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Forsidefoto:  
VILLEDENDE: Forbrukerne får inntrykk
av at varmepumpene merket med
Astma- og allergiforbundets logo gir
bedre inneluft enn andre varmepumper.
Foto: Brian Kuhlmann / Scanpix.

Mer kildemateriale om eiendomsskatt er overflødig,
hevder Kommunenes Sentralforbund. Derfor ber de
kommunene la være å svare på brevet de nylig har fått

fra Huseiernes Landsforbund.
Siden 2001 har HL samlet inn tallmateriale om eien-

domsskatt i norske kommuner. Frem til i fjor fantes det
ingen annen oversikt over hvilke kommuner som hadde
eiendomsskatt og hvor mye de krevde inn fra den enkelte
innbygger. Finansminister Kristin Halvorsen måtte flere
ganger vise til HLs rapporter. Det dreier seg om milliarder
av kroner. Det var derfor på høy tid at vi fikk en oversikt

over kommunenes eiendomsskat-
teinntekter gjennom Kostra-
 tallene (KOmmune-STat-
 RApporteringen). Men det
trenger da ikke utelukke at
HL fortsetter sitt arbeid!

Det er nemlig noen
vesentlige forskjeller på stati -
stikken fra Statistisk sentral-

byrå (SSB) og statistikken fra
HL. I Kostra-tallene skal
kommunene oppgi hva
som er eiendomsskatt
på en enebolig på 120
kvadratmeter belig-
gende på en ett mål
stor tomt nær kom-

munesenteret. Dette må vurderes skjønnsmessig, og tallene
som kommunene rapporterer inn kan vanskelig etterprø-
ves. Hvor mange eneboliger med ett mål tomt finnes
eksempelvis i Bergen sentrum? HL tar utgangspunkt i en
bolig med en markedsverdi på 3 millioner kroner. Tidligere
har man tatt utgangspunkt i en noe lavere markedsverdi. 
En annen vesentlig forskjell på tallene fra SSB og HL 

er at 2008-tallene fra Kostra viser til regnskapsåret 2007.
HLs tall presenteres samme år som de hentes inn. De er
med andre ord helt ferske.
Da HL skulle hente inn årets eiendomsskattetall ble

organisasjonen flere steder møtt med en kald skulder.
Kommunenes Sentralforbund har nemlig bedt kommu-
nene la være å svare på spørreskjemaet. De hevder tallene
allerede foreligger, og at det er uhensiktsmessig av kommu-
nene å svare på dem. Det er direkte feil. Huseiernes Lands-
forbund ønsker å få vite hva som har skjedd de siste to
årene, og hva skattesatsen er nå i 2009.
Det er ingen tvil om at kommunene ikke ønsker HLs

og medias søkelys på eiendomsskatten. Skatten er upopu-
lær – særlig fordi den rammer så skjevt. Det tas ikke hen-
syn verken til betalingsevne eller lån på eiendommene. Og
hytteeiere har ingen mulighet til å påvirke skattesatsen hvis
de ikke bor i samme kommune. Men å forsøke å stoppe
innsamling av data som følger av vedtak fattet i kommune-
og bystyrer landet rundt er et grovt overtramp fra Kom -
munenes Sentralforbund! Hadde enda tallene og de nyeste
vedtakene om eiendomsskatten ligget lett tilgjengelig på
kommunenes hjemmesider, kunne HL spart seg bryet med
å sende ut spørreskjemaene. Men på dette området har
svært mange kommuner en lang vei å gå. Uansett: Kom-
mune-Norge må faktisk tåle at Huseiernes Landsforbund
overvåker vedtakene som gjøres lokalt, og at vi får en
demokratisk debatt om eiendomsskattenivået i kom -
munene.

Grovt overtramp å 
legge lokk over tallene
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Spar 
energi!

Sundolitt 
® Ringmur

Byggsystemet Sundolitt® Ringmur er ut  viklet for å gi en 

av markedets laveste varmetap. Det å isolere riktig og 

forskrifts messig er en god investering, både på kort og 

lang sikt. Det gir bedre bokomfort, lavere energiforbruk 

og redusert risiko for fukt- og frostskader. Systemet er 

enkelt å sette opp, og har kort byggetid. 

For mer informasjon: www.sundolitt.no

• Forskaling, isolasjon 
 og puss i ett

• Kort byggetid

• Bredt bruksområde

• Komplett system  

• Tidsriktige løsninger

RIS fra Batta går til Trafikketaten i Oslo
som etter en skyllebøtte i fjor vår lovet å legge seg 
på en mildere linje når det gjelder bøtelegging av
sameier, borettslag og gårdeiere for bagatellmessig
søppel som andre personer har kastet fra seg.  
Problemstillingen dukket opp etter at Oslo bystyre 
i 2006 påla alle huseiere å sørge for renhold av
 arealene på eller ved eiendommene, og overlot
 oppfølgingen til Trafikketaten. Pålegget gjelder selv
når fortauet eies av staten eller kommunen.

I enkelte tilfeller som Huseiernes Landsforbund 
har fått melding om, har Trafikketatens folk delt 
ut bøter på 500 kroner midt på natten når de har
funnet et pappkrus og tre servietter på fortauet
utenfor et borettslag. – En trafikkbetjent kan stå og
se på at en person kaster en sneip på kommunens
fortau og så er det gårdeier som må betale boten,
skriver Aften.

”Søppelbyråd” Peter N. Myhre lover å studere 
brevet fra Huseiernes Landsforbund og følge opp
saken med etaten. Vi kommer til å følge nøye
med på kommunens videre praksis og vil kreve 
en opprydding i etaten dersom de ikke makter å
bruke rimelig skjønn og sunn fornuft! Man kan
ikke tillate seg alt selv om man har fått utdelt
 uniform og en bunke bøtesedler!

ROS fra Batta fortjener NHO-sjef Finn
Bergesen jr. som i Dagens Næringsliv den 5. januar 
i år oppfordret regjeringen til å innføre et skattefra-
drag på inntil 100 000 kroner for arbeidskostnader
som er påløpt til vedlikehold eller påbygg av hus og
leilighet. Et slikt fradrag ble innført i Sverige like før
jul. Det vil bidra til økt sysselsetting i byggebransjen
og til redusert bruk av ”svart” arbeidskraft. For å få
fradraget må man selvfølgelig legge frem kvitteringer
for betalingen.

Hvis et hus eller en leilighet har to eiere, kan disse
etter det svenske vedtaket skrive av inntil 200 000
kroner. Skattereduksjonen er 50 prosent av arbeids-
kostnadene. Fradraget for oppussing av bolig skal i
Sverige beregnes i sammenheng med øvrige skatte-
fradrag for tjenester i hjemmet.

Vi gir vår fulle støtte til utspillet fra NHO og har
også på eget initiativ sendt forslag om dette til
finansminister Kristin Halvorsen, som et innspill 
til regjeringens krisepakke(r).
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aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

Flere begivenheter i 2009
I tillegg til våre politiske aktiviteter
som vil bli knyttet til høstens stor-
tingsvalg, vil Huseiernes Landsforbund
markere flere begivenheter i løpet av
året. Vi vil jo feire når vi passerer
150 000 medlemmer! Videre vil Hus-
eiernes Landsforbund i Oslo og Akers-
hus passere 50 000 medlemmer i løpet
av våren. Og vi markerer runde år:
Vårt medlemsblad Hus & Bolig har
røtter som faktisk går 100 år tilbake i
tid, mens ”det nye Huseiernes Lands-
forbund” så dagens lys for 20 år siden.
Det er klart at disse begivenhetene skal
feires på en verdig måte, der også med-
lemmene skal få delta.

Det er alltid mange spenningsmomen-
ter når vi går inn i et nytt år. Ved inn-
gangen til 2009 råder en internasjonal
finanskrise som ingen forutså, ingen
kjenner dybden i og ingen vet varighe-
ten av. Ikke engang Snåsa-mannen. Vi
har så langt konstatert at krisen setter
dype spor etter seg i byggebransjen og
i boligmarkedet. I neste fase vil
arbeidsledigheten øke, i alle fall der-
som bankvesenet ikke begynner å
funksjonere igjen snarest. Det monner
ikke med rentereduksjoner når bedrif-
ter og potensielle huskjøpere ikke får
lån! Vi har poengtert dette både i
møter med og brev til kommunalmi-
nisteren og finansministeren. Pressen
har også gjengitt HLs budskap.

Så langt har finanskrisen og usikkerhe-
ten i samfunnet ikke skapt vansker for
Huseiernes Landsforbund. Fjoråret ble
på viktige områder ”all time high” for
HL. Medlemstallet økte fra 132 229
enkeltmedlemmer til 147 889, eller
med 15 660, i løpet av 2008. Dette
tilsvarte en vekst på 11,8 prosent. 
Prosentvis hadde Sogn og Fjordane
størst vekst med 61 prosent, etterfulgt
av Nord-Trøndelag med 40 prosent.
Dette var på den annen side fylker
med relativt lave medlemstall. Fylker
som passerte 10 000 medlemmer i
2008 var Vestfold, Østfold, Rogaland
og Buskerud. Disse kommer i tillegg
til Oslo og Akershus. Størst nominell
vekst hadde Akershus som økte med
2 246 medlemmer i fjor.

Problemer gir nye medlemmer
Enkelte forhold kan tyde på at krisen
fører nye medlemmer til HL. Stadig

flere huseiere trenger å søke råd og
hjelp, og melder seg inn. Størst vekst
hadde vi faktisk i november måned,
med nærmere 6 000 nye medlemmer.
Det var tidspunktet da lånerenten var
på topp. Ellers er det åpenbart at
mange som melder seg inn bor i kom-
muner som innfører eller øker eien-
domsskatten, men fortsatt er det gratis
juridisk og teknisk rådgivning som
trekker flest medlemmer. Til sammen
behandlet HLs hovedkontor og lokal-
kontorer nærmere 42 000 skriftlige og
muntlige jus-henvendelser fra med-
lemmene i fjor.

Problemer med useriøse entreprenører
og håndverkere dominerte de mange
henvendelsene til Huseiernes Lands-
forbund i 2008. Det er nokså vanlig i
gode tider for byggebransjen. Da duk-
ker det alltid opp en del useriøse aktø-
rer på markedet. Også flinke og seriøse
foretak har en tendens til å ta på seg
litt for mye arbeid i gode tider. Følgen
er gjerne at det går litt for fort i sving-
ene med etterfølgende mangler og feil. 

Etter påtrykk fra blant annet Huseier-
nes Landsforbund har Justisdeparte-
mentet nå kommet med et forslag
til endringer i bustadoppførings-
lova. Forbrukerne skal sikres
bedre mot konkurser i byg-
gebransjen, blant annet ved
at det skal gis større garan-
tier fra entreprenørens
side, og garantiene skal
vare i hele reklamasjons-
tiden på fem år. HL er
svært positiv til det nye
forslaget.

Mye spenning i det nye året



Året 2009 er et jubileumsår for Hus &
Bolig. Hundre år er gått siden den spede
begynnelsen i 1909, da hver utgave

hadde fire sider og ble delt ut gratis til noen
hundre medlemmer. I dag trykkes det ca.
175 000 eksemplarer av hver utgave. 
Det var Kristiania Gaardeierforening,

forløperen til Huseiernes Landsforbund,
som tok initiativet til å starte det som den
gang fikk det velklingende navnet ”Gaardei-
eren, Organ for Kristiania Gaardeierfor-
ening”. Allerede i 1902 hadde organisasjo-
nen en avtale med Verdens Gang som for-
pliktet avisen til å trykke bilaget ”Verdens
Gangs Leietidende” med rimelige annonser,
meddelelser fra styret i gårdeierforeningen
og annet stoff av interesse to ganger i uken.
Men Verdens Gang var ifølge gårdeierne
ikke akkurat politisk nøytral, og avtalen ble
sagt opp. Foreningen besluttet i stedet å utgi
egen avis.

Mange navneskifter
Da gaardeierforeningen i 1912 tok initiati-
vet til å stifte Norges Huseieres Landsfor-
bund, fikk bladet navnet ”Huseieren –
organ for Norges Huseieres Landsforbund
og Kristiania Gaardeierforening”. Landsor-
ganisasjonen skiftet siden navn til Norges
Huseierforbund, og bladet vokste seg sta-
dig større. Fra 1960 kom Huseieren ut
med seks nummer i året. Medlems -
organet gikk siden gjennom flere navne -
endringer før man på åttitallet endte
opp med tittelen Hus & Bolig. 

