontakte ligningskontoret for
å få satt ned ligningsverdien.

Kilde: Finansdepartementet

66 PROSENT MER: Ligningsverdiene på boliger
og fritidseiendommer har økt jevnt og trutt

med rød-grønt styre. Første året SV, Ap og Sp
kom til makten ble de økt med hele 25 pro-

sent, deretter 10 prosent de to påfølgende år. I
forslaget til statsbudsjett for neste år foreslås
det en ytterligere økning med 10 prosent. Med

renter og renters rente betyr det at lig-
ningsverdiene har økt med 66 prosent.

Foto: Rune Kongsro.



29hus&bolig 6–2008 •

Frøys vei 1
Prisantydning kr 1 475 000
Ligningsverdi 2008 kr 601 640

41 % Frøys vei 45
Prisantydning kr 1 600 000
Ligningsverdi 2008 kr 632 540

40 % Sletta 34
Prisantydning kr 1 660 000
Ligningsverdi 2008 kr 628 904

38 %

Ser man på landet som helhet, har bolig-
prisene de siste tre årene vært tilnærmet
uendret. I september 2005 var gjennom-
snittlig omsetningspris pr. kvadratmeter
19 600 kroner. I september 2008 var den
23 700 kroner.
– Boligenes markedsverdi har på

landsbasis økt med 20 prosent i den peri-
oden SV, Senterpartiet og Arbeiderpar-
tiet har styrt, mens skattegrunnlaget for
bolig og fritidseiendom har økt med hele
66 prosent når man tar med renter og
renters rente, påpeker Dag Refling.

Prosenttillegg øker skjevhetene
Gjennomsnittsboligen i Askim omsettes
for 1,6 millioner kroner hvis man også
regner med fellesgjelden i borettslags-
leiligheter. Gjennomsnittlig lignings-
verdi ligger på 27 prosent for 2007 –
med andre ord en god del høyere enn
gjennomsnittet finansministeren viser
til. For 2008 ligger gjennomsnittet i
Askim på akkurat 30 prosent. Regjerin-
gens mål er en ligningsverdi på 30 pros-
ent for alle. Men å styre etter gjennom-
snittsverdier kan fort bli problematisk.
En fot i kokende vann og en fot i isvann
betyr ikke at man har det komfortabelt.
Hus & Boligs undersøkelse avdekker
store skjevheter.
To av boligene som er med i under-

søkelsen fra Askim har begge en prisan-
tydning på 1 450 000 kroner. Den ene
har en ligningsverdi i 2007 på 138 801
kroner, som utgjør 9,6 prosent av prisan-
tydning. Bygget er oppført i 1952. Den
andre boligen, som er reist i 2006, har en
ligningsverdi på 495 000 kroner, altså
34,1 prosent av prisantydning. Etter pås-
laget på 10 prosent som regjeringen
foreslår i statsbudsjettet, får boligen i
Kykkelsrudveien en ligningsverdi på
152 681 kroner – eller 11 prosent i
forhold til prisantydning, mens huset i
Tors vei har fått en ligningsverdi på
544 500 kroner – som er 38 prosent av
prisantydning. Forskjellen var på
356 199 kroner. Nå har den økt til
391 819 kroner.

Klageadgangen godt beskrevet
Statssekretær Geir Axelsen (Ap) i Finans-
departementet sier til Hus & Bolig at
manglende oppjustering av ligningsver-
diene kombinert med høy vekst i bolig-
prisene over flere år førte til at forskjellen
mellom ligningsverdier og markeds-
verdier økte betydelig, og at dette
svekket fordelingsvirkningene av for-
muesskatten.
– Ligningsverdiene av bolig anslås

fortsatt å utgjøre kun om lag 21 pros-
ent av markedsverdiene i gjennomsnitt,
understreker han. Departementet har
ikke tilstrekkelig med opplysninger til å
kommentere rimeligheten i tallene fra
Hus & Boligs undersøkelse.
– Når boligprisene faller, vil lign-

STORT SPRIK: Samme pris-
antydning, men boligen til
høyre har en ligningsverdi
som er 400 000 kroner
høyere enn boligen til
venstre.

�



ingsverdi som andel av markedsverdi øke
automatisk. Sikkerhetsventilen inne-
bærer at skattyter har klageadgang der-
som det kan dokumenteres at lig-
ningsverdien overstiger 30 prosent av
markedsverdien. Sikkerhetsventilen er
godt beskrevet både i ”Rettledning til
postene” for selvangivelsen og i Lig-
nings-ABC, og må regnes som lett å bli
kjent med for skattebetalerne, hevder
Axselsen.
Han legger til at det er viktig å merke

seg at sikkerhetsventilen kun er rele-
vant for personer som er i formuesskat-
teposisjon, samt enkelte som blir skatt-
lagt under skattebegrensningsregelen for
pensjonister.
– Med regjeringens endringer i

inneværende regjeringsperiode er bunn-
fradraget i formuesskatten mer enn tre-
doblet for enslige og mer enn femdoblet
for ektepar. Dette har ført til at antallet
som betaler formuesskatt er redusert fra
nærmere 1,2 millioner personer dersom
2005-reglene hadde blitt videreført, til i
underkant av 800 000 personer med
regjeringens forslag for 2009. Andelen
av befolkningen som betaler formues-
skatt, er redusert fra 30 til 20 prosent.
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Det er ingen som kontrollerer om lig-
ningsverdien på boligen din er mer
enn 30 prosent av omsetningsver-

dien. Vil du unngå å betale for mye i
formuesskatt, må du selv dokumentere
at ligningsverdien er for høy ved for
eksempel å innhente en takst. I neste
omgang må du klage til ligningskonto-
ret.
En undersøkelse TNS-Gallup har

utført for Hus & Bolig viser at bare 13
prosent av boligeierne kjenner til rege-
len som sier at ligningsverdien ikke skal
overstige 30 prosent av boligens mar-
kedspris. Hele 66 prosent svarer ”vet
ikke” på spørsmålet, mens resten –
altså 21 prosent – oppgir feil svar.

Har ikke kontrollert
En bolig i Askim har en ligningsverdi
på 90 prosent av markedsverdien i
2007. Når ligningsverdien økes med
10 prosent, blir den nye ligningsver-
dien hele 99 prosent i 2008. Skulle
boligprisene falle ørlite, blir lignings-
verdien høyere enn markedsverdien.
Har eieren nedbetalt lånet og noen
kroner ekstra på bok, noe som gjelder
mange pensjonister, kan han eller hun
måtte betale langt mer i formuesskatt
enn det som er nødvendig.
Bare litt under halvparten av bolig-

eierne som var med i undersøkelsen
utført av TNS-Gallup vet sånn cirka
hva ligningsverdien på egen bolig er.

Sikkerhetsventilen virker ikke:

Bare én av ti
vet de kan klage

Sikkerhetsventilen, som sier at ligningsverdien ikke skal
overstige 30 prosent av boligens omsetningsverdi, vil hindre

urimelige utslag i enkelttilfeller, hevder regjeringen.
Men sikkerhets-ventilen virker ikke for folk flest.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

F A K T A

Undersøkelsen av
ligningsverdier i Askim:
Hus & Bolig har sammenlignet pris-

antydning og ligningsverdi på 43 tilfeldig

utvalgte boliger i Askim som var til salgs i

uke 41. Både innskudd og fellesgjeld er

lagt til grunn for beregningene der boligen

ikke er av typen selveiet.

VET IKKE AT MAN KAN KLAGE:
En av leilighetene i denne
blokken i Sollia har en
ligningsverdi på 99
prosent av pris-
antydning! Bare
en av ti kjenner
regelen som sier
at ligningsverdien
ikke skal overstige
30 prosent.

Geir Axelsen.
Foto: Esben
Johansen
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82 prosent har aldri kontrollert om lig-
ningsverdien ligger under eller over mak-
simalbeløpet, eller de vet ikke om de har
gjort det.

Klaging gir oss
dårlig samvittighet
Bare mennesker som er kontrollfriker
har glede av å etterprøve tallene i lig-
ningsoppgaven man får tilsendt fra skat-
teetaten, mener professor i psykologi ved
BI, dr. philos. Paul Moxnes. Han bekref-
ter at det skal svært mye til før man kon-
trollerer tallene. Og selv om vi skulle
finne noe vi mener er feil, skal det enda
mer til før vi klager på ligningsverdien.
– Nordmenn generelt har stor tillit til

det offentlige. Vi oppfatter staten og for-
valtingen som en venn, en slags god mor,
som vil oss vel. Skatteetaten er i min fan-
tasi ærlig og lovlydig, og jeg innbiller
meg at de behandler alle likt. Vi har ikke
noe fiendebilde av statsapparatet slik
mange har i USA, hvor myndighetene
oppfattes langt mer negativt. Her hos oss
går vi til staten for å få hjelp.
Moxnes må innrømme at han tilhø-

rer den del av befolkningen som ikke var
kjent med at ligningstaksten ikke skulle
overstige 30 prosent av markedsverdien.
– Hvis det er slik som Hus & Boligs

undersøkelse viser, at ca. 50 prosent av

ligningsverdiene i distrikts-Norge ligger
langt høyere enn dette for 2008, er det
en systemfeil, påpeker han. – I så fall
burde vi gjøre opprør! Staten har ikke all-
tid rett. Kanskje stoler vi for mye på det
offentlige her i landet? I andre land god-
tar man langt mindre. I Frankrike, for
eksempel, der marsjerer man for det
minste. Her hos oss har vi en nasjonal
psykologi som tilsier at vi ikke skal klage,
verken på høye priser eller dårlig service.
Klaging gir oss dårlig samvittighet, og vi
oppfatter oss selv som brysomme. Og til
bry vil vi helst ikke være, i hvert fall ikke
for myndighetene.

Selvangivelsesfobi
Moxnes peker også på at vi i stor grad
stoler på at noen andre, for eksempel en
organisasjon som Huseiernes Landsfor-
bund, ordner opp for oss. Psykologipro-
fessoren, som jobber mye med virkelig-
hetsfantasier – ikke drømmer, men det vi
tror er sant – mener også at vi har en
oppfatning av at det nytter lite å klage til
ligningskontoret. Det gjør at vi sjelden
prioriterer tid og krefter på slike oppga-
ver. Det er også en barriere at det kan
koste penger å få en takst.
– I min fantasi er alle håndverkere

kjeltringer som vil lure meg. Derfor er
jeg langt mer villig til å kontrollere og

klage på regningen fra bygg-
mesteren enn å forandre på
tallene i den ferdigutfylte
selvangivelsen fra lignings-
kontoret. Jeg har nemlig en

oppfatning fra media av at det nytter lite
å klage til skatteetaten, at man sjelden
når frem. Det er ikke sikkert at det stem-
mer, men slike fantasier vil stoppe de
fleste fra å prøve, sier Paul Moxnes. –
Skatteetaten gir oss angst, og vi tør ikke
klage fordi vi innbiller oss at vi ikke vil få
medhold.

Mener ligningsmyndighetene
har forsømt seg
– Når bare 13 prosent av befolkningen er
kjent med 30-prosent regelen, mener jeg
ligningsmyndighetene har forsømt seg!
De har en plikt til å informere også om
forhold som kan redusere skatten, sier
stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
(H). Høyre var initiativtager til denne
regelen som skulle forhindre at enkelte
fikk urettferdig høye ligningsverdier.
– Ligningstakster er bare interessant

for dem som betaler formuesskatt.
Hadde man fjernet formuesskatten, slik
Høyre går inn for, ville man løst dette
problemet, hevder Sanner. Inntil det kan
skje foreslår han at det kommer med en
liten advarsel på selvangivelsen, for
eksempel ”Husk at ligningsverdien på
eiendommen ikke skal overstige 30 pro-
sent av markedsverdien”. Da ville skatte-
betalerne blitt gjort oppmerksom på for-
holdet. ngs@huseierne.no

TROR IKKE DET NYTTER:
Selv om vi skulle oppdage
at ligningsverdien er for
høy, skal det veldig mye til
før vi klager. – Skatteetaten
gir oss angst, og vi tør ikke
klage fordi vi innbiller oss
at vi ikke vil få medhold,
sier professor i psykologi
Paul Moxnes. Foto: Ole
Walter Jacobsen



Går banken med sparepengene dine i konkurs, får
du dekket opp til to millioner kroner av Bank-
enes Sikringsfond. Dersom banken med en eien-

domsmeglers eller advokats klientkonto går konkurs,
gjelder samme regel. Hver klient risikerer da å få
utbetalt bare en liten brøkdel av pengene de har
betalt inn, for eksempel ved kjøp eller salg av bolig.

Tydelig for banken
I en rapport fra Bankenes Sikringsfond om inn-
skuddsgarantiens dekningsområde går det imidlertid
frem at det er mulig for eiendomsmeglere og advoka-
ter å sikre hver enkelt klients penger. Rapporten sier
at dersom det opprettes én klientkonto per klient, og
det er tydelig for banken hvem kontoen gjelder for,
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www.tryggogsikker.no

Se vårt store utvalg
av sikkerhetsutstyr !

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

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

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

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

Deltronic PHR-1211 optisk
trådløs seriekoblet røykvarsler
- Varsler en, varsler alle!

God varsling i hele huset med trådløse seriekoblede
røykvarslere. Enkel installasjon, ingen kabler, ubegrenset 
antall varslere i et system. Varsleren er kun 2,5 cm høy og
10 cm bred. DSB-godkjent, og R&TTE merket.

Tilbud: kr. 649,- (veil. 849,-)

Helly Hansen Evakid
sikrer barnet (0 - 3 år) ved
evakuering med brannstige.
Barneselen er enkel å ta på seg og plassere
barnet i. Ved bruk av selen til evakuering
kan du trygt evakuere med barnet under
kontroll, og fortsatt ha begge hender fri
for å gå sikkert ned brannstigen.

Tilbud: kr. 299,- (veil. 399,-)

Jacob Jensen 
optisk design
røykvarsler

En røykvarsler der design og sikkerhet er 
kombinert. Det danske designselskapet 
Jacob Jensen har laget en røykvarsler som 
passer nydelig inn i stuetaket ditt.

Tilbud: kr. 699,- (veil. 899,-)

Norges sikreste julegaver!

Butikk i Oslo:
(Vi selger til hele landet!)
Skippergata 33, 0154 Oslo
Telefon:  22 110 110 (kl. 10-18)

Det finnes knapt en bedre måte å fortelle noen at du bryr deg om dem, enn å gi
dem sikkerhetsprodukter som julegave. Trygg og Sikker har et stort utvalg av
sikkerhetsprodukter for hjemmet. Vi har også gavekort som gir deg mulighet til å
gi en hjelp til sikringen av hjemmet til de du bryr deg om.

Krever avklaring om klientkontoer
Advokaters og eiendomsmegleres klientkontoer kan inneholde enorme
pengesummer, men går banken konkurs, gir Bankenes Sikringsfond
normalt ikke erstatning for mer enn to millioner kroner. Nå krever
Advokatforeningen å få vite hvordan de skal forhindre at klientenes
penger går tapt.

TEKST OG FOTO:
RIKKE ÅSERUD

ALVORLIG: Flere banker har gått
over ende som følge av den
internasjonale finanskrisen.
Bankenes Sikringsfond
garanterer for inntil to
millioner pr. konto.
Klientkontoer har ingen
ekstra beskyttelse.



vil Bankenes Sikringsfond sikre opp til to
millioner per klient. Ofte kan det også
stå langt mer på kontoen.
Derfor hersker det stor tvil om hvor-

dan dette skal gjøres i praksis, og Advo-
katforeningen har bedt Kredittilsynet
om en snarlig avklaring.
– Hva må egentlig til for at det skal

være ”tydelig for banken” hvem kontoen
gjelder for? Det er ikke vanlig blant
advokater og meglere å opprette egne
konti for hver klient. Derfor er det viktig
at vi får nærmere informasjon om hva
som skal til for å tilfredsstille kravene slik
at hver klients penger i størst grad blir
sikret, sier generalsekretær i Advokatfor-
eningen, Merete Smith.
Kredittilsynet har nå oversendt Advo-

katforeningens forespørsel til Bankenes
Sikringsfond for å få en uttalelse om
saken.

Forsikringen dekker ikke
Heller ikke blant eiendomsmeglerne er
det vanlig å opprette én konto per hussalg.
Og den obligatoriske forsikringen som
dekker foretaket mot ansvar ved mangler i

tjenesteutførelsen, vil ikke dekke tap av
klientmidler ved en eventuell bankkon-
kurs, tror direktør i Norsk Eiendoms-
meglerforbund (NEF), Finn Tveter.
– Man kan neppe si at en eiendoms-

megler plikter å dele opp klientmidler til
maksimalt to millioner kroner per klient
per bank tilknyttet sikringsfondet. Der-
med må det nok foreligge helt særskilte
forhold ved plasseringen av klientmidler
dersom et eventuelt tap skulle være
dekningsmessig under forsikringen, sier
Tveter.

Sikringsordningen revurderes
Spesialrådgiver Ole-Jørgen Karlsen i
Kredittilsynet har forståelse for at advo-
katene nå ønsker en avklaring omkring
saken. Han tør ikke å spå om regjeringen
etter denne turbulente høsten vil heve
erstatningsgrensen på to millioner, men
forteller at senest i sommer ga finansde-
partementet beskjed om at grensen
skulle beholdes, også for klientkontoer.
Det er likevel en rekke andre sider ved
Bankenes Sikringsfond som nå vurderes,
forteller han.