I samme periode gikk organisasjo-
nen gjennom store omveltninger.
Osloforeningen, som hadde vært
selve ryggraden i Norges Huseierfor-
bund var misfornøyd med innsatsen
organisasjonen gjorde for medlem-
mene. I 1987 bestemte de seg for å
melde seg ut. To år etter, i 1989,
tok de initiativet til å starte et
nytt landsforbund – Huseiernes
Landsforbund, som er Hus &
Boligs utgiver i dag.

Etter fem år hadde den nye organisasjo-
nen nesten 40 000 medlemmer, og siden
den gang har veksten bare økt. I løpet av
kort tid regner Huseiernes Landsforbund
med å runde 150 000 medlemmer. Hus &
Bolig hadde ved siste leserundersøkelse hele
246 000 lesere. Bladet redigeres i dag etter
Redaktørplakaten, og redaksjonen har der-
for full journalistisk frihet i forhold til utgi-
ver. brs@huseierne.no

Hus & Bolig 100 år
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Hus & Bolig feirer i år sitt 100 års jubileum. Bladet har
gått gjennom en rekke endringer siden det første gang
ble publisert i 1909 under navnet Gaardeieren. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

KJÆRT BARN MANGE NAVN: Gaardeieren, 
Huseieren, Hus & Bolig. De første årgangene
preges av annonser på forsiden. Dette 
eksemplaret av Huseieren er fra 1931.





 
 

HL innboforsikring dekker innbo og løsøre, flytting (når du flytter selv), 

uhell p.g.a uflaks, tyveri fra campingvogn, bil, båt, container, skiboks og annen 

oppbevarings boks, rekonstruksjon av arkiver og datafiler, tyveri fra uteareal, 

veskenapping m.m. Ring oss på 02400, så får du vite mer om hvilke andre 

fordeler vi gir medlemmer av HL.

HL innboforsikring dekker skader  
under flytting 

bosted forsikringssum  forsikringssum

 kr 1 600 000 kr 750 000 

  

 Oslo 2 050 1 750

Trondheim, Bergen,  1 800 1 580

Kristiansand, Stavanger, 
Drammen, Tromsø, Asker, 
Bærum, Oppegård, Ski, Ås,
Skedsmo, Lørenskog

Resten av landet 1 700 1 410

en av norges gunstigste innboforsikringer:

Resten av landetResten av landet



LOKK FREM UDYRENE
Har du kryp i kjøkkenskapet? Bak i skap og skuffer

står det gjerne noen melposer eller gamle fruktblan-

dinger. Man tar dem opp og oppdager et yrende liv.

Veien til full panikk er kort, men pust rolig, skriver

Aftenposten. Før den livaktige posen ut av skapet.

Pakk den i en plastpose, knyt igjen og få den ut av

huset. Bruk så støvsugeren. Ta ut hyllene, støvsug i 

de små hullene der hyllene festes fordi der ligger

det ofte mange egg. Sett så en skål med frokostblanding i skapet etter at du har

tømt det for andre tilgjengelige matvarer. Etter tre døgn setter du skålen i fryseren,

der eventuelle krek vil avgå ved døden etter tilsvarende mange døgn. Sett sam -

tidig en ny skål med frokostblanding i skapet, og gjenta prosedyren noen ganger.
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Ny bok om bygging av bad
SINTEF Byggforsks erfaring er at mange bad ikke er i

tråd med forskriftene og at de som lager badene mang-

ler kunnskapen for å gjøre det riktig. Den reviderte fak-

taboken ”Lag nytt bad” er en tilrettelegging av anvis-

ninger i Byggforskserien. Her finner du oppdaterte

detaljfigurer og anvisninger for hvordan man bygger

opp våtromsvegger, våtromsgulv og fall til ulike sluk -

typer. Detaljer rundt innbygde sanitærinstallasjoner og

plassering av membran blir utdypet. Boka gir i tillegg

råd om hva du kan gjøre

selv og hva fagfolk må

gjøre, hvilke krav myndig -

hetene stiller til baderom,

hva du må søke kommunen

om, og hvordan du utnytter

plassen på badet best

mulig. Prisen er kr 349,-.

Forvirrende navn
I forrige utgave av Hus & Bolig skrev 

vi at Swedoor produserte dører av

regnskogsortene zebrano og wenge.

Ifølge produsenten er dette ikke riktig.

Dørene har riktignok navn etter de

mørke og eksotiske treslagene, men er

laget av annet tre som er etterbehand-

let og gjennomfarget slik at det ligner

regnskogtømmer.

“Det finnes andre gleder i livet enn å ha en yacht

liggende i en eller annen havn nede ved Middel-

havet som de bruker en uke i året. Eller en hytte på

flere tusen kvadratmeter med 15 gjestetoaletter.”
Olav Thon, hotellkonge

sett&hørt
Norges eldste hus
Urnes stavkirke ble bygget av tre som var felt som-

meren 1131. Vindlausloftet i Eidsborg i Telemark er

mest sannsynlig det eldste ikke-kirkelige trehuset her

i landet, går det frem av Fortidsminneforeningens

siste årbok. Dendrokronologiske målinger, som går ut

på å sammenstille bredden på årringene i treverk

med et referansemateriale, viser at loftet antagelig

ble oppført i 1167. Inntil nå har Alstadloftet i Rollag

(foto) fra 1196 vært regnet som det eldste ikke-

kirkelige bygg. Foto: Nina Granlund Sæther

HELT GRESK
Den ekstremt smittsomme Abba-feberen har herjet landet og store deler av verden

helt siden i fjor sommer, og foreløpig er det ingenting som tyder på at viruset er på

tilbakegang, melder reisearrangøren Ving. Om få måneder venter de greske øyene

Skiathos og Skopelos storinnrykk av Mamma Mia-infiserte feriegjester som vil se

husene og miljøene der filmen ble spilt inn. Foto: Nina Granlund Sæther



Filmer besøkende
Etter en merkbar stigning i antall boliginnbrudd siste år,

går stadig flere til innkjøp av overvåkningssystemer,

melder Aftenposten. Avisen spår at kameraer ved inn-

gangsdøren og linjedetek torer i porten

vil bli en teknologisk hit i 2009. 

Christine Hafskjold i Teknologirådet

peker på at ny teknologi, flere mulig-

heter og økt over våking åpner for 

misbruk. Med kamera innendørs kan

man for eksempel sitte på jobb og

holde øye med hva barna driver med.
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Om eiendomsskatt: “Dessuten er 
jo takserings grunnlaget en vits. 
Takstmennene bare henger hodet 
ut av vinduet i det de kjører forbi.”
Peter Batta, adm.dir. i HL

Godtok forskjellsbehandling
Fylkesmannen i Telemark har konkludert med at Kragerø kommune

ikke gjorde noe ulovlig da den brukte ulike takseringsprinsipper for

hytter og helårsboliger, skriver Dagens Næringsliv. Skattebetaler -

foreningen svarer med å klage saken inn for Sivilombudsmannen. 

Dersom klagen ikke fører frem  vurderer foreningen å bringe saken 

inn for domstolen. Foto: Nina Granlund Sæther

Mannen er 
finansminister
En undersøkelse Norsk Respons 

har gjennomført for Trygg Vesta og

Storebrand viser at det er menn som

har hovedansvar for de store økono-

miske vurderingene, blant annet

valg av strømleverandør og forsik-

ringsselskap. Kun tre av ti forsik-

ringskjøpere er kvinner. Kvinnene

betaler regninger og tar seg av den

daglige økonomien, sier informa-

sjonssjef Hanne Gudding i Store-

brand til Dagbladet. 

Foto: Nina Granlund Sæther

100 000 FOR Å PUSSE OPP
NHO-sjef Finn Bergesen jr. foreslår at alle som pusser opp huset eller

leiligheten sin får en skattelette på inntil 100 000 kroner. Svenskene

har innført en tilsvarende ordning. Bergesen sier til Dagens Nærings-

liv at skattefradrag for å pusse opp kjøkkenet eller badet vil stimulere

byggebransjen. Samtidig vil det bli mindre attraktivt å bruke svart

arbeid; skal man få fradraget, må man også legge frem kvitteringer.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener det er bedre å pusse opp

jentedoene og guttedoene på landets skoler enn bad og kjøkken hos

middelklassen.

sett&hørt

Allergifremkallende møbler
Statens forurensingstilsyn melder at det er funnet et ulovlig antimugg-

middel i en rekke produkter som selges til vanlige forbrukere, blant

annet sofaer og lenestoler importert av postordreselskapet Ellos. 

Alle berørte kunder kan returnere møblene.

Antimuggmidlet dimetylfumarat er et hvitt, fast stoff som fordam-

per i romtemperatur. Det benyttes for å hindre sopp- og muggvekst

under transport og lagring. Stoffet har forårsaket kraftige allergi-

reaksjoner hos personer i andre europeiske land. Mugg middelet gir

blant annet omfattende og tydelig eksem. 

Bedre kvalitet
gir høyt salg
Det er nå installert over 350 000

luft-til-luft-varmepumper i nor-

ske hjem, melder Pressenytt.

Mens det i 2000 ble solgt rundt

1 000 varmepumper årlig, ble

det i 2007 solgt 73 000 varme-

pumper i Norge, viser tall fra

Norsk Varmepumpeforening.

Luft-til-luft-varmepumpene står

for 90 prosent av dette salget.
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         Tokyo Smal med innsats N-23G antrasitt med gjennomsyn         Tokyo Smal med innsats N-23G antrasitt med gjennomsyn

Rentbrennende hjemmekos

www.nordpeis.no

Vedfyring gir en behagelig varme, er CO2 nøytral og samtidig en verdifull investering. Men når 
avgjørelsen skal tas er det ofte designet som avgjør. Våre peiser tilfredstiller de strengeste 
miljøkrav samtidig som den er en effektiv varmekilde. Dette gjelder alle våre ildsteder fra de 
mest moderne til de klassiske modellene.

Så derfor kan du trygt handle på utseende og design - 
vi har tenkt på resten!



På en liten høyde i et boligstrøk på
Bekkestua i Bærum kneiser det brun-
malte huset til familien Andrup. De

siste årene har gått med til å pusse opp
den over hundre år gamle villaen, som
blant annet har fått en ny inngangsdør
og ny verandadør. At begge dørene viser
seg å ha låser som lar seg dirke opp på få
sekunder, kom som en svært ubehagelig
overraskelse på familien på tre. 

– Det var en pressemelding i Aften-
posten i høst som gjorde meg oppmerk-
som på problemet med disse låsene. Den

viste hvor lett de lar seg dirke opp, uten
avansert verktøy. Alt man trenger er en
liten bladføler fra Biltema. Etter at jeg så
innslaget måtte jeg prøve selv, og det er
virkelig utrolig lett.

Jørgen Andrup er jurist, og vil ikke
karakterisere seg selv som spesielt bevan-
dret i dirkingens kunst. Men det tar ham
få sekunder å vise hvordan låsreilen på
den ene ytterdøren kjapt gir etter og dyt-
tes inn i låshuset når han pirker borti den
med bladføleren.

– Hvem som helst kan gjøre dette. På

nettstedet Youtube ligger det en detaljert
”instruksjonsvideo” som viser hvordan
man skal gå frem, og dirkingen etterlater
så å si ingen spor. Det føles ikke særlig
trygt å låse døren når jeg vet hvor enkelt
den kan åpnes, sier Andrup. 

Beslag
Den svenske låsprodusenten Assa og den
norske forhandleren Trioving kjenner
godt til problemet med låsene, men vil
ikke tilby nye låser til Andrup og andre
kunder som nå føler seg utrygge med
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Lås uten
trygghet
Jørgen Andrup er en av svært mange 
nordmenn som har en dørlås med 
hakereile som kan dirkes opp på 
sekunder. Produsenten vil ikke bytte 
inn låsen i en som virker, og for-
handleren i Norge er høyst uklar 
på om kundene kan heve kjøpet. 
– Tvilsomt, mener Forbrukerrådet. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD



denne typen manipulerbare låser. Kun-
dene kan i stedet bestille et beslag som
kan ettermonteres på døren slik at det
dekker den lille sprekken mellom døren
og dørkarmen, så innbruddstyven ikke
kommer til med redskapet som dytter
reilen tilbake i låskassen. Beslaget kom-
mer i rustfritt stål.