– Finansdepartementet har bedt oss
om å utrede nye regler for fondet, og vi
er nå inne og ser på hele modellen for
Sikringsfondet. Er den god nok som den
er i dag, eller bør den legges om? Spørs-
målet om erstatning for klientkontoer er
en del av det vi ser nærmere på i den for-
bindelse, sier Karlsen.
Han kan foreløpig ikke si noe om hva

som kommer ut av arbeidet, som forven-
tes å være ferdig rundt juletider. Til det
blir en avklaring i saken anbefales
kunder og klienter hos eiendomsmeglere
og advokater å følge med på pengene de
eventuelt har stående på klientkontoer.
– Spør megleren hva han eller hun

gjør for å sikre pengene dine på en best
mulig måte. Eiendomsmegleren bør ha
en meget god forklaring dersom han eller
hun ikke har gjort alt for å trygge dem
den dagen banken eventuelt kollapser,
sier Ole-Jørgen Karlsen.
Da Hus & Bolig gikk i trykken var

det fortsatt ikke kommet noen avklaring
rundt sikringsfondets erstatningsansvar
for klientkontoer. raa@huseierne.no
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Håndverkerne er i ferd med å legge siste hånd på verket i eneboligen på Voie i Kristiansand.
Hus & Bolig har fulgt bygget siden de første skissene ble tegnet. Snart er det innflyttingsklart.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Snart innflytting

EN LANG DRØM: Kjøkken-
benken er flere meter lang.
Her blir det god plass når
ulike ingredienser skal for-
vandles til smakfulle retter.
For enden ligger et stort
og praktisk spiskammers.
Øverst til høyre ser vi så
vidt inn i soverommet.
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SOM EN SVANE: Kranen med innebygget lys er sveitsist.
Den har stått på byggherrens ønskeliste lenge.

EKSTRA INNGANG: Fra kjøkkenet kan man gå rett ut
på den gedigne låvebroen som er restaurert.

ÅPENT: Fem små trinn skiller kjøkkenavdelingen fra stuen.
Trappegelenderet er kledd med samme type eik som er brukt i gulvet.
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MASSIV EIK: Gulvet er påkostet. De 22 cm brede gulvbordene er i heltre eik og kommer fra firmaet Dinesen i Danmark. Gulvet er slipt og lakket flere
ganger for å få frem den rette gløden og bestandigheten. Fra det store stuevinduet ser man sjøen når det ikke er tett med løv på trærne.
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GARDEROBE: Et lite rom i tilknytning til soveværelset
er utstyrt med hyller og skuffer.

UTSIKT: Fra badekaret kan man følge med
på hva som skjer utenfor på tunet.

LYST: Naturen kommer nærmest helt
inn i arbeidsrommet i underetasjen.



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

OS
LO

AK
ER

SH
US
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LO
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ER
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Advokatfirmaet NORDIA DA
v/adv. Alf-Erik Vollen

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

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

LO
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike

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

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

LO

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

LO
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

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

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

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

LO

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

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

LO

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

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

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

ØNSKER DU Å ANNONSERE

PÅ DISSE SIDENE,

RING UNNI T. JOHANSEN:

TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

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

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

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

GA
LA

ND

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett
og kontrakt.

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS

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

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

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

VE
ST

-A
GD

ER

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

ST
-A

GD
ER

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

ST
-A

GD
ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS

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

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

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

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

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

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51.
Epost: post@floien.com HO
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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

Nedre Storgate 13, Håndverkergården,
3015 Drammen
Tlf.: 32 83 53 00. Fax: 32 89 47 08.
Epost: firmapost@dagmartinsen.no

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes,
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. F: 32 25 55 01.
Epost: hans.v.haug@eurojuris.no

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

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

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

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

www.toemmerdal.no

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

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

Bådegt. 1, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger
Tlf.: 51 89 27 30 / 92 04 32 92. Fax: 51 89 27 31.
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no RO
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO
v/adv. Kjell Bentestuen

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Dronningens gt. 49, Pb. 153, 4662 Kristiansand
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no www.advkjaer.no VE
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ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN,
WIGEMYR & CO DA v/adv. Sverre Ellenes

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.no VE
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ADVOKATENE CRAMER & CO

Fast eiendoms rettsforhold og de fleste øvrige
rettsområder.

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

ST
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ADVOKATFIRMAET GRENLAND DA

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

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

LE
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– Hele prosessen har vært en påkjenning.
Tanken på å måtte betale en bot på
50 000 kroner eller tilbringe 20 dager i
fengsel for en garasje som jeg ennå ikke
har fått satt opp, har vært nokså tung.
Oddmund Rustad sukker. Siden

sommeren 2006 har materialene til gara-
sjen, som han fikk grønt lys av kommu-
nen for å bygge, ligget på vent utenfor
huset hans. I over ett år har trusselen om
å måtte punge ut med 50 000 kroner i
bot for den planlagte garasjen hengt over
ham, til tingretten i oktober i år frikjente
ham for brudd på kulturminneloven.
– Jeg unner ingen en slik prosess.

Mitt råd til andre som vil bygge i nærhe-
ten av et kulturminne er: sjekk med både
kommune og fylkeskommune først! Det
kan spare deg for mange bekymringer i
ettertid, sier huseieren oppgitt.

Fikk ja fra kommunen
Det var i juni i 2006 at Oddmund
Rustad bestemte seg for å bygge en enkel
garasje like utenfor huset sitt. På nabo-
tomta ligger det en gravhaug, som etter
loven er et automatisk fredet kultur-
minne, men Rustad fikk muntlig beskjed
fra kommunen om at dette ikke burde
by på noen problemer. Rustad sendte inn
byggemeldingen med tro på at dette

skulle være en grei sak. Han ble noe for-
undret da kommunen i sitt skriftlige svar
likevel ikke ga tillatelse til bygging på
grunn av gravhaugen på nabotomta.
Men da han klaget på avgjørelsen, ombe-
stemte kommunen seg, og ga grønt lys
for bygging, så sant garasjen ble liggende
minst fem meter fra haugen.

Fylkeskommunen satte foten ned
Rustad målte fra fjellskrenten som etter
hans forståelse avslutter gravhaugen.
Men da han etter et par ukers tid skulle
begynne å bygge, dukket fylkeskommu-
nens folk opp med målebånd og alvorlige
rynker i pannen. Tiltaket så ulovlig ut på
grunn av nærheten til gravhaugen, fikk
Rustad beskjed om.
– Jeg hadde fått støpen og alt sto

klart, så jeg støpte et gulv. Garasje eller
ikke; uansett trengte jeg en biloppstil-
lingsplass, og støping av en platting er jo

Fikk bygge-ja,
måtte i retten

Kommunen ga grønt lys for bygging av garasje på tomten
ved siden av en gravhaug. Likevel ble Oddmund Rustad ilagt

en bot på 50 000 kroner for brudd på kulturminneloven.

KULTURMINNE: Gravhaugen, som er en
av de største og fineste i Enebakk,

ligger midt inni et boligfelt.

juss
TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD
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ikke engang meldepliktig, sier Rustad.
Dagen etter fikk han skriftlig beskjed

fra kommunen om å stoppe garasjebyg-
gingen. Kommunen og fylkeskommu-
nen kom sammen på befaring, og Rustad
tilbød seg da å skjære to meter av plat-
tingen nærmest gravhaugen og skjøte på
den andre siden, for å være sikker på at
garasjen kom langt nok unna haugen.
– Fylkeskommunens folk sa at i så fall

måtte jeg søke skriftlig om det, men at
søknaden skulle prioriteres, og jeg fikk
inntrykk av at vi dermed kunne bli
enige, forklarer Rustad.
Derfor fikk han sjokk da det plutselig

dumpet et brev fra politimesteren ned i
postkassen hans. I brevet sto det at han
var siktet for overtredelse av kulturmin-
neloven, og at han ble ilagt en bot på
50 000 kroner eller fengsel i 20 dager.

Automatisk fredede kulturminner
Gravhauger er såkalte automatisk fredede kulturminner. Til et automatisk fredet kultur-
minne hører en sikringssone som, med mindre noe annet er spesifisert av myndighetene på
området, omfatter et fem meter bredt belte rundt fornminnets ytterkanter. Det er forbudt å
gjøre inngrep i automatisk fredede kulturminner.

Eksempler på andre automatisk fredede kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år
1537) er helleristninger, boplasser, arbeids- og verkstedsplasser, spor etter åkerbruk av alle
slag, veifar, forsvarsverk, tingsteder, kultplasser og minnesmerker. De fleste fornminner av
denne typen ligger under jorda og dukker først frem når man begynner å grave.

I Enebakk kommune er det registrert 22 gravhauger. Gravhaugen på nabotomta til Odd-
mund Rustad regnes som en av de største og fineste i kommunen.
(Kilder: Kulturminneloven og Kulturhistorisk museum.)

F A K T A

I GOD TRO: Oddmund Rustad fikk tillatelse fra kommunen til å bygge garasje fem meter fra gravhaugen bak, men fylkeskommunen stoppet prosjektet.

�
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– Det føltes urettferdig å få bot for en
garasje jeg ennå ikke hadde bygd. I fore-
legget sto det at ”en av garasjeveggene
ligger innenfor sikkerhetssonen på 5
meter til gravhaug”, men den planlagte
garasjen verken hadde eller har vegger
ennå. Og plattingen hadde jeg jo tilbudt
meg å flytte, sier Rustad.

Frikjent
I oktober i år kom saken opp i Follo
tingrett. Retten frifant Rustad, men
idømte Enebakk kommune en bot på
50 000 kroner for at den godkjente et til-
tak som ville komme i berøring med kul-
turminneloven uten å spørre fylkeskom-
munen først. Kommunen tar selvkritikk
for at saken har gått utover Rustad.
– I ettertid ser vi at vi burde spurt fyl-

keskommunen, som er vernemyndighet
for kulturminnet, om tillatelse før vi sa ja
til bygging av garasjen. Men på det tids-
punktet anså vi det for unødvendig fordi
garasjen skulle bygges utenfor kultur-
minnets sikringssone på fem meter, sier
ordfører i Enebakk kommune, Dag
Bjerke. I fylkeskommunen er rådgiver
Anne Traaholt glad for at tingretten
dømte kommunens vurdering som feil.
– Fylkeskommunen fikk ikke beskjed

om den planlagte garasjen før etter at
kommunen hadde gitt Rustad tillatelse
til å bygge. Det er uholdbart både for oss

og for tiltakshaver, og vi er glad vi nå har
fått en dom som støtter vårt syn i dette,
sier Traaholt.
Kommunen har ennå ikke tatt stil-

ling til om den vil anke saken. Uansett
går de nedpakkede garasjematerialene til
Oddmund Rustad nå sin tredje utevinter
i møte. For selv om Rustad slipper boten
på 50 000 kroner, er det fortsatt ikke fritt
frem for å bygge. Saken skal nå avgjøres
av Riksantikvaren.
– Jeg er på ingen måte imot kultur-

minnevern, og jeg vil gjerne gjøre det jeg
kan for å bevare gravhaugen. Men nå er
det en gang slik at dette er et boligfelt.
Det hadde vært fint om både kultur-
minner og boliger kunne fungere i en
slags sameksistens, sier huseieren. Som
fortsatt har håp om en gang i fremtiden å
komme til enighet med kulturminne-
myndighetene og kanskje også få seg en
garasje med tid og stunder.
raa@huseierne.no

MED OG UTEN: Da Oddmund Rustad oppsøkte
kommunen for å få informasjon og meldings-
papirer før han igangsatte bygging av gara-
sjen, fikk han kartet øverst, datert 15. mai
2006. Gravhaugen er ikke avmerket. Først etter
at byggingen ble stoppet av fylkeskommunen
fikk Rustad forelagt kartet som viser fornmin-
net på nabotomta (i midten av kartet). Kartet
viser også hvordan en av garasjene i nabolaget
er plassert rett oppå en gravhaug (øverst til
høyre).
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Advokatens råd:
Se deg godt rundt
– Vi vil råde alle våre medlemmer til å dra til side

gardinene og se nøye etter i hagen og området

rundt om det er en gravhaug eller andre kultur-

minner der før de sender søknad til kommunen om

oppføring av påbygg, tilbygg, garasje eller terrasse,

sider advokat Thore Eithun Helland, som var forsva-

rer for Oddmund Rustad under straffesaken i Follo

tingrett. Selv om det er kommunen som har hoved-

ansvaret for at kulturminneloven blir fulgt, kan også

den enkelte borger bli bøtelagt etter straffebestem-

melsen i kulturminneloven.

– Dersom du vet om at det er et automatisk

fredet kulturminne inne på eiendommen din, eller

på naboeiendommen, må du ikke sett i gang med

å gjøre noe med tiltaket før du er helt sikker på at

fylkeskommunen er blitt varslet og har gitt grønt lys

for tiltaket, sier Helland.

Han understreker at Huseiernes Landsforbund

fullt ut støtter det viktige kulturminnevernet som

både kommunen, fylkeskommunen og Riksanti-

kvaren driver med, men påpeker at huseierne er

avhengige av at alle offentlige instanser utfører

sine plikter etter lovverket.

– Dersom ikke alle gjør som de skal, risikerer

vi at ett av våre medlemmer på nytt blir bøtelagt

og tiltalt, sier Helland.

Vanskelig for huseier
Kommunen har plikt til å melde fra til kulturminneforvaltningen om tiltak som

kan komme til å berøre fredede kulturminner, og det er svært viktig at kom-

munen overholder denne meldeplikten, påpeker rådgiver Anne Traaholt i

Akershus fylkeskommune.

– Gjør den ikke det, men gir tillatelser til bygging etter eget forgodt

befinnende blir det helt umulig å forholde seg til, ikke minst for utbyggere og

huseiere, sier Traaholt.

Hun mener at reglene om bygging i nærheten av automatisk fredede kul-

turminner er nokså klare. Til fornminnet hører en sikringssone på minimum

fem meter målt fra ytterste kant. Innenfor denne skal ingenting røres. Sonen

bør måles av fagfolk, da det kan være vanskelig for andre å avgjøre hvor kul-

turminnets ytterkant ligger. I tillegg forbyr kulturminneloven tiltak som kan

komme til ”å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller

på annen måte utilbørlig skjemme (et) automatisk fredet kulturminne”.

– Hva som kan skjemme kulturminnet er det opp til fagfolkene, altså

fylkeskommunen, å vurdere, – ikke kommunen eller tiltakshaver, sier

Traaholt.

Kulturminnekriminalitet er utbredt
Mer eller mindre bevisst gjør mange huseiere seg skyldige

i kulturminnekriminalitet, forteller Perry Rolfsen, førstekon-

servator ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Han har jobbet

med avsløring av kulturminnekriminalitet i en årrekke.

– Enkelte huseiere og utbyggere bryter kulturmineloven

med overlegg: En bot på 100 000 kroner har kanskje ikke

så mye å si i et utbyggingsprosjekt som kan gi en gevinst

på mange millioner. Andre bryter loven av uvitenhet, sier

Rolfsen.

Han råder utbyggere til ikke å stole blindt på kommu-

nen. Planlegger du bygging i et område der du vet det kan

være kulturminner bør du sjekke at ikke bare kommunen,

men også fylkeskommunen har godtatt planene før du

setter i gang.

– Selv om en del kommuner har skjerpet seg de siste

årene, ser vi stadig saker der kommunen bryter loven og

tiltakshaver får problemer, sier Rolfsen.

NY VINTER I MØTE: Garasjematerialene til Oddmund Rustad har ligget innpakket
siden sommeren 2006. Riksantikvaren skal nå avgjøre om han får bygge.



Hjelper din forretningsfører deg fremover? 
Vi tilbyr fullservice forretningsførsel til 
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Istatsbudsjettet som ble lagt frem 7.oktober foreslår regjeringen å øke fri-
beløpet du kan arve fra far og mor uten
å betale avgift fra 250 000 kroner til
470 000 kroner. Av de neste 330 000 må
du betale 6 prosent i arveavgift mot 8
før, og for det overskytende bare 10 –
mot tidligere hele 20 prosent.
– Ved å vente med å skifte til etter 1.

januar er det altså betydelig å spare,
understreker advokat Tore Fritsch.

Be om offentlig skifte
– Det er tidspunktet man får råderett
over arven som bestemmer om det er
2008-reglene eller 2009-reglene som skal
gjelde, forklarer Tore Fritsch. – Ved pri-
vat skifte er det tidspunktet for dødsfal-
let som bestemmer hvilke regler som
gjelder. Ved å be om offentlig skifte kan
du skyve arveoppgjøret over til 2009.
Det kan spare deg for mange penger.
Mange kvier seg for å be om offentlig

skifte både fordi det svært ofte tar lenger
tid og fordi det som regel faller dyrere
enn et privat skifte. Lang tid kan i høst
være fordelaktig. Tingrettens gebyr
utgjør for tiden 25 rettsgebyr, som tilsva-
rer 21 500 kroner. I tillegg kommer
bobestyrerens godtgjørelse som også kan
bli noen tusen kroner. Men et regneek-
sempel viser at arveavgiften for en bolig

med markedsverdi på 3 millioner kroner
vil reduseres fra kr 514 000 til kr
239 800 med de nye reglene. Selv om
man skulle måtte betale 50 000 kroner
for det offentlige skiftet, vil man fortsatt
tjene 224 200 kroner på å utsette opp-
gjøret. Og jo mer man arver desto mer
fordelaktig blir det å vente.

Tre års frist
I følge skifteloven kan hver loddeier, det
vil si alle som har krav på en brøkdel av
arven og ikke bare enkeltgjenstander,
forlange at det skiftes offentlig.
Hvis du ønsker å begjære et offentlig

skifte, må du gjøre det før et eventuelt
privat skifte er avsluttet. Men går det
mer enn tre år siden arvelateren døde,
bortfaller retten til å kreve offentlig
skifte. Hvis gjenlevende ektefelle har sit-
tet i uskiftet bo, løper fristen fra det tids-
punkt retten til uskifte opphørte.
Har man bedt om et offentlig skifte,

kan man trekke begjæringen tilbake og
likevel foreta et privat skifte. Men advo-
kat Tore Fritsch vil ikke anbefale noen å
gjøre det uten først å undersøke med
skattemyndighetene om arveavgiften da
vil bli beregnet etter 2008- eller etter
2009-reglene.
– Det kan være risikabelt, sier han.

ngs@huseierne.no
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– Vent med skifte til 2009
Skulle en av dine nær-
meste dø nå i høst, bør
du vente med å skifte til
neste år, er budskapet til

den profilerte skatte-
advokaten Tore Fritsch.

De nye skattereglene
som trer i kraft fra

årsskiftet er langt gun-
stigere for deg som har
arv i vente enn dagens
regelverk. Ved å be om
offentlig skifte kan du
utsette arveoppgjøret.

juss
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TEKST:

NINA GRANLUND SÆTHER

Beboerne
skal sikres
Regjeringen har nedsatt et lovutvalg

som skal utarbeide et minimumskrav

til frivillige sikringsordninger i

borettslag. Ordningen skal sikre

andelseiere mot å bli sittende ansvar-

lige for naboens gjeld. I dag er det

ingen lover som regulerer slike sik-

ringsordninger i borettslag. Utvalget

ledes av advokat Kristin Bjella, og

skal komme med et forslag innen 1.

juli 2009. raa@huseierne.no

MYE Å SPARE: De nye reglene for arveavgift gjør det lønnsomt å vente til neste år.
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Mor og far har gått bort. Hus og hytte
tilfaller deg og dine søsken. Myn-
dighetene vil vite hva eiendom-

mene er verdt. Det er lett å konkludere
med at lav verdifastsettelse vil gi lavere
arveavgift. Arveavgift vil man jo helst
ikke betale.
– Her kan man fort

lure seg selv, sier advokat
Tore Fritsch. – Spart arve-
avgift kan gi en etterføl-
gende skattesmell om man
ikke ser skatt og avgift i
sammenheng.

– Vær ikke for frekk
I utgangspunktet skal ver-
dien på det man arver
gjenspeile virkelig verdi,
men for eiendommer må
dette gjøres skjønnsmes-
sig. Loven sier ikke noe

om at man må taksere eiendommene for
å anslå verdien. Arvtakerne kan selv fylle
ut skjemaene fra Skatteetaten. Her må
man gi opplysninger om blant annet
størrelse og standard.
– Hvis det bare er én arving, og han

eller hun skal bo i boligen og bruke hytta
– da er det gunstig med lav
verdifastsettelse. Men er
man for frekk, kan man
risikere at skattefogden
sender egen takstmann,
minner Fritsch om.
Med en gang det er flere

søsken, og en eller flere av
dem vil selge sine andeler,
lønner det seg med høyere
verdi, påpeker advokaten.
Ved salg beregnes det
gevinst på grunnlag av inn-
gangsverdien, altså verdien
som står på papiret. Bare

Spar 50-80 % energi til oppvarming
Økte satser for enøk støtte
Inntjent på 4-8 år

www.elektropluss.no 

Bytt ut fyrkjelen med varmepumpe

10 prosent er
mindre enn 28
– 10 prosent arveavgift er langt gunstigere enn 28 prosent skatt.
Tenk deg derfor nøye om når du skal anslå verdier
ved skifte, sier skatteadvokat Tore Fritsch.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Én million
stiftelser årlig
Etter ett år som landets tinglysings-

myndighet behandler Statens kart-

verk nå over én million rettsstiftelser

årlig. Kartverket har blitt et kompe-

tansesenter for tinglysing i fast eien-

dom og borett. Jurist Olav Hannisdal

forteller at juridisk avdeling ofte har

svært vanskelige og kompliserte

saker å behandle. Statens kartverk

fikk nylig støtte for sin lovtolkning i

Høyesterett: Det er eiendommens

verdi på tinglysingstidspunktet som

skal ligge til grunn for å beregne

dokumentavgiften.

Justisdepartementet ønsker at

minst 80 prosent av pantedokumen-

tene, skjøtene og slettingene skjer

elektronisk innen utgangen av 2010.

Også rettsstiftelser knyttet til disse

dokumentene faller innunder dette.

Det er også et ønske at all informa-

sjonsutveksling mellom tinglysingen

og henholdsvis Brønnøysund-

registrene, namsmennene og dom-

stolene skjer elektronisk.

ngs@huseierne.no

Tore Fritsch
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ett av søsknene kan opparbeide seg botid
som gir rett til skattefritt salg av boligen.
– Svært ofte velger man å sette verdi-

ene lavt. Det er ikke uvanlig å skrive at
boligen er av lav standard, og at den kre-
ver mye vedlikehold. Selv om det ikke er
krav om takst, kan det være smart, mener
Fritsch. Da er det ingen som betviler
skjønnet. Med takst mener han reell
takst, ikke en snill takst som enkelte
takstmenn kan være villige til å gi.
Han gir oss et eksempel som forklarer

hvorfor verdifastsettelsen bør ligge så nær
markedsverdien som mulig: En eiendom
ble verdsatt til 1,2 millioner. Eiendom-
men ble senere solgt for 9,8 millioner.
Salget ble gevinstbeskattet med 28 pro-
sent. Eieren måtte altså ut med 2,4 milli-
oner kroner. Med de nye satsene for arve-
avgift betaler man maksimalt 10 prosent
i avgift på arv fra far og mor – i dette til-
fellet ikke mer enn 980 000.

Botid gir skattefritak
Samtlige søsken som arver hytte, kan
opparbeide seg botid. Oppretter man et
hyttesameie, og unnlater å selge hytta før
det har gått fem år, har alle sameierne rett
til å selge eiendommen skattefritt. Haster
det ikke med å selge hytta, kan det altså
være gunstig med lav verdifastsettelse.
Men vil noen ut tidligere, og overdrar sin
andel for eksempel til ett av de andre
søsknene, må vedkommende betale skatt
hvis eiendommen omsettes for mer enn
det som ble oppgitt ved arveoppgjøret.
Et regneeksempel illustrerer dette:

Per, Pål og Kari oppgir at hytta de arver
er verdt totalt 3 millioner kroner. Etter to
år selger Kari sin andel til Per og Pål for
2 millioner. Altså er hytta egentlig
verdt 6 millioner. Kari vil måtte betale
280 000 kroner i skatt på gevinsten av
1 million i stedet for inntil 100 000 kro-
ner mer i arveavgift. ngs@huseierne.no

juss
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NINA GRANLUND SÆTHER

Avklaring om
dokumentavgift
Høyesterett har slått fast at doku-

mentavgiften for en eiendom skal

bygge på markedsverdien på tinglys-

ningstidspunktet. I september i år

behandlet Høyesterett en sak som

gjaldt en eiendom kjøpt i 1989, uten

at overdragelsen ble tinglyst. I 2007

ønsket kjøperen å tinglyse eiendom-

men med kjøpesummen fra 1989

som avgiftsgrunnlag. Dette ble ikke

godtatt av Statens kartverk, som

mente det var verdien på tinglys-

ningstidspunktet som skulle legges til

grunn. Lagmannsretten stadfestet

kartverkets avgjørelse, og Høyesterett

avviste anken fra eiendomskjøperen.

raa@huseierne.no
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– I første omgang var kommunen frekke
nok til å tilby oss 18 000 kroner for
tomta. Etter en kamp i rettsvesenet, der
vi ble tilkjent 200 000 i lagmannsretten,
sitter vi igjen med i underkant av 10 000
kroner hver når alle utgifter er betalt.
Dette oppfatter jeg som rent offentlig
tyveri, sier Knut Bakke frustrert.
Eiendommen til Knut og broren

Erik Bakke ligger langs Jessnes-stranda i
Ringsaker, et området kommunen
ønsket å benytte til offentlig badeplass. I
første omgang tilbød kommunen en

– Offentlig tyveri
Knut Bakke og broren var inntil nylig eiere av en
strandtomt med en takst på 3,5 millioner kroner.
Etter en lang kamp i rettssystemet i forbindelse
med ekspropriasjon av tomta, sitter de nå igjen

med ca. 20 000 kroner.

EKSPROPRIERT: Ringsaker
kommune ville ha eien-

dommen ved Mjøsa.
De tilbød 18 000 kroner

for tomta som ble taksert
til 3,5 millioner.

Foto: Jo Kjetil Heggelund.
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erstatning på seks kroner kvadratmete-
ren, eller totalt 18 000 kroner. Brødrene
engasjerte da advokat, og tok saken til
tingsretten. Der ble eiendommens verdi
taksert til 3,5 millioner av en eiendoms-
megler. Likevel ble Bakkebrødrene ikke
tilkjent noe der. Saken ble så anket til
lagmannsretten, som kom frem til en
erstatning på 200 000 kroner for frem-
tidig tapte parkeringsinntekter.
– Jeg skulle gjerne ha snakket med

noen som hadde sagt at dette er helt legi-
timt og at de ikke hadde hatt noen pro-

blemer med det dersom det hadde ram-
met dem selv eller egen familie, sier
Bakke. De valgte også å anke saken til
Høyesteretts kjæremålsutvalg, men der
ble saken avvist.

Til fellesskapets beste
Bakke sier han forstår at stat eller kom-
mune i enkelte tilfeller må ekspropriere
eiendommer til fellesskapets beste, men
mener det er uhørt at det ikke skal gå an
å gi tilstrekkelig erstatning for dette.
– Det kan jo hende at en enkeltper-

son, familie eller andre må avstå noe på
bekostning av egeninteresser, men det
som blir helt feil er jo at det offentlige i
slike saker sitter på alle sider av bordet.
Først regulerer man så man ikke kan
bygge. Når verdien så er blitt begrenset,
eksproprierer man. Slik jeg oppfatter det
betyr dommen vi har fått at offentlige
organer har rett til å stjele privat eien-
dom til beste for folk flest, sier Bakke.

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

OPPGITT: Knut Bakke har forståelse for
at han må avstå strandeiendom, men
mener han bør få reell erstatning.
Foto: Jens Erik Jensrud

�
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Overtar
eiendom for
småpenger

Bestemmer det offentlige seg for å ekspropriere
eiendommen din har du ifølge Grunnloven krav
på full erstatning. Likevel blir de som blir berørt
av slike saker ofte sittende igjen med småpenger.
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For dem som blir berørt av en ekspro-priasjonssak, oppfattes det offentliges
overtakelse av eiendommen ofte som

rent tyveri. Med loven i hånd kan nemlig
både stat og kommune ta eiendommen
din i forbindelse med gjennomføringen
av en reguleringsplan. Formålet kan være
alt fra etablering av friområde til bygging
av vei, skole eller rådhus, og selv om
Grunnlovens paragraf 105 klart sier at
den som eier eiendommen har krav på
full erstatning, er det i dag svært omdis-
kutert hva full erstatning betyr.

Dette får du
Det er i utgangspunktet ekpropriasjons-
erstaningsloven som regulerer hvordan
erstatningen til grunneier skal fastsettes.
Den sier at verdisettingen skal gjøres på
grunnlag av salgsverdien, bruksverdien
eller kostnaden av å kjøpe en tilsvarende
eiendom. Blir eiendommen din ekspro-
priert, betyr dette likevel ofte lite for deg
i praksis. Ifølge vanlig rettspraksis er det
nemlig reguleringsplanen som er vedtatt
for området som styrer erstatningssum-
men stat eller kommune må betale. Det
vil si at det spiller liten rolle om tomta du
eier tidligere har vært regulert til hytte-
tomt, og frem til ny reguleringsplan ble
vedtatt hadde en relativt høy verdi. Der-
som den nye reguleringsplanen bestem-
mer at tomta nå er et friområde, blir det
lagt til grunn for erstatningen, som da vil
bli svært lav.
– Mange vil nok føle seg urettferdig

behandlet i forbindelse med en ekspro-
priasjonssak, enten det blir gjort fra stat-
lig eller kommunalt hold, sier advokat
Einar Frigland i Huseiernes Landsfor-
bund.
I første omgang vil grunneier trolig få

et tilbud fra kommunen eller staten om
en sum den er villig til å betale for eien-
dommen. Her vil det være en viss for-
handlingsmulighet, og ofte får grunneier
dekket utgifter til advokat i forbindelse
med forhandlingene. Kommer partene
ikke til enighet her, skal prisen fastsettes
ved rettslig skjønn. Er grunneier ikke
fornøyd med resultatet, kan lagmanns-
retten avholde et overskjønn. Dersom
grunneier får medhold i en slik sak, vil
saksomkostningene bli dekket av mot-
parten.

Problematisk praksis
At kommunen eller staten først kan gå
inn og regulere bruken av et område,
ekspropriere det, for så å betale erstat-
ning ut i fra det området er blitt omregu-
lert til, vil for de fleste oppfattes som en
svært problematisk praksis. Her kan altså
det offentlige ganske enkelt bruke en
reguleringsplan for å få et område de
ønsker på billigsalg. Et av de mest grave-
rende eksemplene på dette, er ifølge
advokat Frigland en sak der KLP-Eien-
dom kjøpte et område langs Akerselva i
Oslo regulert til forretningsbygg og rev
den gamle bebyggelsen for å bygge nye
forretningsblokker. Da alt var jevnet med

jorden bestemte Miljøverndepartemen-
tet seg for at området ville være flott som
friareal, og eksproprierte hele eiendom-
men uten at KLP fikk en krone i erstat-
ning.
– I verdens rikeste land er det mot-

bydelig at ikke stat eller kommune tar
seg råd til å gjøre skikkelig opp for seg
med folk som blir fratatt eiendommen
sin. Huseiernes Landsforbund har lenge
jobbet for at Grunnlovens regel om full
erstatning skal få tilbake sitt reelle inn-
hold, men foreløpig har ingenting
skjedd. Slik vi ser det har Høyesterett
tolket ekspropriasjonslovgivningen i
stykker. Det er ”riktig” juss som fører til
disse utrolig urettferdige resultatene, og
bare Stortinget kan endre på dette sier
Frigland. Han understreker samtidig at
det ikke betyr at organisasjonen støtter
eventualitetsmaksimen, som sier at den
som får eiendommen sin ekspropriert
skal få erstatning for det han eller hun
potensielt kunne gjort med eiendommen
i fremtiden.

Mulig å klage
Når et område omreguleres skal alle
grunneiere varsles, og opplyses om at de
har rett til å uttale seg i saken. Blir pla-
nen vedtatt, kan man i ettertid klage til

LILLEHAMMER

GJØVIK



fylkesmannen. Likevel er det liten sjanse
for at en slik klage blir hørt dersom den
ikke gjelder direkte feil i saksbehand-
lingen, enten det dreier seg om mang-
lende orientering om uttalelsesretten
eller gal oppmåling.
– Det er veldig viktig å være tidlig på

banen i denne typen saker. En regule-
ringsplan vil alltid bli lagt ut til offentlig
ettersyn før den blir vedtatt. Mange rea-
gerer først når planen er vedtatt og kan-
skje først når det offentlige begynner å
gjøre inngrep. Da er toget ofte allerede
gått, sier Huseiernes Landsforbunds
samarbeidadvokat Johs. Strenge Næss i
Askeradvokatene. Ifølge Strenge Næss
vil saker ofte kunne løses eller avklares
ved at grunneier starter en tidlig dialog
med kommunen. Da vil man i mange
tilfeller kunne få en avtale som er til å
leve med for begge parter.
– Det er ofte slik at kommunen

skjønner at dette er et vanskelig tema og
velger å være litt rimelige slik at man
sparer en masse kostnader knyttet til
rettssaker. Ofte kan grunneiere også
vinne på å jenke seg litt og innse at de
ikke nødvendigvis vil få mer om de går
rettens vei. I verste fall kan man ende
opp med ingenting, sier Strenge Næss.
brs@huseierne.no
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Iløpet av 2008 vil det analoge TV-net-tet være stengt i ti fylker, og innen
utgangen av 2009 vil det være histo-
rie over hele landet. Da må alle som
tidligere tok inn TV-signaler via en
vanlig tak- eller bordantenne ha skaffet
seg en dekoder til rundt 1 500 kroner
for å få liv i skjermen. Men er det du
som leier ut, eller er det leietageren
som skal betale når signalene for-
svinner i utleieboligen?