– Siden vi nylig har pusset opp huset,
er vi naturlig nok opptatt av hvordan det
ser ut. Et beslag i rustfritt stål midt på
den nye døren, som for øvrig har mes-
singdetaljer, vil etter vår mening ikke bli

særlig pent. Vi la en del penger i døren,
og ønsker derfor at den skal se bra ut.
Hadde vi ønsket en dør med beslag, så
ville vi kjøpt det i første omgang, sier
Andrup, som synes situasjonen er nokså
håpløs. For noen ny lås, det får han ikke.
Lang korrespondanse med dørleverandø-
ren, med Trioving i Norge og med Assa i
Sverige, har ikke ført frem. 

– Vi har ikke noe annet alternativ til
kundene enn å sende beslag, bekrefter
marketingsjef Fred Seierland i Trioving. –
Låsene var FG-godkjente, og slik vi ser

det uten mangel da de ble solgt. At det
senere er blitt oppdaget en manipula-
sjonsmetode, er en annen sak. Dette kom
overraskende på Assa, på oss, på forsik-
ringsselskapene og på låsesmedene, og
det er altfor mange låser av denne typen
rundt om i landet til at vi kan bytte ut
alle, legger han til.

Men om du driver butikk, og ikke er
sluttbruker, stiller saken seg annerledes.
Da får du byttet inn de ubrukelige låsene
du har på lager med nye som virker. 
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MANIPULERBAR: Låsen kan
dirkes opp på sekunder, men
Jørgen Andrup får ingen ny. 
I stedet tilbys han et beskyt-
telsesdeksel – som kommer
til å flagge hva slags lås han
har under.

Dette er saken: 
Låser som kan
dirkes opp
Høsten 2008 sprakk nyheten

om at en rekke låser med

hakereile enkelt lar seg dirke

opp dersom det er stor nok

sprekk mellom døren og dør-

karmen til at en bladføler kan

stikkes inn. På nettstedet

Youtube ligger en detaljert

video som viser hvordan det

gjøres. Manipuleringsfaren

gjelder først og fremst model-

lene Assa Evo 410, 411, 2000,

2002 og motorlåsene 810 og

811. Låsene var i utgangs-

punktet FG-godkjent. Godkjen-

ningen var basert på tester

foretatt av Svenska Stöl-

skyddsforeningen (SSF) og

sertifiseringer av Sveriges

Brand & Säkerhets Certifise-

ring. Låsene har nå fått en

anmerkning om krav til bruk av

tilleggssikring. 
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Forbrukerrådet skeptisk
Jurist Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet
mener Trioving balanserer på kanten av forbru-
kerkjøpsloven. Loven sier at forbrukeren kan
kreve å få en vare omlevert eller rettet uten
kostnad dersom det foreligger en mangel, med
mindre det volder selger urimelig høy kostnad. 

– Det er åpenbart at det foreligger en
mangel ved disse låsene, og jeg kan ikke
skjønne at kostnadene ved å gi kundene låser
som virker vil være urimelig høye. Trioving til-
byr nye låser til butikker som sitter med ubru-
kelige låser på lager – da må det være mulig å
tilby nye låser til forbrukerne også, sier Nort-
vedt. Han mener gratisbeslaget, som beskrives
som ”estetisk akseptabelt” på Triovings nett -
sider, ikke er noen fullgod erstatning for en ny
lås. 

– Om beslaget er ”estetisk akseptabelt”, er
jo høyst diskutabelt. Dessuten er det ingen tvil
om at du flagger hva slags lås du har når du
monterer et slikt beslag, sier Nortvedt. 

Jobber på spreng
Fra Assa i Sverige opplyses det at man jobber
på spreng for å få i gang produksjon av låser
som ikke lar seg dirke opp, men det hjelper
kunder som Jørgen Andrup fint lite. I mangel
av en bedre løsning har han bestilt beslag til
sine to dører som ikke er trygge uten. Det er
allerede seks uker siden, og fortsatt er de ikke
kommet. Men det er lite annet å gjøre enn å
vente. Og håpe at ingen ubedte gjester prøver å
komme seg inn innen beslagene er på plass.
raa@huseierne.no

Forsikringsselskapene
lover full erstatning
Dersom du har kjøpt en Assa-lås med hakereile som viser seg å være

 manipulerbar, skal ikke det gi deg konflikt med forsikringsselskapet ved et

eventuelt innbrudd som skyldes denne feilen, forsikrer senior kommunika-

sjonsrådgiver i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Stine Neverdal.

– Kundene vil som hovedregel og inntil videre holdes skadesløse.

– Selv om disse låsene kan dirkes uten at det etterlater seg spor?

– Ja, kundene skal ikke lide for dette. Ved et eventuelt innbrudd må de

melde fra på vanlig måte og så vurderes hvert enkelt tilfelle, sier Neverdal,

som understreker at svært få innbrudd skjer ved at tyvene dirker opp låsen. 

– De fleste boliginnbrudd er langt mer brutale, sier hun. 

TRYGG: – Heldigvis har vi installert et avansert alarmsystem i huset. Det gjør at vi sover
trygt om natten og ikke bekymrer oss for mye når huset står tomt, sier Jørgen Andrup.

MESSINGDETALJER: Et beslag i rustfritt stål vil
ikke se særlig pent ut, mener Jørgen Andrup.
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vb.no

Vannsjekken koster kun kr 1.500,-
(Medlemmer av Huseiernes Landsforbund 
får kr 500,- i rabatt)

Vannsjekken
• VVS anlegget gjennomgås og du 
  får en oversiktlig tilstandsrapport.

• Gir deg tips og råd om hvordan 
   du kan forebygge vannskader.

• Gjennomføres av dyktige fagfolk.

Forebygg dyre 
vannskader!
 - La oss ta Vannsjekken hos deg.

Du fi nner mer informasjon om Vannsjekken på 
vannsjekken.no

Omfanget og skadevirkningene fra vann-
lekkasjer har økt dramatisk de siste årene. 
Med Vannsjekken reduserer du faren 
for lekkasjer.

Når vi tar Vannsjekken hos deg, kontrollerer vi synlig VVS-
utstyr som kraner, rør, sluk, vannlås, vaskemaskin- og 
oppvaskmaskinkoplinger, varmtvannsbereder mm. Vi 
kontrollerer alle rom med vann og avløp, slik som kjøkken, 
bad, toalettrom og vaskerom. Vannsjekken gjennomføres 
av Varme & Bads dyktige fagfolk.

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

 D
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Sukumarie og Sothinathan har akku-
rat kjøpt seg enebolig i Norge, og det
er med skrekkblandet fryd at de

møter opp til overtagelsen. Hva innebæ-
rer rollen som huseier her til lands?

– Det er sikkert en rekke ting som de
fleste nordmenn tar for gitt når de blir
huseiere, som jeg og min mann ikke
kjenner til. Selv har jeg aldri bodd i ene-
bolig i Norge, bare på Sri Lanka, og det
kan ikke sammenlignes. Rollen som hus-
eiere her er helt ukjent for oss, sier Suku-
marie. 

På denne tiden av året ligger tempe-
raturen vanligvis mellom 15 og 20 gra-
der i det nordlige Sri Lanka, der Suku-

Endelig huseiere
Etter noen uker som ferske huseiere i Norge,
kan Sukumarie Sothinathan og Sothinathan
Nagamuthu konstantere at snømåkingen har
gått lettere enn fryktet. Hus & Bolig ble med
da paret spent møtte opp til overtagelsen av

sin nye enebolig i dette kalde landet.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD ➤

TRIM: – Snømåkingen går bedre enn fryktet. Vi tar det som trim, smiler de ferske huseierne Sukumari Sothinathan og Sothinathan Nagamuthu.  
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marie og Sothinathan er fra. 
– Der er det stort sett enkle murhus

uten varmesystem, kjeller, peis eller
andre typisk norske innretninger. Huset
jeg vokste opp i hadde ikke noe rørsy-
stem, og vann hentet vi i brønnen. Dette
er noe ganske annet, sier Sukumarie. 

Veiledning
Noen dager før overtagelsen tok Suku-
marie kontakt med Huseiernes Lands-
forbund. ”Jeg trenger litt hjelp til hva jeg

burde passe på ved overtakelsen. Jeg har
ikke bodd i enebolig i Norge før, så jeg
vet ingenting”, skrev hun i e-posten hun
sendte til forbundets juridiske avdeling.
En gjennomgang av de viktigste lovene
man må forholde seg til som huseier,
samt hva et overtagelsesmøte innebærer,
kom godt med. Likevel føler hun seg
usikker nå. Særlig når det gjelder det tek-
niske ved boligen. 

– Men jeg vet ikke riktig hvor jeg skal
begynne å spørre, så jeg får vel bare følge

KJEKT Å VITE: Husselger Jon Helge Løken viser hvordan vedovnen skal brukes.
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godt med når husselger går gjennom alt,
sier hun, og trekker blokk og blyant opp
av vesken.

Luftsirkulasjon og fjernvarme
Godt er det da at husselger Jon Helge
Løken tar seg god tid. Han begynner på
kjøkkenet, der han forklarer at viften
over ovnen alltid må stå på for å holde
luftsirkulasjonen i boligen i gang. Dette
er langt fra selvsagt. Huseiernes Lands-
forbund får stadig vekk saker på bordet
der boliger nærmest er blitt ødelagt av
fukt fordi beboerne har tettet luftelukene
og slått av vifta. Ikke sjelden er det men-
nesker som er ukjent med norsk klima
og byggeskikk som gjør denne feilen.

Deretter går turen opp i tredje, til en
gjennomgang av vifterommet, av opp-
legget til boligalarmen, av telefonutta-
kene i boligen, samt av hvordan man kan
bestille kanalpakke til TV-en. Så står
entreen og det tekniske rommet der for
tur. Jon Helge viser Sothinathan hvordan
han skal stille inn termostaten på anleg-
get, og hvordan han skal trykkregulere
systemet om høsten når det begynner å
surkle i radiatorene. 

– Om våren, når det begynner å bli
varmt, slår jeg gjerne systemet helt av,
legger han til.  

– Hva da med varmtvannet?, spør
Sukumarie. 

Jan Helge forklarer at tappevannet
tilhører et annet system og benytter
anledningen til å vise både stoppekranen
for tappevannet og stoppekranen for
radiatoranlegget. 

Vedovn og snømåking
Utenfor det tekniske rommet i entreen
står vedovnen. Verken Sukumarie eller
Sothinathan har brukt vedovn før, og de
følger godt med når Jon Helge gir en
detaljert innføring i opptenning, regule-
ring av trekk og tømming av aske. Suku-
marie har spørsmålene på lager. Hvor
ofte må man tømme asken? Hvor mye
ved trenger man? Bestiller man feier selv,
og hva koster det i så fall? Jan Helge sva-
rer så godt han kan. Sukumarie noterer. 

Til slutt ender de ved inngangsdøren,
der vinduene peker ut mot den vinter-
hvite oppkjørselen. Sukumarie kikker ut
på snøen.

– Snømåkingen er noe av det vi har
grudd mest for. Det har faktisk vært en
av grunnene til at vi ikke har kjøpt hus i
Norge tidligere, forteller hun lattermildt.

– Men vi får ta det som trim, legger
hun til. 

Noen uker etter overtagelsen har
ingen større problemer dukket opp.

– Vi er veldig fornøyd. Kanskje er det
ikke så vanskelig å være huseier i Norge
likevel, smiler Sukumarie. Som håper på
en fortsatt nedbørsfattig vinter. 
raa@huseierne.no

Advokatens råd: 
Sett deg inn i lover og regler
Som huseier er det en rekke lover og regler man må forholde seg til. Enkelte av

dem kan være svært annerledes i Norge enn i land i andre deler av verden. 

– Særlig naboloven og plan- og bygningsloven er sentrale for huseiere i

Norge. Disse lovene setter begrensninger for hva som kan gjøres på eiendommen.

Begrensningene kan nok være strengere her enn i en del andre land, sier advokat

Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund. Han minner om at man også bør

ha en viss kjennskap til arveloven og sentrale områder av skattelovgivningen. 