Husleieloven
Få har vært fremsynte nok til å avtale
dette på forhånd, og husleieavtalen fra
Huseiernes Landsforbund har ikke noe
punkt som dekker dette spørsmålet.
– Dermed er det en litt vanskelig

sak. På den ene side kan det jo hevdes
at siden slokkingen av det analoge bak-
kenettet ligger utenfor huseiers kon-
troll, er det urimelig at han eller hun
skal belastes økonomisk for det, sier
advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund. – På den andre side er
det flere paragrafer i husleieloven som
kan underbygge at det likevel er rime-
lig å konkludere med at det er huseiers
ansvar å kjøpe dekoderen, legger han
til.
Husleieloven sier nemlig at boligen

skal holdes i den stand som er avtalt,
og at når gjenstander som tilhører
utleier må skiftes ut, er det utleiers
ansvar. Har TV-signalene vært der tid-
ligere i leieforholdet, skal altså huseier
sørge for at de forblir der.
– Heller ikke en ”leies som den er”-

klausul, som finnes i punkt 10 i Husei-

ernes Landsforbunds leiekontrakt, gjør
at utleier kan fri seg for dette ansvaret,
påpeker Frigland. Han anbefaler derfor
utleier å kjøpe en dekoder, først som
sist.
– Dekoderen må jo være på plass

hvis man skal få leid ut i fremtiden, og
da er det like greit å ta regningen med
en gang, mener advokaten..

Parabol og strøm
Dersom TV-bildet forsvinner av andre
grunner enn at det analoge bakkenettet
stenges, vil det også i de fleste tilfeller
være huseiers ansvar. Hvis for eksempel
takantennen blåser ned, er det huseie-
ren som skal sette den opp igjen. Og
har du som utleier parabol- eller kabel-
abonnement som benyttes av leietager,
kan du ikke si det opp i leietiden uten
at det får følger.
Det er likevel ikke slik at du som

huseier plikter å forsyne leietager med
TV- og datasignaler. Hvis det ikke er
signal når leietager første gang kobler
til sitt TV- og datautstyr, er det ikke
nødvendigvis en mangel. Kontaktene i
veggen gir bare informasjon om at sig-
nal antagelig kan kjøpes; ikke nødven-
digvis at signalene er der ved innflyt-
ting.
Men med strøm er det annerledes.

Den må være der fra starten av.
– Så lenge det er strømuttak i boli-

gen, gir det leietager en berettiget for-
ventning om at han eller hun straks
kan ta ut strøm. Hvis ikke, foreligger
det en mangel, sier Frigland, som
minner om at det er utleier som betaler
for strømmen dersom leieavtalen ikke
sier noe annet. raa@huseierne.no

Hvem skal betale
for TV-signalene?
Det analoge TV-nettet er snart historie. Men hvem skal betale
for den nye boksen som må til for at leietageren fortsatt skal
få inn TV-signaler når det digitale bakkenettet tar over?
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JESSNES

HAMAR

BRUMUNDDAL

VED MJØSA: Strandeiendommen
som tilhørte bødrene Bakke ligger
ved Jessnes i Ringsaker, litt nord
for Hamar.



GRÅTT: Anniken J.
Kvaal i Bergen får
tilsendt en rygg-

sekk for dette bildet
i grånyanser.
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Hus & Boligs store fotokonkurranse går nå mot slutten,
men er du rask, kan du fortsatt sende inn ditt bilde av
et hus og være med å konkurrere om 30 000 kroner.
– Ikke bare knips i vei, men tenk på komposisjonen,

lyder ekspertrådet fra fotograf Knut Bry.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Tenk komposisjon

FØR DET BLE REVET: Dette bildet er tatt i for-
bindelse med kunstprosjektet "Kulturland-
skap Åkersvika", forteller Anders Øystein
Gimse fra Hamar. Huset er nå revet.



– Det er mange fine bilder i konkurran-
sen. Men en del av dem bærer et visst
preg av å være tatt i forbifarten. Litt mer
arbeid med komposisjonen ville gjort
mye.
Slik lyder fotograf Knut Brys dom

over bildene som er sendt inn til Hus &
Boligs store fotokonkurranse hittil. Bry

har takket ja til å sitte i juryen som i
januar neste år skal kåre konkurransens
hovedvinner. Vinneren av konkurransen
får, i tillegg til heder og ære, en premie på
15 000 kroner.

Gå rundt huset
For at et bilde av et hus skal bli spen-

nende kan det lønne seg å ta en ekstra
runde rundt det før du knipser i vei.
– Se om du kan ta bildet fra en annen

og bedre vinkel enn den første du kom-
mer over. Har huset detaljer som kom-
mer bedre frem når du flytter på deg? Ser
det annerledes ut fra den andre siden –
eller til et annet tidspunkt? Kanskje kan
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SOM ET MALERI:
Ytre Grotle i
Bremanger er
foreviget av
Jeltje Jonstra
fra samme sted.

HIMMELBUE: Andreas D. Skjervold i
Bodø er en ivrig fotograf som har
sendt oss mange bilder. Dette har
han kalt "Regnbue over Steinvik-
holm slott", og bildet er tatt på
Skatval i Trøndelag under uværet
siste helgen i september.
Jurymedlem Knut Bry mener han
bør få tilsendt en ryggsekk i posten.

�
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SISTE SUKK: John Magne
Hembre på Hegra har sendt inn
et bilde av smia som han har
hatt stående på åkeren siden
siste vår. – Den har vært en stor
del av min gårds historie men
skal nå i høst desverre bukke
under for nye tider og Stjørdal
brannvesen, forteller Hembre i
en e-post.

DRAMATISK HIMMEL: May Haukås fra Oslo har tatt et originalt
bilde av den nye operaen i Bjørvika, mener fotograf Knut Bry.

bildet få mer liv over seg hvis du for eksempel venter på
kveldslyset, sier Bry, som legger til at dersom du tar bilde
med solen i ryggen, blir lyset på bildet gjerne flatt. Da er det
vanskelig å skape stemning.
Bry minner også om at et bilde i de aller fleste tilfeller må

bearbeides i ettertid.
– Flere av de innsendte bildene kunne nok med fordel ha

vært innom photoshop. Er for eksempel horisonten i bak-
grunnen skjev, så rett den opp i bilderedigeringsprogrammet
ditt, råder Bry.

Teknisk gode
Blant de nyeste bildene som er kommet inn i konkurransen
har fotografen valgt seg ut to favoritter: Andreas D. Skjer-
volds bilde av Steinvikholm slott og Anniken J. Kvaals bilde
fra Kjelløya utenfor Harstad.
– Bildene er teknisk gode og de har bevisste komposisjo-

ner. I tillegg ser begge fotografene ut til å ha jobbet med
lyset og stemningen, mener Bry.

Han trekker også fram May
Haukås’ bilde fra Operaen i Bjør-
vika.
– Her har fotografen funnet en

litt ny vinkel og fått til et annerledes
bilde av en mye fotografert bygning,
påpeker han.
Fotokonkurransen pågår ut

2008. Vil du være med? Les mer på
www.hus-bolig.no/fotokonkurranse.
raa@huseierne.no

Juryen som skal dele ut
30 000 premiekroner vil
bestå av fotografene
Berit Roald, Morten M.
Løberg og Knut Bry samt
redaktør Nina Granlund
Sæther.

Knut Bry
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Safir - leveres i glassklar utgave
eller som speil.
Frontglasset kan også påføres 
dekor; enten et av våre elegante 
standardmotiver, eller et selvvalgt 
motiv i farge og stil som passer 
ditt interiør. Safi r er med andre ord
mer enn en varmeovn.
Den er også et stykke kunst som 
pryder veggen din!

Glen Dimplex’ produkter selges av 
ledende elinstallatører over hele landet.
Se mer om Safir glassovn på
www.glendimplex.no

Safir glassovn
design som varmer

Toshiba varmepumper
- intelligent oppvarming

ABK AS er Toshibas representant i Norge
Tlf: 02320 - www.toshibavarmepumper.no

- intelligent oppvarming

Best i test
2008!

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

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler 
Se www.toshibavarmepumper.no for liste over autoriserte 
forhandlere i Norge.

Best i test

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



56 • hus&bolig 6–2008

Tropisk tømmer er fortsatt populært,
selv om forhandlere hevder at omset-
ningen er mindre enn for få år siden.

En sterk innredningstrend har fremhevet
det tropiske tømmeret med sin skjønn-
het og holdbarhet. Det har ført til at
mange har falt for fristelsen til å kjøpe en
benkeplate til kjøkkenet eller en parkett
av tropisk tre. Det er lett å glemme at
benkeplatene i iroko og teak, eller par-
ketten i merbau bidrar til avskoging av
verdens regnskoger, klodens såkalte
grønne lunger. Sertifiseringsordningen
FSC (Forest Stewardship Council) som

Staten bevilger inntil tre
milliarder kroner årlig til det

norske klima- og skogprosjek-
tet som skal hindre nedhug-

ging av regnskog, men forbyr
ikke import og salg av pro-

dukter til hus og hjem laget av
truede tresorter og ikke-

bærekraftig tropisk tømmer.

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD

Ingen kontroll med import av

regnskogtøm

Miljøvernminister Erik Solheim
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skal sertifisere bærekraftig tømmer, reg-
nes som en av de mest anerkjente eksis-
terende ordningene. Men selskaper
skyldige i ødeleggende og ulovlig tøm-
merhogst, har i følge Regnskogfondet
også blitt sertifisert.

Hva skjer?
Da Miljø- og utviklingsminister Erik
Solheim holdt et innlegg på konferansen
Rights, Forests and Climate Change i
Oslo den 15. oktober, svarte han på
spørsmålet fra Hus & Bolig om hva som
blir gjort i Norge for å forby import av

ikke-bærekraftig tømmer.
– Det er et veldig vanskelig spørsmål

som vi har jobbet mye med. Grunnen til
at vi ennå ikke har en løsning er at vi
trenger en dialog med de tømmerpro-
duserende landene som er innblandet i
denne trafikken, svarer Solheim.

Han understreker at det ikke er
enkelt å fastsette kriterier for hvilket
tømmer man mener er bærekraftig eller
ikke, men forsikrer at han jobber i tett
samarbeid med den europeiske unionen
og andre samarbeidspartnere om disse
kriteriene.

mer
INTET FORBUD: Et av klima- og

skogprosjektets formål er å bidra
til bevaring og bærekraftig bruk
av biologisk mangfold og gjen-
vinning av avskogede områder.
Allikevel finnes det ingen lov-
givning som pr. i dag forbyr
import av ikke-bærekraftig
tropisk tømmer. Alt står og

faller med goodwill.
Foto: Tom Schandy / Samfoto.

�



– Jeg må også tilføye at vi alle vet at
mye av det ikke-bærekraftige tømmeret
på markedet ikke kan spores tilbake til
opprinnelseslandet. Jeg kan ta et eksem-
pel: Vi kan omtrent ikke finne spor av
tømmer fra Myanmar (Burma) på ver-
densmarkedet, allikevel vet vi at mye
tømmer er hogd i Myanmar og
eksportert gjennom andre land.

Solheim mener at Regnskogfondet
og andre uavhengige organisasjoner må
hjelpe til med å endre holdninger, og
tror at samarbeidet vil bære frukter.

Etterlyser regelverk
– Regnskogfondet har i flere år jobbet
for å stanse handelen med ikke-
bærekraftig tropisk tømmer, og i løpet av
de siste ti årene har vi gjennomført en
rekke kampanjer mot både hagemøbel-
bransjen, byggevarebransjen og båtbran-
sjen, sier kampanjekoordinator Solveig
Firing Lunde i Regnskogfondet. Arbei-
det har ført til at bevisstheten har økt
betraktelig i de nevnte bransjene og hos
forbrukere.

– Det er likevel et stort behov for
regelverk, fordi ansvaret i dag skyves over
på forbrukerne. Vi tror Norge har
unngått å innføre forbud av frykt for
reaksjoner fra andre land, sier Firing
Lunde.

Hun tror at det aller viktigste reg-
jeringen kan gjøre for regnskogen nå, er
å sørge for at regnskogsmilliardene
brukes fornuftig.

Forhandlerne
Mange forhandlere i kjøkken- og parkett-
bransjen tilbyr produkter av tropisk
tømmer, men alt ligger ikke bestandig på
disken, noe ligger også under, og de fær-
reste er villige til å diskutere saken. Men
noen er klare på at de vil finne andre løs-
ninger. Norema, Sigdal og Marbodal er
del av Nobiakonsernet. Av disse er det
bare Norema og Sigdal som tilbyr pro-
dukter av truede tresorter. På spørsmålet
om hvilke tanker han gjør seg rundt
bruken av slike tresorter, svarer
markedssjef og produktutvikler i Nobia,
Einar Ingvaldsen:

– Vi har en strategi som går ut på å få
en synligere miljøprofil enn den vi har
hatt til nå. Det er et område vi vil satse
sterkt på neste år, sier markedssjefen.
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Regnskog er avhengig av høy temperatur og mye nedbør. Vi finner regnskog i et belte rundt ekvator,

først og fremst nord i Sør-Amerika, i Sentral-Amerika og Vest-India, i Sentral-Afrika og i Sørøst-Asia.

Omkring 6 prosent av jordoverflaten er dekket av regnskog. Detter er trolig under halvparten av hva

arealet var i forrige århundre. Årlig forsvinner et areal tilsvarende halvparten av Norge.

De siste 30 årene har Brasil tapt 15 prosent av sin regnskog som måler 5 millioner kvadratkilometer

og teller 22 millioner mennesker fra 220 folkegrupper med 180 språk.

Regnskogene er ekstremt artsrike. Over halvparten av verdens dyr og planter holder til der.

Regnskogfondet anslår at 100 - 200 arter forsvinner hver eneste dag.

Hvis 30 prosent av skogen blir borte krysser vi den kritiske grensen for hva skogen kan tåle.
�
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Truede tresorter
Afrormosia – Vest-Afrika – brukes til gulv, møbler og båter
Azobé – tropisk Afrika – benyttes til havneanlegg
Bibolo – tropisk Afrika – brukes til ytterdører
Bilinga – tropisk Afrika – brukes til parkett
Bintangor – Sørøst-Asia
Bubinga – tropisk Afrika – brukes til benkeplater
Cedro – Latin-Amerika
Doussie – tropisk-Afrika – brukes til parkett
Gabon – tropisk-Afrika – brukes til dører, møbler, garasje-
porter og ytterdører

Ibenholt – ulike tropiske områder bl.a. i Afrika og på Sri
Lanka

Iroko – tropisk-Afrika – brukes til parkett, dører, båter og
benkeplater

Ironwood – Sørøst-Asia
Itauba – Sør-Amerika
Jatoba – Brasil og andre tropiske områder i Amerika –
brukes til parkett

Jelutong – Sørøst-Asia
Kapur – Sørøst-Asia – brukes til møbler og båter
Kempas – Malaysia og Indonesia – brukes til parkett
Keruing – Sørøst-Asia – brukes til hagemøbler
Khaya – tropisk Afrika – brukes til båtinnredning, møbler,
lister og ytterdører

Koto – Afrika – brukes til dører
Lapacho – Sør-Amerika – brukes til utemøbler
Mahogni – tropiske områder i Amerika og Karibia – brukes
bl.a. til møbler

Makoré – Sentral- og Vest-Afrika – brukes bl.a. til møbler
Meranti – Sørøst-Asia – brukes bl.a. til hagemøbler, kryss-
finer, terrassegulv

Merbau – Malaysia og Indonesia – mest solgte tropiske
parkett i Norge

Moabi – tropisk Afrika – brukes til innredning av båter
Padauk – Myanmar (Burma) og Thailand – brukes til
parkett

Palisander – vokser i tropiske områder – handel totalforbudt
Parashorea – Sørøst-Asia – brukes til hagemøbler
Pokkenholt – tropisk Amerika
Ramin – Malaysia og Indonesia – brukes til møbler og lister
Sapelli – tropisk Afrika – brukes til gulv, dører, garasjeporter
og møbler

Sipo – tropisk Afrika – brukes til gulv, dører, garasjeporter
og møbler

Teak – brukes til hagemøbler og båtdekk, men også til
innredning, dører og møbler

Tulipwood – Myanmar (Burma), Thailand og Vietnam
Wengé – tropisk Afrika – brukes i parkett, benkeplater,
møbler

Zebrano – tropisk Afrika – brukes i møbler

Kilder: CITES (Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora) / Regnskogfondet.

Se www.regnskog.no

Tidligere var FSC-merkede produkter ( Foreste Stewardship Council) regnet som et aksep-

tabelt alternativ for den som ville bruke regnskogstømmer, men en rapport fra Regnskog-

fondet publisert i 2002 avslører store svakheter i merkeordningen. Hovedproblemet er at

selskapene som sertifiserer skog har sterke økonomiske interesser i at skogen blir

sertifisert, uavhengig av om skogsdriften oppfyller FSCs strenge prinsipper og kriterier.

I Norge selges det mest regnskog innen varegruppen byggevarer; for eksempel dører,

garasjeporter, parkett og benkeplater.

Kilder: Regnskogfondet, Wikipedia.

TRENDY: Mørke benkeplater av heltre er
populært på kjøkkenet. Mange av kjøkken-
produsentene fører benkeplater av truede

regnskogsorter. Foto: Gro Aanensen.

F A K T A



60 • hus&bolig 6–2008

Han har vært bevisst på å bruke
leverandører som har kunnet fremvise
FSC-sertifiseringer av produktene, sam-
tidig som han vet at det har vært
diskusjoner om hvorvidt disse ordnin-
gene har vært til å stole på.