– Og dersom man skal leie ut må man dessuten forholde seg til lov om hus-

leie, der man særlig bør kjenne til leiers oppsigelsesvern, legger Helland til. 

Takstmannens råd: 
Ta med en bygningskyndig
Erik Jonson, ingeniør og takstmann ved Boliginstituttet, mener manglende kjenn-

skap til norsk byggeskikk kan være problematisk for folk som skal kjøpe hus i

Norge for første gang.

– Her i landet bygger vi fullisolerte trehus, og på grunn av klimaet stilles det

strenge krav til konstruksjonen. Forskjellen er svært stor for folk som kommer for

eksempel fra Sri Lanka, der man stort sett bygger enkle murhus rett på bakken

uten fundamentering, sier Jonson. På grunn av det tøffe været krever også husene

et helt annen vedlikeholdsarbeid enn i varmere strøk. Dette kan også komme

uventet på boligkjøpere.

– Utvendig panel skal stort sett ha maling hvert tredje til hvert femte år. Dette

er til stor forskjell fra for eksempel Italia, der de nesten ikke har tradisjon for å

male husene sine i det hele tatt, sier Jonson.

Han legger til at en overtagelsesbefaring kan være vanskelig for noen hver,

uansett hvor i verden man er født.

– Ta med en bygningskyndig. Det er det beste rådet jeg kan gi både til folk

som er født og oppvokst her i landet, og til folk som har kommet hit i senere tid,

sier han. 



22 • hus&bolig 1–2009

Bare rør 
hos ministeren

Varmepumpe, pellets, sol-
varme… mulighetene for opp-
varmingskilde og –system til
boligen er mange og ofte uover-
siktlige. Hva ville olje- og ener-
giminster Terje Riis Johansen
selv valgt, dersom han skulle
bygd nytt hus i dag?

Jeg ville lagt rør alle veier, slik
at det var opplegg for vann -
båren varme over alt. Dette er
noe jeg stadig funderer på om
jeg skal gjøre i flere bygninger
hjemme på gården min i
Skien; i noen av dem har jeg
allerede gjort det. Selv er jeg så
heldig å ha mye flis og ved fra
egen skog som jeg kan fyre
med, men jeg skjønner at
 valget av oppvarmingskilde
kan være vanskelig for mange.
Min søster og svoger boret
etter jordvarme. Det kostet
165 000 kroner, og var altså
en betydelig investering. 
Men året etter hadde de spart
20 000 kroner i oljeutgifter, 
så investeringen er mulig å
 forsvare. For mange er nok
dette et godt alternativ. 

Vannbåren varme er utvilsomt
”politisk korrekt” for tiden. 
Men hvorfor fokuseres det slik
på vannbåren varme uten at det
samtidig stilles krav til energi-

bærer? Det er lite poeng med
anlegg som kan være miljøvenn-
lige, men som i verste fall bruker
mer strøm enn panelovner. 

Det er klart at poenget er å
koble systemet til en miljø-
vennlig oppvarmingskilde.
Men samtidig er det svært
 viktig at den grunnleggende
infrastrukturen er der, slik at
man i fremtiden kan være
 fleksibel med hensyn til valg
av varmekilde. 

Tidligere fantes det lokale
 enøksentre der huseiere kunne
henvende seg med spørsmål om
energisparing. Nå er de erstattet
av ett organ, Enova. Holder det
med én sentral informasjons -
kanal på dette området?

Dersom folk mener at det
 rådgivningstjenesten Enova 
står for er for dårlig, tar jeg
gjerne imot innspill på det.
Men jeg mener at vi lever 
i en annen tid nå, der folk 
bruker nettet for å finne infor-
masjon, og behovet for nærhet
i form av et fysisk kontor er
mye mindre enn tidligere.
Enova har også et gratis -
nummer for de som ikke er 
så glade i å bruke internett. 

Hvordan skal man finne ut av
hva slags oppvarming som passer
best i eget hus?

Enova kan bistå hver enkelt
med personlig rådgivning.
Men jeg hadde gjerne sett at
rørleggerbransjen var mer på
banen. De må snart skjønne 
at arbeidet deres handler om
langt mer enn varmt og kaldt
vann på badet. Min oppfat-
ning er at mange får et skul-
dertrekk når de spør om en
kvalifisert vurdering på dette
området. 

Oljeprisen synker som følge av
finanskrisen. Tror du folk blir
fristet til å fyre med olje igjen?
Hvilke tiltak vil du  eventuelt
sette inn mot dette? 

Sett over lengre tid er ikke
oljeprisene lave – det dreier
seg om en konjunkturned-
gang. Prisen har økt de senere
årene, og dette tror jeg bidrar
til at folk uansett er innstilt 
på å skifte ut oljefyren. 

Også strømprisene har 
sunket. Hvordan kan
vi bli flinkere til å
bruke mindre strøm
når strømprisene
er lave?

Dersom olje- og energiminister Terje Riis Johansen skulle bygd
nytt hus i dag, ville han sørget for at det ble lagt rør over alt.

➤
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Hus & Bolig spør: 
Olje- og energiminister 

Terje Riis-Johansen 
svarer 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

ILLUSTRASJON: HERB
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Jeg tror at strøm etter hvert
vil prises som den eksklusive
varen den er. I forhold til
oppvarming er strøm den
mest eksklusive energikilden,
mens flis og ved, som ikke
kan brukes til noe annet, er
blant de minst eksklusive. Jeg
tror dette etter hvert vil vise
seg i prisene, og gjøre at man
blir nødt til å begrense hvor
mye strøm man bruker til
oppvarming. 

Riksrevisjonen avdekket i høst
at det er store feil og mangler i
distribusjonsnettet for strøm.
Hva vil du gjøre for å bedre
situasjonen?

Vi har bedt Norges vassdrags-
og energidirektorat (NVE) gå
gjennom Riksrevisjonens rap-
port og følge den opp. Jeg
mener det er et alvorlig bud-
skap Riksrevisjonen her kom-
mer med. 

FrP foreslår å fjerne 100 av de
140 nettselskapene vi har her i
landet. Er det aktuelt?

Nei. Det er ingenting som
tyder på at små nettselskaper
slumser mer enn store, så jeg
tror ikke det er løsningen på
problemet. Jeg er mer opptatt
av at vi får til en god nok sty-
ring av nettselskapene
gjennom NVE. 

Hvor trygge kan folk være på at
strømmen ikke forsvinner når
det stormer som verst, og at et
ukelangt strømbrudd som det
Steigen opplevde for to år siden
vil gjenta seg? 

De kan være omtrent 99,98
prosent sikre – dette har vi
utregninger på. Men det er
klart at samfunnet er sårbart
for strømbrudd fordi vi så til
de grader er avhengige av
strøm til alt mulig. Hadde vi
hatt mer gass eller andre kil-
der til oppvarming hadde vi
vært mindre sårbare. Så selv
om risikoen er liten, er konse-
kvensene enorme for de som
eventuelt rammes. I dag mor-
ges var det 19 kuldegrader da
jeg sto opp på gården min
hjemme i Skien, og det er
klart at er jeg da i den pro-
millen som faktisk skulle
oppleve strømbrudd, er det
krise både for meg og gården
og de 100 dyra på båsen. Så
en risiko på to promille er
ingen sovepute for oss. 
ESA drar Norge inn for EFTA-
domstolen etter sommel med å
innføre EU-direktivet for ener-
giytelse i bygg. Bygningsenergi-
direktivet ble vedtatt 4. januar
2003 og skulle vært fullt imple-
mentert tre år senere. Men bare
halvparten fant veien til lov-
tekstene innen den tid. Hvorfor
har dette tatt så lang tid?



Jeg har ikke hatt denne
ministerposten lenger enn
siden juni i fjor, og hva som
skjedde tidligere i denne
saken kan jeg ikke svare for.
Jeg har i løpet av min tid som
olje- og energiminister jobbet
for å få fortgang i dette. 

Energimerking av hvitevarer
for husholdninger foretas av
butikkene og leverandørene
selv. En kontroll utført av
SIFO i 2007 viste at under
halvparten var korrekt energi-
merket. Er merkeordningen
god nok?

Nei, disse tallene tyder på at
ordningen ikke fungerer godt
nok. Likevel vil jeg under-
streke at jeg generelt mener
internkontroll er et godt
prinsipp, og jeg tror ikke det
er lurt å frata virksomheter
det ansvaret. Men disse tal-
lene er ikke gode nok, og
bransjen bør ta ansvaret sitt
alvorlig. Samtidig kan også
forbrukerne legge press på
forhandlere og produsenter,
ved å utfordre dem og spørre
om energibruk og merking
før de kjøper elektrisk materi-
ell. 

Er det aktuelt å bruke finans-
krisen til virkelig å satse på
utvikling av bioenergi og vind-
kraft?

Vi bruker allerede mer
penger enn før på disse områ-
dene. Lenge har det vært
knapphet på alt fra arbeids-
kraft til kompetanse og stål
til turbinene – nå ser vi en
åpning her, og den vil vi
benytte. Samtidig er dette en
periode der tiltak for energi-
effektivisering på alle områ-
der i samfunnet vil være med
å trekke i riktig retning. Et
eksempel fra hjembygden
min er Yara. Ved bevisste inn-
sparinger i hele produksjonen
skal bedriften spare 300
GWh i året. Økonomisk er
dette en innsparing som
kommer særlig godt med i
trange tider. 

Til slutt: Hva er ditt beste
energisparetips til boligeiere?

Da kan jeg jo trekke frem
min egen nyeste investering,
som er en slags fjernkontroll
som jeg kan slå av alle lysene
på én gang med. Jeg må inn-
rømme at jeg tidligere ikke
var særlig flink til å huske på
å skru av lyset etter meg –
men jeg er nå på avvending,
haha! Nå skrur jeg av alle lys
før jeg drar hjemmefra om
morgenen. Som huseier er
det slike små ting man kan
gjøre. Det handler om en
bevisstgjøring. Det er jo
ingen som ønsker å bruke
mye strøm. raa@huseierne.no 

www.velux.no

Lyset får rommet til å virke større og det gir en 
behagelig følelse av luft, åpenhet og velvære. 
Takvinduet gir minst dobbelt så mye lys, som 
et tilsvarende stort fasadevindu. VELUX har 
også et stort utvalg av solskjerming som er 
spesialtilpasset VELUX takvinduer.

Slipp inn lyset!
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Tvilsom merkeordning
Kjøper du en luft-til-luft varmepumpe med Norges astma- og allergiforbunds anbefalingsstempel

betyr ikke det nødvendigvis at du får det beste som er tilgjengelig. De fleste pumpene på 
markedet i dag holder seg godt innefor den standarden som forbundet anbefaler, 
men kun de som er villig til å betale får bruke stempelet, hevder kritiske røster. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Anbefalt av
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➤

Du har sikkert sett det, stempelet
”anbefalt av Norges astma- og allergi-
forbund”, som i dag finnes på alt fra

oppvaskmidler til microfiberkluter,
laken, gulvbelegg og bleier. Nylig tok
forbundet også luft-til-luft varmepum-
per inn i varmen. I dag finner du derfor
toppmodellen Daisekai fra Toshiba,
samtlige modeller fra Daikin, samt en av
pumpene til Mitsubishi på Astma- og
allergiforbundets liste over anbefalte pro-
dukter. Selv om disse tre trolig holder en
høy standard når det gjelder luftrensing,

betyr ikke det nødvendigvis at de er de
beste på markedet.

Følger vi Astma- og allergiforbundets
egne prinsipper for merkegodkjenning
av varmepumper, uttaler de at ”luft-til-
luft varmepumper med veldokumenterte
filtre, som for eksempel HEPA- eller
elektrostatiske filtre (eventuelt med til-
legg av karbonfiltre) og som kan doku-
mentere effektiviteten av filtreringen,
kan anbefales for de fleste mennesker gitt
riktig plassering og vedlikehold.” Det
betyr, ifølge en rekke varmepumpepro-

dusenter Hus & Bolig har vært i kontakt
med, at de fleste varmepumpene som er
tilgjengelige på markedet i dag har det
som trengs for å bli godkjent.

– Vi synes ganske enkelt det er useri-
øst når Astma- og allergiforbundet går ut
og anbefaler enkelte varmepumper på
denne måten. Nesten alle varmepum-
pene på markedet i dag har de samme fil-
trene. I det øyeblikket man skal kunne få
et slikt stempel mener vi det bør det være
slik at det er noe spesielt med pumpa,
sier Clas Eriksen i FJ Klima som repre-
senterer Fujitsu i Norge.

Hus & Bolig har fått tilsvarende
kommentarer fra Novema, Ecoconsult,
Bauer Energi, Ener-Produkt og AC Sen-
teret, alle selskaper som representerer
store aktører i markedet for luft-til-luft
varmepumper. Tor Audun Rusdal, daglig
leder i AC Senteret, som blant annet
leverer og installerer produkter fra de tre
anbefalte merkene, mener selv dette
grenser til villedende markedsføring.
Den rimeligste versjonen av firmaets
egen varmepumpe Nex, selges i dag på
Elkjøp for bare 6 995 kroner, og leveres
med et tre lags filterprogram bestående
av et grovfilter, et aktivt karbon- og fin-
støvfilter, samt et Hepa filter som skal
fjerne 99,97 prosent partikler i luft,
inkludert støv, soppsporer,  midd, pollen
og andre allergener ned til 0,3 mikron
størrelse.

Mangler klare kriterier
Lurer du på hva som har gjort at de tre
heldige produsentene har fått produk-
tene sine anbefalt, har du i dag ingen
mulighet til å spore det. Astma- og aller-
giforbundet opererer nemlig ikke med
noen klare kriterier for produktkategori-
ene sine. Det finnes heller ikke noen
dokumenter tilgjengelig for de som
ønsker å etterprøve de anbefalingene
som har blitt gitt og se hva begrunnelsen
er for at det ene produktet blir foretruk-
ket fremfor det andre. Det mener Bente
Øverli i Forbrukerombudet burde være
enn forutsetning for å drifte en merke-
ordning av denne typen. 

– Jeg mener det burde være et min-
stekrav at forbrukerne får opplyst hva et

FORVIRRENDE: Høy standard,
men anbefalingen fra NAAF
betyr ikke nødvendigvis best.
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VILLEDENDE: Enten vi
har barn som lider av

astma eller bare er opp-
tatt av god inneluft

generelt – et stempel
fra NAAF er klart salgs-
fremmende. Foto: Brian

Kuhlmann / Scanpix.

Viktig i 
markedsføringen

Et stempel fra Astma- og allergiforbundet har stor markeds-
messig betydning for dem som får det. – Det er ikke tvil om 

at dette er salgsfremmende, bekrefter BI professor. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

–  Folk blir stadig mer opptatt av miljø
og helse. De vil vite hva produktene de
kjøper inneholder. I dag er denne typen
stempel viktigere enn noen gang, sier
Hans Mathias Thjømøe, førsteamanu-
ensis ved BIs Institutt for markedsføring.
Han er i utgangspunktet positiv til det
Astma- og allergiforbundet gjør med
merkeordningen sin, og tror det er med
på å øke fokuset på helse hos alle produ-
senter. 

Enklere å forklare
Einar Smidesang, markedssjef i Miba,

Anbefalt av
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slikt merke innebærer. Sånn at hvis du
skal kjøpe produktet kan du få svar på
hva det er som gjør at dette produktet er
anbefalt, sier Øverli. 

Kollega Ole Andre Tveit mener også
måten Astma- og allergiforbundet opere-
rer på reiser en del spørsmål.

– Det kan absolutt være et problem
hvis mange produkter på markedet har
tilsvarende eller bedre egenskaper, men
velger å stå utenfor ordningen. Da kan
det jo ha en villedende effekt fordi folk
kanskje velger produktet med merket
fordi de tror det er det beste på marke-
det. Det er helt klart en viktig problem-
stilling og noe vi bør se nærmere på, sier
Tveit. 

Koster penger
Det ingen opplyser deg om i reklamen,
og Astma- og allergiforbundet heller ikke
informerer om på nettsiden sin, er at alle
de tre godkjente produktene har betalt
for å bruke anbefalingen. For å få pro-
duktet sitt vurdert hos Astma- og allergi-
forbundet, må alle i dag betale 10 000
kroner. Blir produktet godkjent og pro-
dusenten ønsker å bruke anbefalingen i
markedsføringen, må han ut med 1 pro-
sent av netto omsetning. I fjor tjente
Astma- og allergiforbundet 3,5 millioner
kroner på dette. Forbundet opererer også
med en praksis der de som har fått pro-
duktene sine godkjent i de fleste tilfeller i
tillegg binder seg til å annonsere i med-
lemsbladet Astma- og allergi. 

Arild Stenbråten, salgs og markedsdi-

rektør i Ecoconsult, som
blant annet markedsfører
Panasonic, sier at for
deres del ble det rett og
slett for dyrt å få anbefa-
lingen. 

– Når det gjelder Astma- og
allergiforbundet så har jeg personlig
reagert negativt på det de driver med. De
godkjenner produkter og så skal de ha
betaling for hvert solgte produkt. Vi er
markedsledere og selger ca. 20 000
anlegg i Norge i året. For oss ville det
vært en blodig pris å betale. Det ville
blitt snakk om millionbeløp. Det ville
gått rett på bånnlinja.  Jeg ser på dette
som villedende markedsføring og nær-
mest et sponsoropplegg som fremstilles
som en godkjenning, sier Stenbråten. 

Til sammenligning ligger søknadsav-
giften for miljømerket Svanen i dag på
16 000 kroner, og avhengig av produkt-
type ligger prisen for å benytte seg av
merket på mellom 0,05 og 0,3 prosent av
omsetningen. Denne informasjonen lig-
ger for øvrig åpent tilgjengelig på merke-
ordningens nettside. 

Alvhild Hedstein, direktør i Ecolabel,
som representerer miljømerkene Svanen
og Blomsten, mener det er grunn til å
stille seg kritisk til den manglende åpen-
heten rundt betaling og kriterier for for-
bundets merkeordning. 

– Jeg synes Astma- og allergifor -
bundets anbefaling av enkeltprodukter
gjennom bruk av logo på produkter er
problematisk fordi det ser ut som om det

er en helsemerking. Frivil-
lige merkeordninger bør
være for alle som søker om
det, etter helt spesifikke

krav og til gitte kostnader.
Jeg er skeptisk til at det ikke er

åpenhet om søkeprosess og kost-
nader, og at kravene er vage, sier Hed-
stein. 

Ingen melkeku
Torhild Fahle, markedskonsulent i
Astma- og allergiforbundet og ansvarlig
for forbundets  produktavtaler innrøm-
mer at de nok kunne tjent på å være mer
åpne om betaling og kriterier på nettsi-
dene sine, men hevder det ikke har vært
noen bevisst intensjon å holde dette
hemmelig til tross for at problemet ble
påpekt i et innslag på Forbrukerinspek-
tørene på NRK allerede i 2006. Den
gangen ønsket ikke forbundet å kom-
mentere betalingen de mottok fra produ-
sentene, men da Hus & Bolig tok kon-
takt, fikk vi, etter at Fahle hadde kon -
ferert med ledelsen, alle tall på bordet.  

– Dette er ingen melkeku for oss. Det
sier seg egentlig selv at dette koster
penger. Vi betaler eksperter for å jobbe
med dette og vurdere produktene for oss.
De lønnes for å gjøre en jobb. I tillegg
legger Astma- og allergiforbundet ned
betydelig arbeid og tid i dette. Pengene vi
får inn går til å gjøre en jobb for astma-
og allergikere, sier Fahle.

At enkelte har inntrykk av at god-
kjenningen er kjøpt og betalt synes hun ➤

som står bak den godkjente varmepum-
pen FD-Heat Kirigamine fra Mitsu-
bishi, bekrefter dette. 

– Det er klart at Astma- og allergi-
forbundet har et godt rykte, derfor er
det selvfølgelig hyggelig å kunne knytte
et produkt opp mot det merket. Det er
lettere for oss å fortelle kundene at luf-
ten blir ren fordi Astma-  og allergifor-
bundet har sagt det enn å fortelle det
som en japansk fabrikk prøver å for-
midle. Vi får ut budskapet på en mye
enklere måte og slipper å bruke alt for
mye fagterminologi, sier Smidesang. 

Knut Olaf Halvorsen i Friganor,
som blant annet fører varmepumper fra
Daikin, er enig.

– I markedsføringen gir stempelet
en trygghet til kunden som skal kjøpe
produktet.  Hvis han står mellom to
maskiner og den ene er anbefalt av
NAAF, velger han den som er anbefalt
fordi da vet han at filteret som sitter i
pumpa er bra, sier Halvorsen. 

Ønsker dokumentasjon
Gunnar Solem, markedssjef i Toshiba,
som har fått Astma- og allergiforbun-

dets stempel på sin toppmodell Daisei-
kai, mener kunder i stadig større grad
etterspør dokumentasjon. Derfor er
Astma- og allergiforbundets anerkjen-
nelse viktig. 

– Vi har fått mange tilbakemel-
dinger fra kunder som har opplevde å få
en bedre hverdag med våre pumper, og
vi har følt at det har vært viktig å doku-
mentere dette. Det er grunnen til at vi
har ønsket en gjennomgang av Astma-
og allergiforbundets råd hvor det sitter
flere personer med høy kompetanse på
inneklima, forteller Solem.  
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er trist, og mener det ikke er umulig at
det ligger en annen agenda bak noen av
de konkurrerende produsentenes nega-
tive syn på avtalen. 

– Vi har hørt mye rart om at her er
det bare å komme og gi oss penger, men
det ligger  utrolig mye arbeid bak hver
enkelt vurdering. For varmepumpene sin
del tok det halvannet år – så lenge ver-
serte den saken i diverse organer her på
huset. Dette handler ikke om at Astma-
og allergiforbundet skal tjene mest mulig
penger, men om at vi ønsker å få frem
flest mulig produkter som egner seg for
allergikere, sier Fahle. Samtidig innrøm-
mer hun gjerne at det ikke finnes noen
garantier for at det ikke er bedre produk-
ter i handel andre steder. 

– Det finnes sikkert alternativer. Vi
driver ikke med oppsøkende virksomhet.
Det er produsentene som kommer til oss.
For andre produkter kan ikke vi garan-
tere for noen ting. Folk vil veldig gjerne
kjøpe noe de kan være trygge på, og det
er den tryggheten de får når produktet er
merket med Astma- og allergiforbundets
anbefaling, sier Fahle. 

Ønsker ikke faste kriterier
Fahle forteller at grunnen til at forbundet
ikke opererer med faste kriterier, er at det

rett og slett ville gjøre dem mer hand-
lingslammet dersom uforutsette proble-
mer skulle dukke opp. 

– På enkelte produkter har vi faste
kriterier, men ikke på alt. Det gjør at vi
kan snu oss raskt dersom det kommer
nye opplysninger som tilsier at et pro-
dukt inneholder noe som kan være helse-
kadelig. Det er vanskeligere med en løs-
ning som for eksempel Svanemerket har,
der det er faste kriterier og avtaler som
går over så og så lang tid, sier Fahle. 

Det er heller ikke slik at selv om en
pumpe har de filtrene NAAF anbefaler,
holder den mål for allergikere. Da er det
viktig å se på totalpakka, mener Fahle. 

– Man kan ikke bare kjøpe en varme-
pumpe og henge den opp på veggen.
Den må stå på egnet sted. Hvem som
helst kan ikke komme til oss og få god-
kjenning. Vår anbefaling forutsetter også
at selskapet har et ordentlig apparat for å
selge dette. Vi vurderer hvem som står
bak og at de har et godt apparat rundt
seg – at de er utdannet og har kunnskap
om det de holder på med. Du skal for
eksempel kunne en del om plasseringen
av apparatet. Vi ser altså ikke bare på den
helsemessige delen, men på hele firmaet
totalt, sier Fahle. brs@huseierne.no

F a k t a

Om merkeordninger
I Norge finnes det en rekke offisielle og

uoffisielle merkeordninger som skal

veilede forbrukere i valg av alt fra mat til

vaskemidler og varmepumper. 

Å bruke et merke koster vanligvis penger.

Derfor vil du kunne finne produkter som er

sunnere, eller mer miljøvennlige, og som

ikke har merket fordi produsenten ikke har

ønsket å betale for det. 