– Det har vært et veldig stort fokus
rundt denne type produkter, derfor har
vi bestemt at produktene ikke lenger skal
være en del av vår katalog. Vi skal nå
satse på tradisjonelle tresorter og heller
utvikle overflatebehandlingen som
forøvrig gir flotte resultater.

Markedssjef Kjell Bentsen i Boen
Bruk AS selger parkett av tropisk tøm-

mer. Han forteller, som sin kollega i
kjøkkenbransjen, at han jobber med
FSC-sertifiserte leverandører. Han
bruker også organisasjonen Tropical For-
est Trust som referanse. Han vet allikevel
at diskusjonen om gyldighet pågår.

– Vi prøver å følge reglene og bruke
trevirke som er sertifisert. Men vi gjør
ikke så mye for å sjekke hvordan tøm-
meret er produsert, medgir han.

Han innrømmer at alt ikke er sertifi-
sert, men vil gjerne ha vekk det prob-
lematiske tømmeret og finne andre løs-
ninger. Et tre som valnøtt er mørkt, men
prisen er for høy. Han tror også alterna-

TRUET: Den tropiske tresorten
iroko er blant annet populær
som parkett. Foto: Nina
Granlund Sæther.

Solveig Firing
Lunde, Regn-
skogfondet
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Teak vokser ikke på Toten
”Når du velger produkter fra Kvik, tar du naturlig hensyn til miljøet. Vi bruker aldri tre fra regn-

skogen” skriver Kvik i sin kjøkkenkatalog for 2008. Noen sider lenger bak reklamerer de for

benkeplater og hyller i massiv teak. Men vokser ikke teak nettopp i regnskog?

En rekke norske produsenter og forhandlere selger produkter som inneholder mer eller

mindre regnskogtømmer. Norema tilbyr benkeplater i heltre av mahogny, iroko, zebrano, teak og

wenge. Huseby har benkeplater i wenge og jatoba. Corinor har iroko, jatoba, mahogny, merbau

og teak i sitt sortiment. Luna fører benkeplater av mahogny, mens Sigdal har plater av iroko.

Fronter av laminert wenge får du hos JKE Design.

Merbau, jarrah, rosewood og jatoba er treslag du kan velge mellom hvis du vil ha parkett fra

Kährs. De har også palisander i sitt utvalg av finerte overflater til tross for et totalforbud mot kjøp

og salg av dette treslaget. Også laminatgulv fra Alloch inneholder merbau og jarrah selv om

bedriften påstår at de stiller krav til bærekraftig virksomhet. Langmoen tilbyr parkett i jarrah.

Jatoba og merbau får du også fra Fjordal Gulv, mens Boen Parkett tilbyr jatoba.

Swedoor lager dører i wenge og zebrano. Diplomat tilbyr dører av teak.

Også møbelprodusenter og forhandlere, blant dem Skeidar, Brunstad, Torpe og Kleppe

Møbelfabrikk, tilbyr produkter som er laget helt eller delvis av truede tresorter.

ngs@huseierne.no

tivet er å jobbe med overflatebehan-
dling.

– Tropisk tømmer var stort hos oss
for noen år siden, og utgjorde da tyve
prosent av den totale produksjonen. Nå
er vi nede på to til tre prosent. Men ser-
tifisering, eller mangel på sertifisering,
fører til at vi for eksempel ikke får tak i
nok sertifisert eik. Vi kan rett og slett
ikke leve hvis vi bare får sertifisert tøm-
mer, avslutter han.

ROSA MERKELAPPER:
Hus & Boligs gjennomgang
av diverse brosjyrer viser at en
rekke aktører på det norske markedet
tilbyr benkeplater, parkett, dører og
annet av truede regnskogarter.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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Tegnehjelp på nettet
Sliter du med å se for deg hvordan ditt nye kjøkken kommer til å se ut,

eller hva slags møblement som får plass på badet? På nettet finner

du en rekke tegneverktøy som kan hjelpe deg. www.hus-bolig.no

Lukt på sikringsskapet
Fyringssesong er også brannsesong. Når du skrur på panelovnene, settes også det

elektriske anlegget på prøve, men du kan snuse og føle deg frem til svakheter i det

elektriske anlegget. Har du gamle skrusikringer bør du ta deg en tur i sikringsskapet

og sjekke om alt er i orden nå, oppfordrer administrerende direktør i Norsk brann-

vernforening, Dagfinn Kalheim.

– Ta en kikk i sikringsskapet, kjenn etter om det lukter svidd, og ta på sikringene.

Er de så varme at de er ubehagelige å ta på er det overbelastning på systemet,

og du bør tilkalle elektriker, lyder ekspertens råd. www.hus-bolig.no

Ligningsverdi er ikke
eiendomsskattetakst
På nettet skriver Boligabc.no at ligningstakst er

”takst som danner grunnlag for den kommunale

eiendomsskatten”. Det er direkte galt. Lignings-

verdien av bolig og annen fast eiendom fastsettes

når bygget er nyoppført, og settes som oftest til

om lag 30 prosent av eiendommens kostpris.

En eiendomsskattetakst skal speile eiendommens

markedsverdi, og vil derfor bli langt høyere enn

ligningsverdien. www.hus-bolig.no

Skeptisk til dobbelt-boligforsikring
Dersom du ikke klarer å vente med å kjøpe ny bolig før du har solgt

din egen, kan du nå forsikre deg mot risikoen for å måtte betale

dobbelt opp. Problemet er at det tar hele seks måneder før forsik-

ringen slår inn. – Dette er nok ikke en forsikring som lønner seg for

folk flest, men et produkt som kan være nyttig for veldig spesielle

kunder om har en bolig det er svært vanskelig å selge, sier Mikael

Pfanhauser i det uavhengige rådgivningsfirmaet Bente Olafsen’s

Finans. Forsikringen, som blant annet er tilgjengelig via eiendoms-

megleren Eie, dekker kostnader opp til 15 000 kroner i ni måneder.

www.hus-bolig.no

nyttpånett

UTVIDER HUSLEIETVISTUTVALGET
Regjeringen har bestemt seg for å utvide Husleietvistutvalgets virkeområde til

også å gjelde Trondheim og Bergen. Ordningen er i tillegg blitt gjort permanent i

statsbudsjettet.

Husleietvistutvalget ble opprettet 1.mars 2001 som en 3-årig prøveordning

for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo. Senere ble også Akers-

hus del av prøveordningen, som samtidig ble forlenget ut 2005. I statsbudsjettet

for 2006 ble det foreslått å legge ned utvalget, men etter press fra blant annet

Huseiernes Landsforbund ble det bestemt at prøveperioden skulle vare ut 2008.

Husleietvistutvalget ble samtidig gjort til obligatorisk førsteinstans for tvister

knyttet til leie av bolig i Oslo og Akershus. www.hus-bolig.no

www.hus-bolig.no NYHETER HVER DAG

Enklere å klage
på håndverkeren
Har du fått utført arbeid på boligen din,

men er misfornøyd med jobben hånd-

verkeren har utført? Nå er det enklere

enn noen gang å klage. Konflikter med

håndverkere er ofte vanskelige å løse,

og behandling hos Forbrukertvistutvalget,

som i dag behandler de fleste klagene på

håndverkertjenester, kan ta mellom seks

og tolv måneder. Nå er den nye Klage-

nemnda for håndverkertjenester endelig

operativ, noe som ifølge Forbrukerrådet

skal gi langt hurtigere tvisteløsning.

www.hus-bolig.no
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Karin Irgens fra Bærum så ved en til-
feldighet en annonse for en luft- og
varmetransportør fra det svenske fir-

maet Myson. Innretningen, som er et ca.
to meter langt plastrør med en vifte på
toppen, fikk hun kjøpt hos Clas Olsson
for 598 kroner.

Mange vil nok kvie seg for å montere
et hvitt rør som kan minne om en
takrenne på stueveggen, men prinsippet
er både enkelt og genialt, mener Karin
Irgens.

– Innretningen fører den varme luf-
ten oppunder taket ned mot gulvet.
Etter at jeg monterte varmetransportø-
ren var det ikke nødvendig å fyre like
mye som før for å få en behagelig tempe-
ratur på gulvet.
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Økt sirkulasjon
minsker

energibehovet
Selv om vi sprengfyrer, kan vi vinterstid likevel oppleve

rommet som kaldt fordi gulvet forblir kjølig. Den varme
luften stiger til værs og blir liggende oppunder taket.

En vifte som får luften til å sirkulere, kan løse problemet
og gjøre at du sparer mange oppvarmingskroner.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

BILLIG PLAST: Luft- og varmetransportøren
på veggen hos Karin Irgens er ingen vakker
oppfinnelse, men den fungerer. Varm luft
ledes ovenifra og ned mot gulvet.

Karin Irgens

NESTEN LYDLØS: Vifta i taket sender
varmen også inn i tilstøtende rom.
Ulempen er noe mer støv.
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Fyrer mindre
Pensjonisten har gjort målinger som
viser at systemet virker. Hun gir oss et
eksempel: Før hun satte på transpor-
tøren første gang var temperaturen på
gulvet 13 grader, mens den var 18 grader
ca. 1 meter opp på veggen. Oppunder
taket var det sannsynligvis varmere. Fem
minutter etter at hun satte på viften, var
det også 18 grader ved gulvet.

– Før frøs jeg alltid på bena. Det
gjorde at jeg satte opp temperaturen på
ovnen min, men det trenger jeg ikke nå,
forteller Irgens. Strømregningene hen-
nes har vært vesentlig lavere de to siste
årene enn første vinteren hun bodde her.

Fordeler varmen bedre
Birger Skar på Lierskogen i Buskerud
har montert en vanlig hvit elektrisk vifte
med store blader i taket. Også den øker
sirkulasjonen og fordeler varmen i rom-
met bedre.

– Vifta gjør at luften også i tilstø-
tende rom blir varmet opp, og ikke bare
i stua her vedovnen står, forklarer han.
Uten vifte måtte han varmet opp stuen
innenfor på annen måte.

Ulempen med større luftsirkulasjon
er mer støv som virvles opp. Lyd kan
også være sjenerende. Mens installasjo-
nen hos Irgens ga fra seg en svak summe-
lyd, er det nesten ikke mulig å høre vifta
hos Skar når den står på trinn én. Økes
hastigheten brummer den mer.

Temperaturforskjell
driver motoren
Den canadisk oppfinnelse Ecofan er helt
lydløs. Den trekker heller ikke strøm fra
nettet. Vifta er ingen perpetuum mobile,
men når den settes rett på vedovnen,
olje- eller pelletskaminen, blir foten av
metall varmet opp. Kjøleribber på øvre
del blir ikke like varme. Dermed produ-
serer konstruksjonen nok strøm selv til å
drive de tynne bladene rundt.

– Også en slik vifte vil bidra til å øke
luftsirkulasjonen og derigjennom spre
varmen bedre, sier forsker Edvard Karls-
vik ved Sintef Energiforskning AS. Han
understreker imidlertid at selv om man
både kan få bedre sirkulasjon og økt
komfort med en vifte, vil effekten
avhenge av hvor den er plassert og selve
konstruksjonens utforming. �
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– Her er det kjente termodynamiske
lover som gjelder, påpeker han.

Plassering viktig
Skal du få godt utbytte av en vifte, enten
du velger en takvifte eller en som monte-
res på veggen, bør den stå i nærheten av
varmekilden, understreker Karlsvik.

– Viftens oppgave er å presse kon-
veksjonsvarme fra luften rundt ovnen ut
i rommet og varm luft som legger seg
oppunder taket ned mot gulvet.
Kjøligere luft skal også ledes mot ovnen
så den kan bli varmet opp.

Hvordan viften er utformet vil også
ha betydning.

– På en takvifte er det en stor fordel
med store blad. Da får man flyttet mye
luft uten stor hastighet, og man blir ikke
så plaget av støy som når viften må gå
raskere rundt, opplyser Sintef-forskeren.

Han påpeker også at utbyttet av en
vifte vil være størst på ovner med små
heteflater. Med små heteflater får man
ikke varmen i tilstrekkelig grad ut av
ovnen. Den forsvinner i stedet opp i
pipa.

– Husk at et langt piperør kan øke
heteflaten betraktelig, sier Edvard Karls-
vik. – Det er den billigste formen for
varmeveklser jeg kan tenke meg. Ellers
minner han om at varmeflyttere kan
være nyttig. Det er kanaler med små vif-
ter som presser luft gjennom veggen fra
et varmt rom til et annet som er kjøli-
gere. ngs@huseierne.no

Luft- og varmetransportøren fra Myson

kan kjøpes i deler fra Clas Ohlson.

Mer informasjon www.myson.se eller

www.clasohlson.no

Det finnes et rikt utvalg av ulike takvifter.

Kan blant annet kjøpes i vanlige elektriske

forretninger.

Ecofan-viften importeres og selges

av www.gohelse.no i Kirkenes.

Telefon 78 99 00 99.

Se eventuelt www.ecofan.no

VARM MAGI: Den canadiske oppfinnelsen Ecofan produserer selv strømmen som driver bladene
rundt når den settes på en varm ovn. Bedre luftsirkulasjon gir bedre komfort fordi varmen sprer
seg bedre rundt i rommet.



Sjekk www.daikin.no for autoriserte forhandlere.
Tlf: 23 24 59 50



68 • hus&bolig 6–2008

– Vi er ikke de første som bruker olje av
gammel frityr til oppvarming, men så
vidt jeg vet er vi de første i Norge som
kan tilby dette til husholdningene, sier
Arne Bøhmer, salgssjef i Hamarfirmaet
Eco-1. Firmaet spesialiserer seg på å gjøre
frityrolje fra storkjøkken, hoteller, cate-
ringbedrifter og industri om til miljø-
vennlig fyringsolje for husstandene. I år
er det foreløpig kun boliger på Østlandet
som kan nyte godt av den gamle frityren,
men fra neste år regner firmaet med å
kunne levere over hele landet.

Unødvendig å bytte ut
Biofyringsoljen er CO2-nøytral, det vil si
at den ikke tilfører atmosfæren ny CO2

ved forbrenning, i motsetning til fossile
brennstoffer. Å bytte ut oljefyren for å bli
mer miljøvennlig vil dermed være unød-
vendig hvis man går over til den frityr-
baserte oljen, mener Bøhmer i Eco-1.
– Denne biofyringsoljen er laget av

det som i utgangspunktet var et avfalls-
produkt, og miljøgevinsten er dermed
stor. I de aller fleste tilfeller kan de som
fyrer med vanlig olje gå rett over til bio-
fyringsolje, uten å gjøre noen foran-
dringer på anlegget. Dermed er både de
økonomiske og miljømessige innspa-
ringsmulighetene store, sier Bøhmer.
Han anbefaler at man for sikkerhets

skyld hører med de som gjør service på
oljefyren om man kan bruke den rensede

frityroljen på anlegget. En annen ting
man må være oppmerksom på, er at bio-
fyringsoljen ikke tåler kulde like godt
som vanlig olje. Derfor bør man ikke
oppbevare den i en tank der det er fare
for frost.

Interessant
Prosjektleder Silje Østerbø i Naturvern-
forbundet er i utgangspunktet ikke uten
videre positiv til biofyringsolje.
– Bruk av biofyringsolje krever

bevissthet av forbrukeren. Du må vite
hvor oljen kommer fra. I dette tilfellet
må du være trygg på at den kun stammer
fra avfallsprodukter i matproduksjon.
Problemet med mye annen biofyrings-

Fyr med
frityr

Snart kan du varme opp huset ditt med
renset, brukt frityrolje fra gatekjøkken
og matproduksjon – og få ren,
grønn samvittighet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: ESPEN BRATLIE / SAMFOTO
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olje, som for eksempel den maisbaserte,
er at produksjonen av oljen går på
bekostning av matproduksjon, sier
Østerbø.
Hun legger til at man som huseier

også må ta i betraktning hvor mye res-
surser man må bruke på eventuelt å til-
passe oljefyren til det nye drivstoffet. I
tillegg stiller hun spørsmål ved hvor mye
ressurser som brukes for å gjøre frityrol-
jen om til brukbar biofyringsolje.
– Men så sant det ikke krever for mye

å rense den gamle frityroljen, og huseiere
kan bruke oljefyren som den er, høres
dette ut som et godt og spennende pro-
dukt for husholdningene, sier Østerbø.

Renses ved kjemisk prosess
Eco-1 jobber nå med å få i gang et stort
produksjonsanlegg i Brumunddal, der
den gamle frityroljen skal renses og gjø-
res om til biofyringsolje ved hjelp av en
kjemisk prosess, som ifølge Bøhmer ikke
er spesielt kraftkrevende. Men siden fri-
tyroljen som kommer inn er av varie-
rende kvalitet, er renselsesprosessen
nokså komplisert. Hittil har det stort sett
bare vært økonomisk forsvarlig å selge
slik olje i store kvanta til industrien, men
Bøhmer tror tiden nå er moden for pri-
vatmarkedet.
– Vi har allerede hatt en god del hen-

vendelser fra folk som vil kjøpe bio-
fyringsoljen vår, så her er det absolutt et

marked, mener han.
Hos Enova kan du søke om støtte til

ulike energitiltak i boligen, men innkjøp
av biofyringsolje til oljefyren er ikke
blant disse. Det foreligger heller ingen
planer om å utvide støtteordningen til å
omfatte bio-oljekjeler, forteller prosjekt-
leder Sverre Inge Heimdal.
– Det er blant annet fordi dette ofte

vil skje i form av konvertering av eksiste-
rende kjeler og her vil investeringskost-
nadene være små i forhold til de andre
miljørettede tiltakene vi gir tilskudd til.
Videre vil det være slik at denne type
kjeler kan tilbakeføres til ordinære olje-
kjeler, forklarer Heimdal.
raa@huseierne.no
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Det ble kanskje fint da du pusset opp entreen
– men vet du hvor tett den egentlig ble? Og
det nybygde huset du akkurat har flyttet inn

i – er du sikker på at håndverkerne ikke slurvet
med konstruksjonen? Hva med de flotte down-
lightsene i taket – trekker det kald luft fra dem?
Dette er spørsmål Enova gjerne vil ha svar på.
Dersom du har lurt på noe av det samme, kan
dere hjelpe hverandre.

Mistenker varmetap
Denne sesongen vil nemlig Enova sponse folk
som ønsker å termografere huset sitt med 1 500
kroner. Kravet er at Enova får kopi av rapporten.
– Vi gjør det fordi vi ønsker å vite mer om

hvor tette husene våre egentlig er. Vi har blant
annet mistanke om at delvis oppussede hus kan
ha nokså store varmetap i overgangen mellom
den nye og den eldre delen av huset. Men for å
bekrefte eller avkrefte denne og andre teorier,
trenger vi et erfaringsgrunnlag, sier spesialråd-
giver Sverre Heimdal i Enova.
Også downlights og byggearbeid gjort av

ufaglærte kan i følge rådgiveren være problem-
områder i boligen.

Kvalitetssjekk
Et termograferingskamera er et kamera som
måler avvik i overflatetemperaturen i boligen og
som dermed kan avdekke hvor tett den er, og
hvor det eventuelt er varmelekkasjer. Også lek-
kasjer i vannbåren gulvvarme og brudd i varme-
kabler kan oppdages ved hjelp av termografe-
ring. Selv om det ikke er spesielt vanlig å termo-
grafere bolighus i dag, hevder Heimdal at han

Mistenker du at huset ditt lekker varme? Nå kan du få
termografering av boligen sponset av Enova – dersom

du er villig til å gi statsforetaket en kopi av ”mappa di”.

Sponser termografering

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
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Nå lanserer vi 
sentralstøv sugeren
for ekte mannfolk

H

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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aldri ville kjøpt en bolig uten å ta denne
kvalitetssjekken.
– Hvorvidt huset er tett eller ikke, er

veldig viktig i forhold til energibruken.
Svakheter i selve byggekonstruksjonen
bør avsløres jo før jo bedre, spesielt der-
som du har en nybygd eller nylig kjøpt
bolig, sier Heimdal, som minner om at
termograferingen i nye boliger aller helst
bør gjøres før listverket legges.

Finn ditt firma
Ved å kontakte Enova kan du få infor-
masjon om termograferingsfirmaer i ditt
område som har inngått sponsoravtalen
som gjør at de kan gi 1 500 kroner i
rabatt på regningen. Tilbudet gjelder
kun boliger som allerede er bebodd.
Mer informasjon finner du ved å
ringe 800 49 003 eller gå inn på
www.minenergi.no. raa@huseierne.no

AVSLØRENDE: Kameraet
viser at den ene veggen
er svært kald.

Shell lanserer HL-dager den 1. og 14. i hver må-
ned, fra januar til juni 2009. På HL-dagene får alle 
medlemmer av Huseiernes Landsforbund 20 øre i ekstra 
bonus* per liter drivstoff.

Slik får du bonusen din på HL-dagene
Er du allerede knyttet til bonusavtalen Huseiernes Lands-
forbund har med Shell, trenger du ikke foreta deg noe. Du 
får den ekstra bonusen din automatisk.

Ønsker du å knytte deg til bonusavtalen og lese mer om  
hva du kan få i bonus hos Shell, kan du gå inn på  
www.huseierne.no og klikke på Shell. Du kan også ringe 
Trumf Kundeservice på 815 33 023.

Bli varslet om HL-dagene
Registrer ditt mobilnr. ved å sende det til kundeservice@
trumf.no, så sender vi deg SMS og minner om HL-dagene.

Få 20 øre i EKSTRA bonus på drivstoff!

www.shell.no

* Bonusen får du på betjente Shell-stasjoner i Norge.

HL-medlemmer kan få inntil 
55 øre i bonus på HL-dagene!
Sparer du bonus med:

Shell MasterCard fra Citi får du totalt 55 øre per liter.
Bankkort eller Trumf-kort får du totalt 45 øre per liter.

Betingelser for Shell MasterCard fra Citi pr 1.11.2008: Nom. rente 
21,5% pa. Eff. rente v/kreditt kr 15.000,- 29,9%, kr 30.000,- 26,6%,  
kr 50.000,- 25,1% pa. Se www.shell.citi.no for gjeldende betingelser.

N
yhet!



Bobler som ikke klistrer
”Big bubbles, no troubles” het det så fint i tyggegummien Hubba Bubbas
reklame en gang på åttitallet. Den fantastiske amerikanske tyggisen var
så elastisk at å blåse store bobler bød på små problemer. Jo større boble
du klarte å blåse, jo tøffere var du. Det gøyeste var når bobla sprakk.
I motsetning til Bugg, Kruttyggis og Toy, klistret den seg nemlig ikke fast
under nesa når den smalt rett i ansiktet ditt. Det var bare å skrelle den av,
med snørr og det hele, stappe den inn i munnen igjen og gjøre et nytt for-
søk på å blåse en enda større boble. Nå har vi fått en ny boble fra Amerika
– boligboblen, men i motsetning til tyggegummiboblene fra Hubba Bubba,
kan det bli snakk om en klissete affære for mange dersom den sprekker.

Selv har jeg så langt bare deltatt i oppblåsningsfasen, og tjente en god
slump penger da jeg og min samboer solgte en knøttliten ettromsleilighet
for snart to år siden. Vi hadde knapt bodd der i to år, men opplevde en
verdistigning på over 600 000 kroner. Leiligheten var på 39 kvadrat.
Et ekstravagant walk-in-closet. Det var nesten uvirkelig. For godt til å
være sant. Muligens var det nettopp det det var.

Da budrunden pågikk for fullt, hadde vi allerede kjøpt oss et fint lite
rekkehus i utkanten av byen, og selvsagt betalt langt over takst. Takstene
var jo urealistisk lave uansett, og meglerne ble beskyldt for å bruke
såkalte lokkepriser for å få flere kunder på visning. Faktisk la vi på
100 000 ekstra etter at vi hadde vunnet budrunden for å forsikre oss om
at ingen medlemmer i borettslaget vi kjøpte oss inn i skulle bruke for-
kjøpsretten til å snappe den rett foran nesa vår. Likevel sprengte vi langt
fra lånerammen vi hadde fått. Banken var nærmest villig til å kaste penger
etter oss.

Nå lurer jeg på hvordan scenariet hadde vært i dag. Hadde vi i det hele
tatt fått solgt den lille leiligheten vår på 39 kvadratmeter? Et lån før vi
hadde solgt, kunne vi trolig sett langt etter. Tatt i betrakting dagens rente,
spørs det også om lånerammen hadde vært like fleksibel som den gang.
Før salget spøkte vi lenge med å bygge en form for heisanordning for å få
den lille babyen vi ventet opp på hemsen der vi hadde ”soverommet” vårt.
Den nedfellbare stigen var langt fra enkel å balansere på, og med et lite
barn på armen hadde det vært nærmest umulig. Heldigvis sitter vi nå med

både rekkehus, stasjonsvogn, ei lita jente og en andre-
etasje med skikkelig trapp.

Foreløpig har altså den påståtte boblen
skapt lite problemer for oss.Egentlig hjalp den

oss langt på vei med å få råd til stedet vi bor i dag.
Skulle derimot bobla sprekke med et brak, og
eiendomsprisene rase til et nivå langt under det vi
en gang kjøpte for, er det ikke sikkert det blir like
moro å selge neste gang. Det er jo ikke umulig at

vi på ett eller annet tidspunkt får
behov for mer plass. Boligmarkedet
fungerer dessverre ikke som
Hubba Bubba. Smeller det, er
det lett å bli sittende i klisteret.
”Big bubbles, no troubles” er
nok dessverre bare en drøm.

Bjørn Runar Sodeland
brs@huseierne.no

Vedprisene stabile
Produksjonen og salget av ved øker, men prisene står
på stedet hvil. Mange vedprodusenter melder om økt
produksjon i år, men dette kommer trolig ikke til å gi
lavere priser for forbrukerne. Prisen på ved har tradi-
sjon for å holde seg stabil år etter år.
– Vedbransjen er en traust bransje uten de store

endringene. Prisen står nokså stille, sier daglig leder i
interesseorganisasjonen Norsk Ved, Oddvar Espegard.
De siste årene har vedforbruket i Norge gått jevnt
oppover.
– Spesielt i 2003 og i 2006, da mediene skrev mye

om strømprisene, økte forbruket av ved merkbart.
Det har også vært mye fokus på alternativer til strøm
og olje den siste tiden, og det gir også økt forbruk,
sier Espegard.
Tall fra SSB viser at etter elektrisk oppvarming er

vedovn det vanligste oppvarmingsutstyret i norske
boliger. 69 prosent av alle husholdninger har vedovn
eller peis. raa@huseierne.no

Opplag: 154 716
Løssalgsavisene sliter med fallende
opplag. Nye tall fra Fagpressens medi-
ekontroll viser at Hus & Boligs opplag
i løpet av siste år har økt med hele
18 414 blader. Det gjør bladet til et
av de største innen norsk fagpresse.

Ingen andre øker så mye som Hus&Bolig, men
Motor, som utgis av Norges Automobilforbund,
er fortsatt Norges største fagblad med 448 851
trykte blader i gjennomsnitt. Fagbladet, med-
lemsblad for organiserte i Fagforbundet, ligger på
en solid annen plass med 308 117 eksemplarer.
Hus & Bolig hadde håpet å innta årets tredje-
plass, men må se seg slått av Magasinet for fag-
organiserte som utgis av Fellesforbundet. De
hadde et gjennomsnitt på 157 995 blader.
Godkjent opplagstall for Hus & Bolig første
halvår 2008 er 154 716 blader. Det femte bladet
i rekken er Utdanning som utgis av Utdannings-
forbundet.
Norges største fagblader utgis altså av fagorga-

nisasjoner eller av interesseorganisasjoner for bil
eller hus og hjem. For å være med i Den norske
fagpresses forening og derigjennom Norsk Presse-
forbund, må fagbladene forplikte seg til å følge
Redaktørplakaten, Vær-varsom-plakaten og
Tekstreklameplakaten. ngs@huseierne.no
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En svanemerket holdning
Det offisielle miljømerket Svanen kan brukes
av produkter som oppfyller strenge miljø-,
helse- og kvalitetskrav.

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD

Et mylder av produkter
bruker i dag svanemerket
som kvalitetsgaranti.
Nordisk Miljømerking
vurderer en produkt-
gruppes miljøpåvirkning,
og det stilles krav til blant
annet råvareutvinning,
produksjon, energieffektivitet,
kjemikaliebelastning og mulighet
for gjenvinning. Målet er konkret, redusert miljøbelastning.
Holdbarhet vurderes også da produkter med kort levetid kan
være miljøbelastende.

Svanebygd
Et svanemerket hus er godt isolert og trenger lite energi Det
reduserer den globale klima- og miljøbelastningen. Det må
videre innholde miljødokumenterte materialer, ha god ventila-
sjon, og ha gjennomgått en material- og kvalitetskontroll.

Svanemalt
For maling stilles det strenge krav for innhold av kjemikalier
og løsningsmidler og til holdbarhet og slitestyrke. Miljømerket
maling har dokumentert at den ikke inneholder stoffer som er
klassifisert som meget giftige, giftige, miljøfarlige, kreftfrem-
kallende, reproduksjonstoksiske eller mutagene.

Svaneinnredet
Svanemerkede tekstiler er produsert fra økologisk produserte
fibre, uten giftige og miljøbelastende stoffer, inneholder ikke
bromerte flammehemmere, er ikke klorbleket og inneholder
ikke allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer.
Møbler og innredning oppfyller strenge krav til bruk av sertifi-
sert treråvare, og må være slitesterke og holdbare. Hvitevarene
skal blant andre krav, ha et lavt energiforbruk.

Svanebetalt
Så gjenstår det bare å finne ut hvor konkurransedyktige pro-
dusentene av disse produktene er, eller om kvalitetsgarantien
koster for mye.

Forhandlere - se:

www.nortronic.biz

Nyhet!
Energispare-
lampe med
G9-sokkel!

Importør av MEGAMAN i Norge

De miljøvennlige lampene!

2
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Eierne kjøpte tomannsboligen i 1996,og begynte umiddelbart å gjøre huset
om til enebolig. De leide inn arkitekt-

hjelp for best mulig planlegging, og byg-
get ut huset med stort kjøkken og sepa-
rat spisestue i første etasje, og med sove-
rom og terrasse i annen etasje. Huset har
en grunnflate på 160 kvadratmeter, og
går over tre etasjer. I kjelleren er det godt
med bodplass i tillegg til en egen utleie-
leilighet. Første etasje består av inn-
gangsparti med innebygd garderobe,
kjøkken, toalett, vaskerom, tv-stue/-
bibliotek, stue og spisestue. Annen etasje
består av bad, allrom og tre soverom.
Loftet brukes i dag til lagringsplass, men

har stort potensial som arbeids-
rom/oppholdsrom.
Alle tregulvene i huset er beholdt. De

er blitt slipt og oljet med hvitpigmentert
olje. I kjøkkenet og spisestuen er det lagt
fliser, og i inngangspartiet er det lagt ski-
fergulv. Veggene er enten panelt og malt,
eller tapetsert og malt. I annen etasje er
det bygd et stort nytt bad med fliser på
gulvet og veggene. I første etasje er det
bygd et stort kjøkken med spiseplass, og
med en deilig frokostterrasse utenfor.
Utvendig har huset fått ny panel og er
beiset mørk brunt. Etter to års intensivt
arbeid med stor egeninnsats stod huset
ferdig i all sin prakt.

Juleglede
på Jar

I den sjarmerende eneboligen på Jar er rommene julepyntet.
Den liflige duften av kongerøkelse sprer seg, og det knitrer
og spraker i tørr bjørkeved i peisen til akkompagnement

av husets datter Julies vakre julesanger på pianoet.

TEKST: HEIDI WESTERLUND FOTO: INGER METTE MELING KOSTVEIT
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JULEPYNTET: Spisebordet er dekket med arvede tallerkener og krus. De store røde lyktene og stjernene på bordet gir
en varm og vakker julestemning. Den doble glassdøren var opprinnelig brukt som ytterdør, og er satt inn under

renoveringen av huset. Fra spisestuen ser vi inn i kjøkkenet. Det er denne delen av huset som er bygget på.
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– Huset har gjennomgått en total-
forvandling fra a til å. Absolutt alt er
endret, og tatt i betraktning at vi også
valgte å bygge ut, kunne vi vel ha byg-
get et helt nytt hus. Men det er nå
engang noe spesielt med eldre hus
med sjel, sier eierne. Familien, som
har to døtre på 61/2 og 10 år samt
katten Safira, har fått en flott bolig
med god plass både inne og ute til seg
selv og til familiens tallrike gjester.

Julehus i desember
I desember forvandles huset til et
eventyrlig julehus. Med gamle, lutede

dører, karmer og synlige bjelker i
kjøkkentaket, er huset den perfekte
bakgrunn for stemningsfull julepynt.
Husfruen er svært kreativ og liker
godt å dekorere.
– Vi starter tidlig med pyntingen

her i huset, forteller hun. – Jentene er
med og får pynte sitt eget tre i allrom-
met. Vi baker pepperkaker og lager
hjemmelaget marsipan til stor glede
for alle gjestene som stikker innom på
førjulsbesøk. Vi planter svibler og
hyasinter i potter, og julestjerner og
amaryllis fyller rommene. En fin
familietradisjon er å lage en glede-

RØDT OG GRØNT: Her er det pyntet med både nisser og mus i mangfoldige varianter.
På ventilatoren henger en flott krans som dekor. Kjøkkenbenken er i heltre eik,
mens det av praktiske og estetiske hensyn er lagt marmorfliser i kokesonen.

I taket er det lagt bjelker som gir kjøkkenet et rustikt preg.
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andre-adventskalender. I stedet for å gi
barna gaver hver dag i adventstiden skal
de utføre en god handling; Legge ut mat
til fuglene, gi bort en leke eller en bok til
et barnehjem, bake til slekt og venner
eller besøke en gammel tante. I dagens
overflodssamfunn er det viktig å lære
barna ikke å bli for tingorientert, men
tvert i mot føle gleden ved å gi bort noe
som ikke koster noe, og som er desto
mer verdifullt, avslutter de sympatiske
huseierne.

KOSELIG: En antikk sittegruppe bestående av lutet benk, bord og stoler er myket opp med et quiltet teppe og puter. På bordet står en
smijernsstake, og den alltid like aktuelle og klassiske Steltonkannen er fylt med gløgg. De lakkerte små og de høye slanke vasene
dekorerer vinduet flott sammen med svibler og amaryllis. I taket henger en koselig fjøslykt som sprer gyllent lys når den blå timen
senker seg over kjøkkenet. De panelte veggene er malt i fargekode 1000, ren grå.