Svanemerket, Ø-merket (Debio) og Blom-

sten er alle offisielle merker, og følger

internasjonale ISO-standarder for merke-

ordninger. Det betyr blant annet at krite-

riene for godkjenning skal være åpne for

innsyn.  

En rekke bedrifter har de siste årene fått

påpakning fra Forbrukerombudet for mis-

bruk av miljøpåstander ved bruk av egne

merker. Blant annet valgte Jotun å trekke

tilbake sitt grønne miljøblad etter kritikk

fra Forbrukerombudet. 

Forbrukerombudet er generelt skeptiske 

til private merker, og mener bruk av

merker/symboler må kunne etterprøves og

kontrolleres, og at kravene/kriteriene for 

at merket konkret er oppfylt må kunne

dokumenteres.

TAR TAK I PROBLEMET:
Etter at Hus & Bolig tok kontakt med

Astma- og allergiforbundet er det gjort en
rekke endringer på forbundets nettside.
Blant annet opplyser forbundet nå om at
Svanemerkets og Blomstens kriterier blir
lagt til grunn for miljøkvaliteten på alle

produkter som får NAAFs stempel. I tillegg
opplyser Astma- og allergiforbundet om at
deres merkeordning ”til dels” har stren-
gere helsekrav enn de andre ordningene.

Da Hus & Bolig gikk i trykken, manglet
fortsatt opplysninger om betaling for

merkeordningen. 



Varmepumpene fra Daikin, som selges
til Huseiernes Landsforbunds med-
lemmer med en rabatt på 10 prosent,

kan ikke bare smykke seg med en anbefa-
ling fra Astma- og allergiforbundet.
Pumpene er også anbefalt av Huseiernes
Landsforbund. 

Ifølge Ulf Borgan, markedssjef i HL, er

dette en garanti overfor medlemmene for
at det her er snakk om kvalitet i alle ledd.

– Daikin varmepumper har kommet
godt ut i ulike tester, og vi har også selv
besøkt fabrikken og sett at alt går riktig
for seg i produksjonen. Det vi kan garan-
tere er at Daikin tilbyr kvalitet i alle ledd.
For oss holder det ikke bare at produktet

er bra. De som selger og installerer pum-
pene må også gjøre en god jobb. For å
kunne stå bak anbefalingen har vi i til-
legg fått i stand et skikkelig system for
klagesaker. Det hjelper ikke hvor god
kvaliteten er hvis noe ryker og man ikke
får den servicen man har krav på, sier
Borgan. Medlemmer av Huseiernes
Landsforbund får gjennom avtalen med
Daikin tilbud om 10 prosent rabatt på
varmepumper. Samtidig får Daikin
mulighet til å markedsføre pumpene sine
til HLs bortimot 150 000 medlemmer. 

Naturvennlig sponsing 
Norges Naturvernforbund tilbyr også
medlemmene sine rabatt på luft-til-luft
varmepumper. De har en avtale med
Panasonic, som blir omtalt som en offisi-
ell partner av forbundet. 

På sidene til Norges Naturvernfor-
bund går det også klart frem at dette er
snakk om et sponsoropplegg der Pana -
sonic betaler penger for partnerskapet. 

– Her er det helt klart en sponsorbit,
men vi fremhever aldri et produkt vi ikke
står inne for, og har meget streng kon-
troll på produktene. Vi ønsker for
eksempel ikke å bli tatt på at dette sprer
miljøgifter eller at det blir benyttet bar-
nearbeid, sier Christian Børs Lind i
Naturvernforbundet. Han understreker
samtidig at forbundet ikke ønsker å
fremheve et produkt på beskostning av
andre produkter i samme bransje.
brs@huseierne.no
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Låner ut logo
Det blir stadig mer populært å få produktet sitt godkjent eller
anbefalt av en tredjepart. I tillegg til Astma- og allergiforbun-
det, låner både Naturvernforbundet og Huseiernes Landsfor-

bund villig bort logoen sin til varmepumpeprodusenter. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

FORRETNINGSFØRSEL

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

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

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

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

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



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

Plan- og byggningsrett, mangelssaker, seksjonering,
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. (H) 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. 

Dronning Mauds gt. 10, Oslo. Postboks 1369 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 23 23 90 90. Fax: 22 83 60 60. 
stadheim@bd.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

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
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SH

US

ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

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

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

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

ER
SH

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

ADVOKATFIRMAET 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

ØS
TF

OL
D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712  Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
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
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LO

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.
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

LO
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike      

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

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

LO

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

LO
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

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

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

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

LO

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

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

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

ønsker du Å annonsere 

pÅ disse sidene, 

ring unni T.  Johansen:

Tlf.  64 90 86 66

eller send en e-posT Til:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD
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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-
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 351, 4577 Lyngdal.
Tlf.: 38 34 04 20. Fax: 38 34 04 21. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: henrik@advokathuset-sor.no VE

ST
-A
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ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

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

LE
M
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K

ADVOKATFIRMAET TENDEN ANS
v/Adv. Eystein Setsaas

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E-post: es@justin.no 
T: 33 42 18 05. F: 33 42 18 01. M: 907 36 318. VE

ST
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

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

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com HO

RD
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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.
hans.v.haug@eurojuris.no  www.svensonnokleby.no   
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as OP

PL
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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
www.advokateneikongsvinger.no   HE
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ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA             
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

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

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

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

ST
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ADVOKATFIRMAET GRENLAND AS 

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

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

LE
M
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K
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Stadig flere sameier og borettslag må
kaste inn kluten og sette bort trappe-
vasken til profesjonelle firmaer. En

viktig grunn er at sameiet eller borettsla-
get i praksis står uten pressmidler overfor
seksjonseiere og andelseiere som ikke er
særlig ivrige med skurebøtten. 

– Trappevask er en form for dugnad,
og det kan man ikke tvinge noen til.
Man kan heller ikke gi noen form for bot
dersom folk ikke stiller opp til dugnads-
arbeid, sier Frigland, som minner om at

det ikke alltid dreier seg om latskap når
noen ikke tar sin tørn, men at mange
eldre og uføre ikke har noen de kan
spørre om hjelp til jobben. 

Kan sette bort jobben
Siden man ikke kan gi noen bot for ikke
å være med på dugnad, kan man heller
ikke heve den månedelige betalingen av
felleskostnadene hos dem som sluntrer
unna, selv om dette i teorien kan virke
rettferdig. 

Det som imidlertid er mulig når sameiet
skal gå sammen om for eksempel en større
vaskejobb, malerarbeid eller lignende, er at
styret setter ut jobben på anbud, for så å
gi seksjonseierne valget mellom å betale
for jobben, eller å jobbe selv.

– Sameiet får tak i et firma som vil
gjøre jobben for så og så mye. Denne
kostnaden deles på antall seksjonseiere,
men i stedet for at pengene kreves inn
direkte, kan hver seksjonseier få tilbud
om å stille opp for eksempel på lørdag

Trappevask: 

Slappfiskene
slipper

Er du lei av at slampen i tredje alltid sniker seg unna 
trappevasken når det er hans tur? Det er bare 

å venne seg til den sure følelsen.

juss
TEKST: RIKKE ÅSERUD

 

             Hjelper din forretningsfører deg fremover? 
Vi tilbyr profesjonell forretningsførsel til: 

boligselskaper (AS, borettslag, sameier - også fritidsboliger) 
næringseiendommer (alle typer) 

Brækhus Dege har spesialiserte eiendomsadvokater. 
 
Som et supplement til forretningsførselen tilbyr vi: 

kurs og rabattavtaler 
styrestøttefunksjon og utleie av tillitsvalgte 
særskilt oppfølging av nye tillitsvalgte 

Brækhus Dege Eiendom AS - tlf: 23 23 90 90 - eiendom@bd.no - www.bd.no 
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klokken ti for å jobbe, og slik slippe å
betale. De som ikke kan eller ønsker å
stille, må betale sin andel. Så kommer
firmaet og gjør resten av jobben på man-
dag, sier Frigland. 

Firmavask blir løsningen
Han legger til at en slik ordning naturlig
nok er svært vanskelig i forhold til den
ukentlige trappevasken, og med mindre
seksjonseieren som aldri vasker går med
på å betale et firma for å ta akkurat hans

andel av trappevasken, er situasjonen
nokså låst. 

– Da blir løsningen slik den blir i sta-
dig flere gårder med stadig flere eiere i
reell eller innbilt tidsklemme: Man
aksepterer slurv og slendrian med vas-
kingen inntil det slurves i stor skala. Der-
etter tar et firma hele greia, etter vedtak
på sameiermøtet, og trappevask på
omgang er historie, konkluderer Frig-
land. raa@huseierne.no

UTEN PRESSMIDLER: Trappevask er en form for dugnad som man ikke kan tvinge noen til å være
med på. Men settes arbeidet bort må alle betale. Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto. 

Boring etter vann
Brønnboring etter vann er som

hovedregel ikke søknadspliktig, skri-

ver Statens bygningstekniske etat i

Benytt. Boring etter vann er inngrep i

terrenget. Vesentlige inngrep krever

søknad. Om inngrepet er vesentlig

må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Boring etter vann gir vanligvis bare

små endringer i det opprinnelige ter-

rengnivået. Dybden på brønnen vil

ikke ha betydning for vurderingen.  

Du kan få  nyheter fra 
Huseiernes 
Landsforbund 
og Hus & Bolig

rett i epostkassen

Gå inn på 
huseierne.no

Velg “Abonner 
på nyhetsbrev”
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Stopper arbeidet på huset ditt
opp fordi entreprenøren sliter
med likviditeten, er det ikke

sikkert den beste løsningen er
å kaste ham på dør.

– Klarer du å få den som har påbegynt
prosjektet til å gjøre ferdig jobben, vil det
stort sett alltid bli billigere enn om du
leier inn et nytt firma. Da kan prisen bli
langt høyere enn du originalt var fore-
speilet. Den nye som kommer inn vil
måtte ta hensyn til dagens priser, og vil
trolig ta seg godt betalt for å rigge opp
helt på nytt. Han står i en fri forhand-
lingssituasjon, sier Stein Inge Spurkland,
partner i advokatfirmaet Seland DA. 

Det betyr ikke at du skal forbarme
deg over den eksisterende entreprenøren,
betale gjelden hans, og be ham pent om å
gjøre ferdig jobben på huset ditt. Skal du
benytte deg av hans tjenester videre er
det viktig at du er helt sikker på at alt du
betaler går til arbeid på ditt fremtidige
hjem. Hvis ikke kan du risikere at entre-
prenøren fornøyd tar i mot betalingen,
for så å bruke pengene til å dekke gam-
mel gjeld han har pådratt seg andre ste-
der. I verste fall bruker han dine penger
til å gjøre ferdig jobben for en annen

kunde.  For å forsikre deg mot dette er
det viktig at du har en vanntett avtale. 

– En situasjon av denne typen kan
være en utfordring. Det er spesielt viktig
å sørge for at alle pengene du betaler går
til arbeidet videre på ditt prosjekt. Da
må du ha en avtale som sørger for at du
har 100 prosent kontroll på hva de nye
pengene brukes til, sier advokat Spurk-
land. 

Ingen fasitsvar
Dessverre finnes det ingen fasitsvar på
hvordan en slik avtale bør skrives. Hver
situasjon må vurderes individuelt, og
Spurkland anbefaler ingen å forsøke å
gjøre dette på egenhånd. Til det er lov-
verket for komplekst. Skal man være sik-
ker, bør begge parter sette seg ned med
en jurist og bli enige om hvordan situa-
sjonen best kan løses. 

– Det kan for eksempel være det kan
lønne seg å inngå en ordning der bygg-
herren betaler direkte ned til en underen-
treprenør og avskriver betalingen på reg-
ningen fra entreprenøren. Da kan man
komme opp i en del problemer knyttet
til ansvarsforhold og reklamasjonsansvar,
så her gjelder det å holde tunga rett i
munnen. Kanskje vil man komme best
ut av det ved å si at entreprenøren har
ansvar for alt, men det kan også være at

poenget er motsatt. Dette må skredder-
sys til hver enkelt situasjon, sier Spurk-
land. 

Han understreker også at det ikke er i
alle tilfeller det er ønskelig å inngå en slik
avtale. 