Her øver husets to
søte jenter på jule-
sanger på pianoet.
Treet er pyntet med
halmbukker og
røde hjerter.
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Har du for liten plass
til vanlig varmeovn?

Vi har løsningen.

www.elvarm.no
Tlf.: 51 90 55 90

Stopper kulderaset

fra vinduer.

Strømbesparende.

• Benytt deg av Huseiernes
egne medlemsfordeler!

• Bestill en av landest  gunstigste 
strømavtaler fra Hallingkraft

Tlf: 815 68 044
www.hallingkraft.no
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Genialt
Det er ganske utrolig å tenke på at vi hittil har klart oss uten.

Men nå er den kommet; blyanten med centimetermål som gjør

at snekkeren ikke trenger å dra frem tommestokken når hun

bare skal måle små avstander. Så mye enklere verden blir nå.

www.relekta.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Pass på ikke å leve over evne. Legg litt til
side, for det kan bli enda strammere.”
Stortingspolitiker Jan Tore Sanner

�

IKKE SOM I ”FRIENDS”
At det å bo i bofellesskap er litt som i TV-serien

”Friends”, er en myte som kun lever blant de som

aldri har prøvd det. Virkeligheten består gjerne av

evige oppvaskstabler på benken, matrester på de

merkeligste steder, nachspiel til de merkeligste tider,

samt mat som enten råtner i, eller forsvinner fra

kjøleskapet. Det siste problemet har nå Electrolux

forsøkt å finne en løsning på med kjøleskapet

”Flatshare.” Det består av deler som kan bygges

sammen – og tas fra hverandre igjen, slik at man

enkelt kan ta med seg sin kjøleskapsmodul når man

ikke orker mer og må finne seg et annet sted å bo.

www.electrolux.no

Liten, men sterk
Bosch har tørket støv av gammel design

og lanserer nå støvsugeren ”More”, sterkt

inspirert av 1950-tallets formgivning,

med tekstilkledd slange og gummihjul.

Til tross for at apparatet er

kompakt og passer i en

liten leilighet, har motoren

en effekt på 2 100 watt,

noe som skulle skremme

de fleste hybelkaniner.

www.bosch-hvitevarer.com

SVÆRT LØNNSOMT
Har du et stort kjøkken, en del tusenlapper til overs og

himmelropende høye krav til din daglige kaffekopp,

kan den nye vidundermaskinen fra Siemens kanskje

være noe for deg. Den er i følge produsenten det nær-

meste du kommer ”din personlige

barista”, med fullt fokus på ”den opti-

male kaffesmaken.” Og den veiledende

prisen på 15 999 kroner er det vel ikke

noe å si på; slikt må man regne med,

skal man ha virkelig god kaffe.

www.siemens.no

Populær pumpe
Norske huseiere har for lengst omfav-

net varmepumpen som oppvarmings-

kilde. Nå tar også tørketrommelprodu-

sentene varmepumpeteknologien i

bruk, i et iherdig forsøk på å gi strøm-

slukerne et bedre rykte. Ved hjelp av

varmepumpteknologien bruker denne

modellen, Eco Comfort, fra Miele,

femti prosent mindre strøm enn van-

lige tørketromler, ifølge produsenten.

www.miele.no
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Rosa fra Risør
Norsk design fortjener å synes, mener

det nyetablerte møbelfirmaet Nora,

som produserer og selger møbler og

interiørprodukter fra norske samtids-

designere. Og godt skal det også

gjøres å overse dette møblementet,

som er blant de første tingene det

nye Risørfirmaet produserer.

www.noraform.no

FIFFIG
I den gule, hvite og sorte serien ”Turn” fra Magnor kan

alle produktene vendes og brukes på to forskjellige

måter. Ingen dum idé for alle oss som allerede har

nokså fulle skuffer og skap. www.magnor.no

Rød julestemning
Selv om interiøreksperter år etter år hevder at ”i år skal det

være neongult” eller ”svart er sesongens farge”, så er det

nå noe med rødt til jul, da. En enkelt dekorert telysholder

fra Unicef kan sørge for den gode førjulsstemningen, og

vissheten om at kjøpet av holderen bidrar til rettferdig

sysselsetting i lokalsamfunn på det kenyanske platået i

Afrika er vel heller ikke å forakte nå i nestekjærlighetens

høytid. www.shop.unicef.no

HELT RENT
Hvis du liker tanken på at håndklærne du tørker deg med og seng-

eklærne du sover i er fulle av kjemikalier, azo-farger, formaldehyd

og tungmetaller, og dessuten er produsert under uholdbare

arbeidsforhold, bør du holde deg unna serien Organic & Fair. Som

merket tilsier er produktene i denne serien helt rene for alskens

uhumskheter og i tillegg garanteres det at arbeiderne har fått lønn

for strevet med å lage dem. www.fairtradenorge.com

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Penger gjør ingen lykkelig, men jeg

gråter heller i en Jaguar enn på bussen.”
Francoise Sagan, fransk forfatter

Til hverdags og fest
Med den nye dobbeltkomfyren fra Electrolux har du

ikke lenger noen unnskyldning for ikke å be sviger-

foreldrene dine hjem på de lekreste søndagsmiddager.

Med to ovner som kan benyttes hver for seg eller sam-

men, kan du enkelt la steken kose seg i første etasje,

mens potetene gratineres i andre. www.elecrolux.no
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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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Siden 1990 har det vært påbudt med
røykvarsler og manuelt slukkeutstyr i
norske hus og hytter. For å sikre at

brannslukningsutstyret fungerer som det
skal, er det utarbeidet en egen norsk
standard, som blant annet anbefaler at
pulverapparater kontrolleres av sertifi-
serte fagpersoner hvert femte år. En til-
svarende standard finnes foreløpig ikke
for røykvarslere. Det mener sikkerhets-
konsulent René Depuis i selskapet Trygg
og Sikker er skremmende.

– Jeg synes det er ille at ingen tar seg
bryet med å gi klare retningslinjer for

vedlikehold og utskiftning av røykvars-
lere. Det hjelper ikke med et fungerende
brannslukningsapparat hvis du ligger og
sover. Derfor er røykvarsleren det viktig-
ste sikkerhetsutstyret vi har i huset. Den
redder liv, sier Depuis.

Sikkerhetsbransjen har lenge anbefalt
forbrukere å skifte ut røykvarslere hvert
tiende år, men verken Norsk Brannvern-
forening eller det branntekniske kompet-
ansesenteret Sintef NBL vil gå ut med en
generell anbefaling om dette. Problemet
er at det for øyeblikket mangler doku-
mentasjon som påviser at en slik utskift-
ningsfrekvens er absolutt nødvendig.

– Spørsmålet om bytting av brann-
varsler hvert tiende år har vært svært
omstrid. Vi har blant annet fått flere
henvendelser fra borettslag som har hatt
besøk av selgere som har hevdet dette er
viktig. Foreløpig har ikke vi gått ut med
en generell anbefaling om å gjøre dette

fordi det mangler dokumentasjon på områ-
det, forteller Dagfinn Kalheim, adminis-
trerende direktør i Norsk brannvernfor-
ening. Heller ikke Øyvin Brandt, forsker i
Sintef NBL, vil gå ut med et slikt råd.

– Vi er tilbakeholdne med å gi det
rådet som et ufravikelig råd fordi kom-
ponentene som er i en røykvarsler i
utgangspunktet har lang levetid, sier
Brandt. Han forteller at levetiden på
apparater som dette er vanskelig å anslå
fordi den kan være svært avhengig av
plasseringen og bruken.

Etterlyser forskning
– Jeg etterlyser en skikkelig vitenskaplig
utredning her i landet som vurderer for-
ventet levetid på en røykvarsler, sier
Depuis. Han forteller at det er flere
grunner til at selskapet i dag anbefaler å
bytte røykvarsleren hvert tiende år.

– Jo eldre et elektrisk apparat er, jo
større er sjansen for at det skal feile. Du
får ikke ti års garanti på en DVD spiller.
Hvilken forutsetning har du da for å anta
at en røykvarsler vil holde i ti år?, spør
Depuis. En Amerikansk undersøkelse
viser at det etter ti år er 30 prosent sjanse
for at det er noe galt med røykdetek-
toren. Det er heller ikke bare teknikken

Gammel
røykvarsler

gir falsk
trygghet

Røykvarsleren er det viktigste livreddende
utstyret vi har i husene våre. Likevel finnes

det i dag ingen klare retningslinjer for
verken sjekk eller utskiftning.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

SLITNE: Disse to røykvarslerne har sett bedre
dager. Den ene er gammel og seig av skitt.
Den andre har fått et par strøk maling. Røyken
når neppe frem til detektorene. Slikt utstyr kan
gi falsk trygghet. Foto: Bjørn Runar Sodeland.



83hus&bolig 6–2008 •

som kan feile.
– Enhver røykvarsler som står i taket

blir nedsmusset av støv og fett. Det kan
hindre at røyk kommer inn til detektoren.
Støv og smuss kan også legge seg direkte
på detektoren. Det kan i enkelte tilfeller
gjøre den mer sensitiv, og føre til flere feil-
alarmer, sier Depuis. Han forteller også at
mange av røykvarslerne som står rundt
omkring i norske hjem i dag er såkalte
ioniske varslere, som har dårlige egenska-
per når det gjelder å oppdage ulmebrann.

– Flertallet av røykvarslerne i Norge er
fra 1990-91 da påbudet om installasjon
kom. Disse er vanligvis ioniske. I dag
benyttes ioniske varslere uhyre sjelden
både fordi de lettere gir feilalarmer og
fordi de har dårlige egenskaper når det
gjelder å oppdage ulmebranner. Vi anbefa-
ler i utgangspunktet optiske varslere som
er gode på ulmebranner og også oppdager
flammebranner. Man kan også få kombi-
nasjonsvarslere som for eksempel kan bru-
kes på et soverom, sier Depuis.

Skiftes ut uansett
Kari Jensen, avdelingsleder forebygging og
elsikkerhet i Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap, sier de bevisst har latt
være å fokusere på levetiden til røykvars-

lere fordi det da vil bli for mange ting for
folk å holde styr på.

– Vi har valgt bort å ha noe budskap
knyttet til aldring av røykvarslere, og heller
få ut et enkelt budskap uten for mange ele-
menter. Det viktigste er at folk tester vars-
leren regelmessig. Da vil man etter hvert
etablere kunnskap nok til å oppdage når
varsleren begynner å bli dårlig.

I tillegg tror hun de fleste varslere utan-
sett blir byttet ut regelmessig.

– Etter en viss periode blir røykvars-
leren gjerne gul og fæl, og varslere med ny
design dukke opp i butikkene. Vi nord-
menn pusser opp husene våre regelmessig,
og i den forbindelse tror jeg også folk skif-
ter ut røykvarsleren, sier Jensen.

Livsviktig vedlikehold
For å sørge for at røykvarsleren fungere
optimalt, bør du uansett sørge for godt
vedlikehold, blant annet ved å støvsuge
den minst en gang i året. Du bør også teste
den regelmessig. Da holder det ikke nød-
vendigvis med et månedlig trykk på test-
knappen.

– På mange varslere gir testknappen
kun en indikasjon på at batteriet er på
plass og at den kan lage lyd. Det varierer
hvor mye av elektronikken som testes, sier
Øyvin Brandt i Sintef NBL. Han anbefaler
bruk av små fyrstikker som ikke lager
flammer men røyk. Da unngår du også
uhell med å sette fyr på varsleren i forbind-
else med testingen.

– Har du flere varslere bør du teste alle
og se hvor fort de reagerer. Er en av dem
tregere enn de andre kan den være klar for
utskiftning, sier Brandt. På oppfordring
om å gi huseiere et konstruktivt råd om
når varsleren er moden for utskiftning, sier
han:

– Dette er ikke et ufravikelig råd, men
skal man gi et konstruktivt råd, er nok ti år
et tall som kan brukes.

Kari Jensen i DSB, mener også et
utskiftningsintervall på ti år kan være til-
rådelig.

– Vi er slett ikke uenig i at det kan være
nødvendig å skifte ut røykvarsleren hvert
tidende år, men det å sjekke den regelmes-
sig er en viktig del av det å se om den bør
skiftes ut. brs@huseierne.no

BYTT ETTER 10 ÅR: Det er sjelden nok å bytte
batteri. I løpet av noen år svekkes komponentene
i røykvarsleren. Foto: Nina Granlund Sæther.
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...til å bekymre seg mindre og leve mer!
Sikkerhet gir frihet...

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

www.trioving.no

TrioVing TREND elektronisk boliglås
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TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

– Hadde forsikringsselskapene vært på
banen og gitt dugelige rabatter til folk
som installerte boligsprinkler, kunne det
blitt et reelt alternativ for langt flere og
reddet liv. Slik systemet er i dag, er det
lite som oppmuntrer folk til i det hele
tatt å vurdere sprinkleranlegg.

Det mener brannsjef Jon Myrold-
haug i Oslo brann- og redningsetat. Han
ser daglig hvordan branner, som kunne
vært stoppet effektivt av sprinkleranlegg,
får spre seg og sluke store verdier, og i de

verste tilfellene også ta menneskeliv. Nå
jobber han og resten av etaten for å gjøre
sprinkleranlegg mer utbredt, men arbei-
det bremses av en lite handlingsvillig for-
sikringsbransje og gamle fordommer
mot sprinkleranlegg.

Få gir rabatter
Tidligere i år spurte Hus & Bolig de fire
største forsikringsselskapene If, Spare-
bank 1, Trygvesta og Gjensidige om
hvilke sikkerhetstiltak som gir rabatter
på hjemforsikringen. Bare Gjensidige
opplyste at sprinkleranlegg i boligen ville
bli tatt positivt med i betraktningen ved
utregning av forsikringspremien. Ingen
av forsikringsselskapene hadde noen fast
prosentsats med premieavslag for boliger
med sprinkleranlegg.

– Det stemmer at sprinkleranlegg
ikke gir spesielt store rabatter hos forsik-
ringsselskapene i dag, bekrefter kom-
munikasjonsrådgiver Stine Neverdal i
Finansnæringens Hovedorganisasjon,
som representerer forsikringsselskapene i
Norge. – Det er blant annet fordi sprink-
ler først og fremst er et livreddende tiltak
og i mindre grad reduserer skadene på
innboet, hevder hun.

– Boligsprinkler vil forsinke spred-
ningen av en brann, men totalskadene
blir ofte ikke nevneverdig mindre. Der-

Livreddende
tiltak bremses

Forsikringsselskapene er bremsekloss for livreddende tiltak i
boliger, mener brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo. Etaten
jobber for at hele byen skal sprinkles, men fordommer
og en passiv forsikringbransje gjør arbeidet vanskelig.

LETTER SLOKNINGSARBEIDET:
Branninspektør Daniel Johansen
taler varmt for sprinkleranlegg.

ETTERLYSER RABATTER: Brannsjef Jon Myrold-
haug mener forsikringsbransjen er for passeiv. �
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for er det heller ikke grunnlag for
store rabatter, sier Neverdal.

At skadene blir like store med
sprinkleranlegg som uten, stemmer
ikke, mener branninspektør Daniel
Johansen i Oslo brann- og rednings-
etat.

– Oppstår det en brann i en
sprinklet bolig, kan sprinklene enten
stoppe den på stedet eller hindre at
den sprer seg til brannvesenet kom-
mer, noe som gjør slokningsjobben
nokså enkel. Oppstår brannen i en
bolig uten sprinkler, får den tid til å
utvikle seg fritt til brannvesenet kom-
mer. Slokningsarbeidet blir dermed
langt mer omfattende, sier Johansen.

– Hadde sjøbodene i Skuteviken
hatt sprinkleranlegg, hadde de aldri
brent ned til grunnen, og vi hadde
unngått branntragedien vi hadde der
tidligere i høst, legger han til.

Rask overtenning
Mens det for 30 år siden tok 20
minutter fra en brann oppsto til boli-
gen ble overtent, tar det i dag
gjennomsnittlig fem minutter. Let-
tere møbler og innredning, kunst-
stoffer i møbler og klær og mange
elektriske installasjoner er noe av
grunnen til dette. Behovet for å
komme raskere til med slokkeutstyr
er dermed større i dag enn tidligere.

I boliger med sprinkleranlegg
slokkes 85 prosent av brannene med
kun ett eller to sprinklerhoder.

– Det er en utbredt misforståelse
at alle sprinklene løses ut på én gang,
sier brannsjef Myroldhaug, som for-
klarer at hvert sprinklerhode har en
ampull fylt med væske som utvider
seg i varme. Ved 65 grader sprekker
ampullen og sprinklerhodet utløses.
De andre sprinklerhodene løses ikke
ut før de oppnår samme varme.

I løpet av første halvår av 2008
mottok forsikringsselskapene 9 550
brannskademeldinger her i landet.
Det er en økning på nesten femten
prosent sammenlignet med forrige
periode i fjor. Forsikringsbransjen
har betalt i overkant av 2 milliarder
kroner etter brannskader i første
halvdel av året. raa@huseierne.no

Dersom du ønsker brannsikkerhet,
men synes det blir litt vel omfat-
tende å installere sprinkler i hele

boligen, finnes det nå et alternativ:
vanntåke i et lite ”skap.” Mobile vann-
tåkeanlegg har lenge vært på markedet i
Sverige, og både erfaringer derfra og
tester fra Norge viser at de er svært
effektive brannslokkere.

– Mobile vanntåkeanlegg er noe
relativt nytt i Norge, og foreløpig er de
svært lite utbredt. Men i Sverige har vi
allerede sett hvordan et slikt anlegg har
reddet et liv. Nå håper vi enleggene vil
slå an også her til lands, sier avdelings-
leder Kari Jensen i Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det konkrete eksempelet hun sikter
til gjaldt en kvinne i Örebro som hadde
sovnet fra et stearinlys. Uten slokke-
anlegget ville brannen trolig ha kostet
henne både boligen og livet. I stedet

slapp hun fra det med skrekken og noen
små skader på sengetøyet.

Kveler brannen
Et mobilt vanntåkeanlegg ser nærmest
ut som en halvsøyle eller et høyt, smalt
og avrundet skap. Det veier ca. 60 kilo
og kan trilles inn i boligen, der det settes
opp mot veggen. ”Søylen” tar 130 liter
vann. I taket festes en detektor som
varsler på røyk og varme.

Det er ikke først og fremst vann-
mengden fra anlegget som vil stoppe en
brann i å utvikle seg, men mangel på
oksygen, forklarer Steinar Mikkelsen,
daglig leder i Vekos, som forhandler det
mobile vanntåkeanlegget Q-fog her i
Norge.

– Dersom detektoren varsler på røyk
eller varme starter en elektrisk høy-
trykkspumpe som er koblet til tanken.
Det er den som produserer vanntåken.

Brann-
sikkerhet
i en søyle
Vanntåke kan effektivt stoppe brann
i en bolig – uten å gjøre skade på
interiøret. Enkle, mobile vanntåke-
anlegg har allerede reddet liv i
Sverige – nå kommer de for fullt
til Norge.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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Tåken vil virke nedkjølende og holde brannen i sjakk – og i de
aller fleste tilfellene til slutt kvele flammene. De 130 literne i
tanken varer i ca. 15 minutter; dysene bruker altså ikke mer
enn rundt åtte liter vann i minuttet, forteller Mikkelsen.

Det er dermed liten fare for vannskader på innboet med et
vanntåkeanlegg.

Dekker opptil to rom
Ulempen med et mobilt vanntåkeanlegg er at det ikke dekker
et helt hus. I utgangspunktet dekker det først og fremst rom-
met det er plassert i, men det er ikke noe problem å bore et
hull inn til naborommet og montere en dyse og en varmede-
tektor der også, mener Mikkelsen i Vekos. Røret er ikke mer
enn 12 millimeter tykt; det er altså ikke store inngrepet som
må til. To rom høres kanskje lite ut, men spesielt i boliger med
bevegelseshemmede vil det likevel kunne være en avgjørende
forskjell mellom å ha et slokkeanlegg og å være uten, mener
blant andre Kari Jensen i DSB. Svært små barn eller eldre som
ikke har forutsetning for å våkne eller klare å reagere på brann-
alarm vil kunne ha stor nytte av produktet, og blir det som
direktoratet vil, kommer anleggene inn i systemet til Hjelpe-
middelsentralen, slik at de etter hvert kan lånes ut til folk som
har spesielle behov i hjemmet.

– Vi jobber nå med å få til en forskriftsendring i forhold til
Rikstrygdeverket som gjør at disse anleggene kommer inn i
Hjelpemiddelsentralens sortiment. Foreløpig har vi ikke fått
gehør for dette, men vi gir oss ikke så lett. Dette har vi tro på,
sier Kari Jensen i DSB.

Steinar Mikkelsen er på sin side overbevist om at produk-
tet vil være interessant også for vanlige boligeiere og ikke
minst hytteeiere.

– Et mobilt vannslokkeanlegg vil være en stor trygghet på
en hytte som ellers lett ville kunne bli overtent, reklamerer
Mikkelsen. Prisen på et ferdig montert vanntåkeanlegg ligger i
dag like under 35 000 kroner. raa@huseierne.no

TAR LITEN PLASS:
Et mobilt vanntåke-
anlegg ser nærmest
ut som en halvsøyle
eller et høyt smalt
avrundet skap.
Foto: Produsenten.

vb.no

Vi anbefaler å ta en vannsjekk i boligen din for å fore-
bygge lekkasjer og vannskader. Da får du vite hvordan 
det står til med røropplegg, kraner og koblinger i hele 
huset, og du kan ta de nødvendige grepene før det er 
for sent!

Som medlem av Huseiernes Landsforbund 
får du kr. 500,- i rabatt og betaler kun 
kr. 1000,- for Vannsjekken. 

Ta kontakt med din nærmeste Varme & Bad 
forhandler for å bestille Vannsjekken!
www.vannsjekken.no
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Unngå 
vannskader!



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

VitaeLab AS
Svarsending 3190
0092 Oslo

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR:/STED:

TLF.:

Underskrift av person over 18 år

Husogbolig

BRUK BLOKKBOKSTAVER

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

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

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

Visste du at?
VitaePro beskytter kroppen mot frieradikaler. 
De frie radikalene skader cellene i kroppen 
gjennom en prosess som kalles oksidering. 
Et eksempel på oksidering er hvordan epler 
blir brune etter at de er skåret opp og 
ligger fremme.

Fysioterapeut Steinar Aas ved Klinikk Frogner

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

ABONNEMENTSGAVE

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

BioPro
Verdi  kr 149,-
For deg kr 0,-

BioPro er godt for forbrenningen og
demper søtbehovet. BioPro inne-
holder B-vitaminer, sink, krom og 
vitamin C. Som VitaePro-abonnent 
får du en pakke BioPro med din 
andre forsendelse.

ANNONSE

Kroppen din
trenger

 hver dag
antioksidanter

Kroppen din
trenger

 hver dag
antioksidanter

En kapsel om dagen er nok!

Medlem av Bransjerådet for naturmidler

VitaeLab AS
Enebakkveien 117, 0680 Oslo

Kundeservice: Man.-fre.: 08.30-16.30

tlf. 815 69 060

Bestill nå! Send SMS HELSE 42 til 2007
Du mottar bestillingsbekreftelse på SMS

TIL: 2007
HELSE 42
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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
/A

KE
RS

HU
S

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
AN

D/
AK

ER
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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Fulle hus over hele landet
At arv er et tema som engasjerer mange ble nok en gang slått

fast da den store huseierdagen ble avholdt 16. oktober. Over

hele landet gikk folk mann av huse for å prate med fagfolk, få

juridisk rådgivning ved de åpne distriktskontorene, og ikke

minst få med seg foredraget ”Arv av hus og hytte”. I Huseiernes

Landsforbunds hovedkontor i Oslo var det advokat Tore Fritsch

som foreleste om emnet, til en sprengfull sal. Arrangementet

var så vellykket at det vil bli gjentatt tirsdag 9. desember.

“Kunnskap er kamferen
som holder møllen borte.”
Gunvor Hofmo

Massiv kampanje
At den perfekte boligeier helst bør være økonom, jurist og hånd-

verker på én gang har mange av medlemmene i Huseiernes

Landsforbund (HL) allerede oppdaget. For dem som ikke har

ekspertise på alle disse områdene er HL en viktig støtte, og i

disse dager foregår det en storstilt reklamekampanje over hele

landet, der potensielle medlemmer informeres om nettopp dette.

– Over 1 100 plakater på vegger, tog, trikker, bussholdeplas-

ser og kjøpesentre har gjort at HL virkelig får satt sitt preg fra

Tromsø i nord til Kristiansand i sør, sier markedssjef i HL, Ulf Bor-

gan. I tillegg har Peter Batta fått si sin ærlige mening om doku-

mentavgiften og de økte ligningsverdiene på bolig i reklameinns-

lag på P4 i hele november. Tilbakemeldingene på kampanjen har

vært utelukkende positive, forteller Borgan.

– Den har vekket oppmerksomhet, og de klare meldingene

ser ut til å har nådd frem til svært mange. Dette er en god synlig-

gjøring av organisasjonen og det viktige arbeidet som gjøres for

huseiere over hele landet, mener Borgan.

nytt fraHL

Foredrag:

God vekst
Huseiernes Landsforbund er stadig i vekst, og teller nå godt

over 140 000 medlemmer over hele landet. Medlemsmassen

har økt med over syv prosent i 2008. I Oslo og Akershus, som er

det største distriktet, ligger medlemstallet an til å kunne runde

50 000 i løpet av neste år. Mange av distriktsavdelingene kniver

nå innad om å komme først opp i 15 000 medlemmer i sitt

fylke. Både Østfold og Vestfold her mer enn 10 000 medlemmer.

Arv av hus og hytte
Advokat Tore Fritsch kommer tilbake tirsdag 9. desember og holder reprise

på sitt særdeles populære foredrag "Arv av hus og hytte" fra klokken 17-19.

Sted: Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsens gate 5, 7. etasje

Gratis entré. Begrenset antall.

Påmelding til kurs@huseierne.no eller telefon 22 47 75 00.



91hus&bolig 6–2008 •

73
70

_0
In

ho
us

e
N

Arne Lycke risikospesialistArne 

Ly

cke 

risi

kospesialist

Bruk medlemsfordelene dine!

Samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og If sikrer deg

som medlem: fastpris innboforsikring, 10 % rabatt på forsikring av

villa, privatbil, fritidsbolig, fritidsbåt og feriebolig i utlandet, samt

5 % rabatt på Europeiske reiseforsikring.

Samler du dessuten alle forsikringene dine i If kan du bli

If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt og fordeler.

Denne rabatten kommer i tillegg til den du får som

medlem av HL.

Vil du vite mer?

Da ringer du 02400. Husk å oppgi avtale nr. 774.
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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 påbyggingNY

UTSOLGT UTSOLGT
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)

Utetemperatur

Eneste varmepumpe som er garantert drift ned til -25 grader!

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!

FD-Heat Kirigamine

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

Mest effektiv: Du får igjen 5,33 ganger tilført effekt!

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

Revolusjonerende
teknologi
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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

Svar om vinduer
til Tore Gran,
Byggnæringens
landsforening
Har med interesse og opp-
gitthet lest dine svar på mine
spørsmål når det gjelder ny-
produksjon av vinduer. Driver
dere utvikling eller avvikling?

Kvaliteten og utformingen
av dagens vinduer rettet mot
verneverdige bygg er kun til-
passet industriens vilkår, med
det resultat at de får kort leve-
tid og klumpete utseende. Det
er ikke sant at man med dagens
overflateanlegg ikke kan påføre
linoljemaling. De som ønsker å
vite hvordan dette kan gjøres
kan ta kontakt med meg på
sprossa@online.no

Når det gjelder kjerneved
så er kvaliteten også i denne
sammenheng tilpasset industri-
ens vilkår. Jo mer karpiks/kvae,
jo mer ulempe for maskinene,
med det resultat at det ikke
nødvendigvis er «beste» kvalitet
som blir valgt.

I tillegg til god kjerne-
ved er det svært viktig at det til
vindusproduksjon blir valgt
materialer rike på det egenpro-
duserte soppdrepende stoffet
pinosylvin. Pinosylvin finnes i
furutrær som har tilpasset seg
det klimaet trærne har vokst i.
Furutrær fra nord med kort
vekstsesong og tørt klima har
lite pinosylvin, og disse materi-
alene bør ikke brukes i vinduer
som skal stå i hus i sør, men er
utmerket for vindusproduksjon

i nord. Furu som kommer fra
sør med lang og fuktig vekst-
sesong kan imidlertid brukes i
vindusproduksjon over hele
landet. Håper dere ved valg av
materialer tar hensyn til denne
viktige faktoren. Det vil i
vesentlig grad bidra til å øke
nye vinduers levetid.

Konklusjon: Det er for
enkelt å si at norske vinduer er
i verdenstoppen når det gjelder
kvalitet og design uten å opp-
lyse hva kvaliteten består i. 10
års garanti for formstabilitet og
30 års levetid, hva er dette mot
den kvaliteten som tidligere
vindusproduksjon hadde, disse
vinduene holdt og holder i
flerehundre år. Norgesvinduet i
takt med tiden står det i
annonsen, ja dessverre. Tenk
om dere i den bransjen var like
opptatt av livslengde på et
vindu som inntjening.

Når storindustrien med sin
maskinpark rettet inn mot
masseproduksjon setter sine
egne vilkår uten å spille på lag
med nedarvet kunnskap, skyver
dere problemene foran dere.
Det er våre barn og barnebarn
som får lide for vår tids kunn-
skapsbrist og likegyldighet. Blir
ikke dette rettet opp raskt, fort-
setter vi å skyve foran oss et
uoverskuelig vedlikeholds og
utskiftingsproblem knyttet til
vinduer. Husk, det er ingen
skam å snu.

Else «Sprossa»Rønnevig,
Lillesand, statsstipendiat i

bygningsvern

Ventilasjon
er viktig
Jeg leste med interesse forrig
leder i Hus og Bolig. Etter 30
år i forsikringsbransjen har jeg
sett litt av hvert når det gjelder
bad og våtrom. Det flotteste
bad kan i løpet av få år bli spist
opp. Dette skyldes flere ting,
men blant annet at det dusjes
flere ganger om dagen og rom-
met får aldri anledning til å ta
seg inn igjen. Her følger noen
råd:

• Bruk av dusjhjørne bør ikke
benyttes hvis ikke utluf-
tingen er tilstrekkelig.
Naturlig ventilasjon må til.
Plasser baderom på yttervegg.

• Rør med kupling i vegg må
ikke forkomme.

• Bruk silikon i de mest
belastede områdene. (Dette
strider mot fagfolkenes syn,
men…).

Den nye baderomsnormen
er bra/bedre, men hvis ikke
punktene over blir tatt hensyn
til, er det likevel spørsmål om
tid før problemene dukker opp.
Man skulle tro at en murvegg
er sikker, men den er ikke det.
Etter en tid og etter gjentatt
bruk med varmt og kaldt
vann dannes mugg. Kondens er
et oversett emne. Er du i den
minste tvil – bruk dusj-
kabinett.

Knut Martin Skjeldrum

LÅSER OG BESLAG

VARMESPREDER
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fagfolk til tjeneste 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

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

FORVALTNING

FORRETNINGSFØRSEL FOR BORETTSLAG,
BOLIGSAMEIER, AKSJESELSKAP

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

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

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

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

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

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

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

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

CONTAINERE
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STIGER OG STILLASER

SKORSTEINSARBEID

TERMOGRAFI

tømrermester murmester

RØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

TEST HUSET
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

OPPVARMING

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

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

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.
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Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 6 må vi ha senest 15. januar 2009.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryssordoppgaven i
nr. 4 var "Tidligere kommunalminis-
ter Åslaug Haga hadde ikke satt seg
inn i reglene om hva slags husvære
som kan leies ut". Bjørn Greaker,
Geithus, Per-Otto
Lundhaug, Hauge-
sund og Kari
Verheyleweghen
i Son får tilsendt
hver sin ryggsekk.

Send gjerne svaret på e-post til
husogbolig@huseierne.no.
Merk emnefeltet Kryssord nr. 6
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OSLO OG AKERSHUS
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22,
1601 FREDRIKSTAD
Telefon 69 30 70 81
Telefaks 69 31 99 25
Mobil 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød
Midtveien 1
1526 MOSS
Telefon 911 15 260
ostfold-n@huseierne.no

HEDMARK
Egil Lauritzen
Torggt. 73
Boks 462,
2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Telefaks 62 53 35 25
Mobil 91 17 52 25
hedmark@huseierne.no

OPPLAND
Werner Forr Nystuen
Spinneriveien 7
2615 LILLEHAMMER
Telefon 61 25 79 00
Telefaks 61 26 01 30
oppland@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg
Stangsgate 7
3510 HØNEFOSS
Telefon 32 11 44 55
Telefaks 32 11 44 51
Mobiltlf. 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Boks 83
3475 SÆTRE
Telefon 32 79 28 79
Fax 32 79 28 81
Mobiltlf. 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 41
Postboks 130
3110 TØNSBERG
Telefon 33 30 76 90
Telefaks 33 30 76 85
vestfold-n@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98, 4801 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
Telefaks 37 02 70 42
Mobil 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Rådhusgt. 39
Boks 167,
4662 KRISTIANSAND
Telefon 97 53 90 00
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Telefaks 85 03 62 82
Mobil 90 12 78 33
rogaland-s@huseierne.no

HORDALAND
Olaf Bryner
Fortunen 7
Boks 885 Sentrum
5807 BERGEN
Telefon 55 36 11 59
Telefaks 55 36 11 51
Mobil 90 77 37 32
hordaland@huseierne.no

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

ROMSDAL
Magne Otterholm
Hamnegaten 47
Postboks 257,
6401 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@huseierne.no

SUNNMØRE
Wegard Fladmark
Keiser Wilhelmsgate 34
Postboks 73 Sentrum
6001 ÅLESUND
Telefon 70 10 00 50
Telefaks 70 00 10 51
Mobil 92 64 65 00
sunnmore@huseierne.no

NORD-TRØNDELAG
Ingunn 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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Ligningsverdiene
til himmels

Rammer distrikts-Norge