– Det kan være mange grunner til at
en entreprenør sliter. Kanskje har han
avtalt en fastpris og sliter med å dekke
gjeld til underentreprenørene fordi ting
har blitt dyrere? Det kan også være han
har gjeld i andre deler av virksomheten
sin. Er det kun snakk om et likviditets-
problem, eller snakker vi om et solidi-
tetsproblem? Bakgrunnen for situasjo-
nen kan være avgjørende for om det i det
hele tatt er aktuelt å inngå en avtale, sier
Spurkland. Nye avtaler som inngås bør
alltid klareres med det firmaet som har
garantert ferdigstillelsen.

Velg riktig i første omgang
Det beste rådet er uansett å velge riktig
byggefirma på forhånd. Da slipper du
forhåpentligvis å komme i situasjoner av
denne typen. Husk at mantraet om at
billigst ikke alltid er best også gjelder i
byggebransjen. Velger du et større og vel-
renommert firma er sannsynligheten
mindre for at du kommer borti proble-
mer knyttet til likviditet, og sjekker du
for sikkerhetsskyld firmainformasjon i

Ikke kast entreprenøren på dør

juss
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Brønnøysundregistrene står du enda
bedre rustet. Husk i tillegg å spørre etter
referanser, og undersøk hva firmaet har
bygd før. Skriver du firmaets navn inn i
en søkemotor på internett, kan du også
være heldig å finne viktig informasjon. Er
firmaet du signerer en avtale med med-
lem av en bransjeorganisasjon, kan det
være en fordel, og sørg for all det for å
bruke en skikkelig kontrakt. Det kan du

for eksempel finne på www.pronorm.no. 
I bustadsoppføringslova oppfordres det
til aldri å betale inn mer enn det som er
ferdigstilt i et prosjekt. Spurkland mener
det i de fleste tilfeller er grunn til å gå
enda lenger. 

– Jeg har som grunnregel at når du
skal bygge bør du sørge for at du skylder
den som bygger minst 20 prosent i for-
hold til det som er ferdigstilt, men selv

om du har holdt tilbake penger er det
ikke sikkert det vil dekke merkostnadene
av å få en ny entreprenør. Derfor er det
beste rådet alltid å sjekke firmaet på for-
hånd, sier Spurkland. 

Avhengig av velvilje
Anders Leisner, advokat i Huseiernes
Landsforbund, er enig i Spurklands
resonnement. Stort sett vil det lønne seg
å få jobben ferdiggjort av dem som har
påbegynt arbeidet. Likevel understreker
han at en slik avtale er svært avhengig av
entreprenørens frivillighet og samar-
beidsvilje. I tillegg vil mange huseiere
oppleve at entreprenøren i små prosjekter
også fungerer som snekker, rørlegger og
taktekker. Da er det ikke alltid så enkelt å
sikre seg mot at pengene går en annen
vei.

– Har man mulighet til å løse det på
denne måten er dette helt klart en god
idé. Det er ikke tvil om at det i de fleste
tilfeller vil lønne seg å ferdigstille boligen
med den eksisterende entreprenøren, sier
Leisner. brs@huseierne.no 

Les mer om hvordan du velger riktig bygge-
firma i Hus & Bolig 1-2006. Du finner
bladet i pdf-format på www.hus-bolig.no
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TEKST: 

BJØRN RUNAR SODELAND

DÅRLIG LIKVIDITET: Det kan av og til lønne seg å inngå en avtale der du som byggherre 
betaler direkte til underentreprenøren. Illustrasjonsfoto: Nina Granlund Sæther.

Cramer Advokater S.L. bistår med testamenter,
skrifteoppgjør, kjøp/salg av fast eiendom, 

skattespørsmål, stifting av selskap m.v. i Spania.

Kontakt oss på:
britt.h.johansen@cramerlaw.no

www.cramerlaw.no

Fuengirola
+34 952 199 446 
+34 639 437 244

Benidorm
+34 966 864 020

Tønsberg
+47 33 30 76 90
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Mange sitter i disse dager i en
klassisk nedtur-skvis: Ny bolig
ble kjøpt før den gamle var
solgt. Salget lar vente på seg,
og doble renter og avdrag
løper ubønnhørlig. Da er det
viktig å holde hodet kaldt.

Flere som har kommet i en dobbelt -
skvis vurderer dumping-salg, men
foreløpig er det få som gjør alvor av

det. Håpet er at det skal bli mulig å selge
den gamle boligen til brukbar pris om et
år eller så. I mellomtiden ser mange
utleie som en løsning. Men det er et stort
skjær i sjøen: Skattefriheten for salgsge-
vinsten kan bli borte, og det tapet kan
fort oppveie leieinntekten og mer til.
Det er med andre ord svært viktig å vite
hvilken bolig man skal leie ut, påpeker

advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund.

Han minner om reglene som gjelder
skatteplikt ved salg av egen bolig:

– Har du eid boligen i minst ett år,
og brukt minst halvparten som egen
bolig minst ett år av de siste to, er en slik
salgsgevinst skattefri. Pass på at du ver-
ken flytter ut eller inngår avtale om salg
for tidlig! Har du IKKE eid boligen i
minst ett år, eller IKKE brukt minst
halvparten som egen bolig minst ett år av
de siste to, er et slikt tap fradragsberet -
tiget.  Pass på at du selger eller flytter ut i
tide.

Verdistigningen blir beskattet
Den som kjøpte bolig for noen år siden,
har gjerne fått med seg en solid verdistig-
ning. Ved salg blir det altså en betydelig
gevinst for mange, selv om prisen nok
må ned en del i forhold til den forvent-
ning man kan ha hatt for bare tre måne-
der siden. Denne gevinsten er det viktig
å sikre mot skatt, mener Frigland. 

– Den som er i en slik posisjon bør
definitivt leie ut den nye boligen og ikke
den gamle. Selvsagt kan man leie ut den
gamle i mindre enn ett år, men dette er
ikke helt uproblematisk etter husleielo-
ven: Mener leier at det ikke er anledning
til å leie ut for så kort tid, kan han bli
boende så lenge at skattefriheten ryker.
Da er eneste løsning å vente til leier er
ute, og så flytte tilbake selv og bli boende
i minst ett år til. Med andre ord nokså
langt fra den ideelle situasjon for de
fleste, påpeker advokaten.

Hvis man derimot har kjøpt den
gamle boligen for relativt kort tid siden,
og forventer et tap istedenfor gevinst,
bør man leie ut den gamle boligen og
ikke den nye, råder Einar Frigland. Har
leieperioden vart i minst ett år, vil tapet
som oppstår ved salget være fradragsbe-
rettiget. ngs@huseierne.no

juss
TEKST OG FOTO: 

NINA GRANLUND SÆTHER

I boligskvis?   
Unngå skattefelle

BOLIGSKVIS: De som kjøper ny bolig vil gjerne inn fortest mulig. Men vil du unngå gevinstbeskat-
ning på det gamle huset du fortsatt sitter med bør du tenke deg nøye om før du bestiller flyttebil. 
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Det hjelper ikke alltid å klage
Oppdager du feil eller mangler ved den nyinnkjøpte boligen din, er det ikke sikkert det holder å klage
til entreprenøren. Tar du ikke rettslige skritt i tide risikerer du å måtte betale for alle feilene selv.

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

– Får du problemer, kjør saken inn for
retten eller forliksrådet så fort du kan. Vi
trodde vi hadde en god sak siden vi
påpekte feil og mangler overfor entrepre-
nøren tidlig, men tapte siden i retten
fordi saken var foreldet, sier Elisabeth A.
Kaasa. Sammen med Magnus Huseby,
bygde hun i 1999 et klassisk tømmerhus
på en tomt hun hadde overtatt etter sin
bestefar i Drangedal. Den andre vinteren
paret bodde i huset, begynte vann plutse-
lig å renne ned langs tømmerveggene på
innsiden. Kaasa tok umiddelbart kontakt
med firmaet som var ansvarlig for job-
ben, og gjorde dem oppmerksomme på
problemet. De stilte opp på kort varsel,
og gjorde noen små utbedringer. 

– De var veldig hjelpsomme og hjalp
både med å måke taket og sette inn ny
lufting som skulle sørge for at taket fun-
gerte som det skulle, sier Kaasa. 

Etter dette regnet paret med at saken
var ute av verden, men vinteren 2004
oppstod samme problemet igjen. De fine
tømmerveggene fikk stygge skjolder på
grunn av alt vannet, og igjen ble entre-
prenøren tilkalt for rette opp i feilen.
Også denne gangen ble det gjort små
utbedringer for å bedre luftgjennom-
strømningen i taket og hindre at is smel-
tet og rant inn i huset. Fortsatt var ikke
alt i orden. I 2006 klaget Kaasa igjen.
Denne gangen uteble hjelpen. For å kart-
legge skaden, hyret paret så inn en takst-

mann, som konkluderte med at noe
måtte gjøres snart dersom huset ikke
skulle bli ødelagt. Kaasas påfølgende
klage til entreprenøren ble igjen avvist. 

– Plutselig var de ikke interessert i å
gjøre mer. De hadde flikket litt her og
flikket litt der. Vi trodde alt var greit
siden vi hadde klaget innen fem år, og
plutselig ble vi sittende med skjegget i
postkassa.

Paret tok først saken opp i forliksrå-
det, men vant ikke frem der. Siden ble
det tatt ut en stevning til tingsretten

– Vi var overbevist om at vi hadde en
god sak på grunn av klare feil og mangler,
sier Kaasa. 

Det var dessverre ikke tilfelle. Paret

FORELDET: Elisabeth Kaasa og Magnus Huseby
ventet for lenge med å gå rettens vei for å få
fikset feil på tømmerhuset de bygde i 1999.

➤
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tapte til slutt saken på grunn av for -
eldelse. 

To frister
Enten du bygger ny bolig, eller kjøper
deg hus eller leilighet, har du to frister å
forholde deg til: reklamasjonsfristen og
foreldelsesfristen. Disse hører inn under
to forskjellige lovverk, og fungerer på vidt
forskjellige måter. De fleste kjenner trolig
til reklamasjonsfristen. Kjøper du deg ny
bolig, løper den fra dagen du overtar
huset eller leiligheten og fem år frem i
tid. 

Det betyr ikke at du kan samle opp
alle feil og mangler og reklamere overfor
entreprenør eller selger på femårsdagen.
Du må reklamere så raskt som mulig, og
innen rimelig tid etter at du oppdaget
eller burde ha oppdaget mangelen. Hva
som er rimelig tid vil være et vurderings-
spørsmål i hvert enkelt tilfelle. Uansett er
sjansen gått fra deg når fem år er gått,
men saken kan også være tapt før den tid.  

– Det er viktig å være oppmerksom
på at det ikke nødvendigvis er tilstrekke-
lig å overholde reklamasjonsfristene. Kra-
vet kan også gå tapt på grunn av forel-
delse. Foreldelseslovens frister gjelder
også for denne typen krav og løper ved
siden av lovens rekalmasjonsfrister, sier
advokat Elisabeth Aas Nilsen i Huseier-
nes Landsforbund. 

Parallelt med reklamasjonsfristen
løper det altså en foreldelsesfrist. Den er
vanligvis på tre år, og begynner å løpe fra
det tidspunktet du får overlevert eien-
dommen. Foreldelsesfristen reguleres
etter foreldelsesloven. Regelen gjelder
selv om mangelen er skjult, og du som
kjøper ikke har mulighet til å oppdage
den før på et senere tidspunkt. Skulle du
være så uheldig å oppdage feilen etter at
fristen er utløpt, gir loven en tilleggsfrist
på ett år fra den dagen du fikk, eller
burde skaffet deg kunnskapen om feilen
eller mangelen. 

– Det kan for eksempel være skjulte
mangler som ikke viser seg før etter tre år.
Da gjelder en foreldelsesfrist på et år fra
man ble kjent med forholdet eller burde
skaffet seg tilstrekkelig informasjon om
det, sier Aas Nilsen. 

Mens reklamasjonsfristen kan avbry-
tes ved at kjøper tar kontakt med selger
og gir beskjed om at det er en mangel ved
boligen, avbrytes foreldelsesfristen først
ved at det tas rettslige skritt. 

– Det viktige her er at fristen ikke
avbrytes med reklamasjon. For å avbryte
foreldelsen må man enten få selger til å
erkjenne ansvar for kravet, eller gå til
rettslige skritt for å inndrive det.

Det betyr i praksis at saken enten må
tas inn for forliksrådet eller at selger må
stevnes for retten. Selger kan også er -
kjenne feilen ved uttrykkelig å ta på seg
ansvaret, eller ved å rette eller forsøke å
rette feilen. 

Ventet for lenge
For Kaasa og Husebys del betyr det, til
tross for at det er påvist feil i konstruksjo-
nen,  at de selv må påkoste riving av hele
det eksisterende taket og bygging av nytt. 

– Vi må regne med mellom 500 000
og 700 000 for å bygge om taket, sier
Huseby. I tillegg må paret ut med saks-
omkostninger på over 50 000, samt
utgifter til advokat. Selv om de rekla-
merte innen rimelig tid, ble saken ikke
tatt verken til forliksrådet eller tingsret-
ten før det ifølge dommen fra tingsretten
var for sent. brs@huseierne.no

STYGT: De fine tømmerveggene har fått
skjemmende skjolder.

VENTET FORLENGE: Magnus Huseby og Elisabeth Kaasa reklamerte innen rimelig tid, 
men saken ble ikke tatt til forliksrådet eller tingsretten før det var for sent. 
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– Overraskende mye bra! Slik lød dom-
men over de ca. 4 200 bildene som kom
inn til Hus & Boligs store fotokonkur-
ranse ”Fotografer et hus” i løpet av 2007
og 2008. 
– Jeg har sittet i mange fotojuryer i

årenes løp, og jeg har opplevd mer enn

– Det hadde vært mye lettere om vi kunne delt ut ti første -
premier – for her er det så mye bra! Juryen hadde store pro-
blemer med å bli enige om én vinner da oppgjørets time var

kommet i Hus & Boligs fotokonkurranse ”Fotografer et hus”. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD 

4 200 fotografier; Hundre bilder   
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én gang å slite med å finne et bidrag som
er godt nok til å bli kåret til vinner. Men
det er i hvert fall ikke problemet her,
understreket fotograf Morten Løberg. 
Sammen med fotografene Berit

Roald, Knut Bry og redaktør i Hus &
Bolig, Nina Granlund Sæther, skulle han

finne det ene bildet som fortjente den
ærefulle tittelen ”vinnerbildet” – og en
premie på 15 000 kroner. Det var lettere
sagt enn gjort.

Litt kresne
Av de rundt 4 200 bildene var det 100
som kom til finalen.
– Siden nivået er såpass høyt, kan vi

spandere på oss å være litt kresne, mente
Løberg da utvelgelsesprosessen skulle
begynne. Resten av juryen var enig, og
etter hvert som den bladde seg gjennom

bunken, fant den med sine til sammen
åtte kritiske øyne, mangler og svakheter.
”Slapp beskjæring”, ”teknisk dårlig”, ”for
mye saturation i photoshop” og ”tenk
om fotografen her hadde ventet på
kveldslyset!” var kommentarer som etter
hvert luket ut mange av bildene. Noen
riktig gode bilder nådde ikke helt opp
fordi hovedmotivet eksempelvis var
nordlys, en regnbue eller et menneske –
og ikke hus slik reglene krevde. Men i
teten ble det likevel trangt. ”Vakkert”,
”malerisk”, ”morsomt”, ”grafisk” og ➤

     til finalen

VINNERBILDE: 
Anne Gundersen fra
Utskarpen får 15 000
kroner i førstepremie
for bildet "Hus med
klessnor". Juryen så at
bildet var manipulert,
men mente det skilte
seg ut med sin friskhet
både i idé og uttrykk.



”kreativt” var karakteristikker som stadig
ble brukt. Etter lange diskusjoner og
gjentatte forsøk på å bli enige om pall-
plasseringen var det til slutt bildet med
den noe spesielle merkelappen ”kitch-
humor-kombo” som stakk av med seie-
ren

Kitch-morsomt
Vinnerbildet ”Hus med klessnor” er tatt
av Anne Gundersen fra Utskarpen i
Rana. Det pekte seg ut med sin friskhet
både i idé og i uttrykk, mente juryen.
– Her har fotografen tenkt; det ligger

en plan til grunn, og den er gjennomført
med stø hånd og sikkert blikk. Bildet har
i tillegg noe helt spesielt kitch-morsomt
ved seg som gjør at det utmerker seg i
bunken, sier Knut Bry, som altså sum-
merte opp juryens uttalelse om vinner-
bildet i det for anledningen selvkompo-
nerte ordet ”kitch-humor-kombo.” 
Juryen har sett at bildet er manipulert

i photoshop, men det var ikke noe for-
bud mot å leke. ”Juryen vil i tillegg til
fotografiske kvaliteter legge vekt på krea-
tivitet og fantasi”, stod det i konkur -

ranse invitasjonen.
På en god andreplass kommer bildet

”Hus langs veien – en flørt til oss som
reiser forbi." Essi Frydenlund i Oslo får
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DISKUTERER DETALJER: Juryen har bestått av fra venstre Morten Løberg, Nina Granlund Sæther,
Knut Bry og Berit Roald.
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10 000 kroner for motivet med de
påmalte gardinene som er fanget på
Varangerhalvøya i Finnmark.
– Her er det noen som har sett noe

som andre kanskje bare ville kjørt forbi.
Det er morsomt at folk har blikk for det
spesielle, sier Berit Roald.  
Delt tredjeplass gikk til Sidsel Ander-

sen, Auli og Bjørn Eide, Melbu. De får
5 000 kroner hver. 

– Jeg liker at bildet er så flatt, og fal-
ler for motivet; et hus tegnet på et hus.
Dette bildet forteller en historie, sier
Berit Roald om Sidsel Andersens foto-
grafi. Morten Løberg er begeistret for det
enkle bygget som lyser varmt i natte -
mørket.
Jurymedlemmene hadde ingen anelse

om hvem som hadde tatt bildene. Det er
helt tilfeldig at det er tre kvinnelige
 fotografer blant pengepremievinnerne. 
raa@huseierne.no

ANDREPLASS: 
Et fraflyttet hus med
lemmer for vinduene
øst i Finnmark. Naive,
påmalte gardiner gir
inntrykk av at det
 fortsatt bor noen her.
Essi Frydenlund fra
Oslo belønnes med 
10 000 kroner for sin
skarpe observasjon.

Glad vinner
– Du tuller! Nå får jeg ståpels, utbryter Anne Gundersen.
Hun blir overrasket, stolt og glad da hun får vite at hun har
gått av med seieren i Hus & Boligs store fotokonkurranse.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER 

Vinnerbildet er egentlig fire forskjellige bilder som er satt sammen til ett,
forklarer Gundersen: Huset til venstre er fotografert i Salten, det lilla huset
til høyre er opprinnelig gult og står på Engeløya i Steigen,  naturen er

 fotografert et tredje sted nordpå – og klessnora kom hun over i Danmark sist
sommer.
– Jeg har litt dårlig samvittighet for at klessnora ikke er nordnorsk. 

Men den var så fargerik og vakker – og akkurat så lang som på bildet. Det er
sjelden man ser så lange klessnorer, forteller Gundersen om scoopet hun
gjorde på sommerferie litt lenger sør. Den binder sammen de to husene på en
original måte. Hun er opprinnelig fra Bodø, og er opptatt av å formidle nord-
norske kulturskatter.
– Det er så mange flotte hus som er fraflyttet. Jeg prøver å fremheve dem i

bildene mine, og setter dem ofte inn i nye sammenhenger. Jeg er også opptatt
av kvinnelige verdier, understreker hun. – Vinduer, gardiner, klessnorer; de
nære ting.
Anne Gundersen jobber til daglig som billedkunstner og faglærer i kunst-

fag, men hun har bare drevet med fotografi noen få år. Et lite Canon ixus
lommekamera og et Nikon D70 speilreflekskamera er redskapene 51-åringen
har til rådighet. Hun syntes det var ekstra morsomt at konkurransen åpnet for
å bruke fantasien.
– Mitt inntrykk var at bildene kunne være kreative og morsomme, sier

hun. Premiepengene skal brukes til et nytt og bedre fotoapparat. 
ngs@huseierne.no

VINNEREN: Det er så mange flotte, fraflyttede hus nordpå, mener Anne Gundersen. 
Foto: Tor Jøran Vang.

➤
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Om konkurransen
Eneste betingelse for å være med, var at

hovedmotivet var et hus eller deler av et

hus. Bildene måtte være i JPEG-format og

ha en minimumskvalitet på 1 MB. Papirko-

pier på 10 x 15 cm kunne også sendes

inn. Juryen har i tillegg til fotografiske kva-

liteter lagt vekt på kreativitet og fantasi. 

Redaksjonen har fått 1303 e-post og brev

fra til sammen ca. 1 200 deltagere.

Totalt kom det inn ca. 4 200 bilder

Juryen har bestått av Morten Løberg, Knut

Bry, Berit Roald og Nina Granlund Sæther.

1. premie, kr 15 000: Anne Gundersen

2. premie, kr 10 000: Essi Frydenlund

3. premie, kr  5 000: Sidsel Andersen

3. premie, kr  5 000: Bjørn Eide

Hederlig omtale går til:

Nina Johnsen Hove, Oslo

Astrid Engevold, Harestua

Jeltje Jongstra, Bremanger

Eli Reinholdsen, Oslo

Torstein Johansen, Tromsø

Olaf-Inge Alfheim

Essi Frydenlund, Oslo

Maria Dorothea Basch, Oslo

Randi Aase, Oslo

Hans Erik Børve, Sjøvegan

Andreas D. Skjervold, Bodø

Dag-Asle Langø, Sjetnemarka

Ellen Johanne Eidem, Horten

Jon Sigve Sundnes, Blomsterdalen

Ole Yssing, Nyborg i Danmark

Samtlige 100 finalister får Hus & Boligs

jubileumsbok i posten. Hvem dette er kan

du se ved å gå inn på www.hus-bolig.no 

SPOR AV TID: Sidsel Andersen fra Auli fant motivet som gir henne tredjepremie og 5 000 kroner i hovedstaden.

NATT: Fullmåne ved Uværshula" har Bjørn Eide i Melbu kalt bildet som også belønnes 
med tredjepremie og 5 000 kroner. Koia ligger nede i fjæra med en fantastisk utsikt over 
storhavet og Bø i Vesterålen, forteller Eide. Den er åpen og kan benyttes av alle.
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Suser det i ventilasjonsanleg-
get? I så fall kan det være på
tide med en liten utblåsning. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

Tenk deg at du skal helle én liter vann
gjennom et rør i løpet av en viss tid.
Hva skjer når rusk og rask krymper

diameteren på røret ned til halv størrelse?
Du får selvfølgelig store problemer med
å helle samme vannmengde gjennom
røret på samme tid. Slik er det også med

luften i ventilasjonsrørene i en bolig. Når
vifta begynner å suse og luften føles tung,
kan det være på høy tid med en rens av
kanalene. 

Vifta bråkte
Det var nettopp suselyden som fikk
Karin Rosendal til å skjønne at noe var
galt i ventilasjonsanlegget i det huset hun
bor i sammen med ektemannen Sverre. 
– Jeg skjønte at noe ikke var som det

skulle da det begynte å bråke fra vifta.
Det var aldri en lyd å høre de første
årene, forteller Karin Rosendal. I over

tjue år fungerte ventilasjonsanlegget
knirkefritt. I hvert fall tilsynelatende. For
selv om Karin og Sverre ikke merket
noen problemer, la støv og skitt seg i
anlegget, og sakte, men sikkert gikk luf-
ten litt tyngre gjennom kanalene. Til
slutt røk vifta.
– Vi fikk satt inn en ny, men den fun-

gerte mye dårligere enn den andre. Han
som installerte den hadde nok ikke helt
greie på hva han gjorde, tenkte jeg, for
etter kort tid sluttet den å fungere. Da
var det bare å bytte på ny, forteller Karin. 
Til tross for enda en ny vifte, hadde

Full rens av husets luftveier
UDELIKAT: Slik ser ventilasjonsrørene i en vanlig enebolig ut etter mange år uten tilsyn og rens.



anlegget dårlig kapasitet, og den merke-
lige lyden som etter hvert kom fra syste-
met, fikk Karin til å mistenke at noe
fortsatt var galt. Men hva kunne det
være? 
– En dag hørte jeg at det gikk an å

foreta ventilasjonsrens, og
jeg tenkte at det måtte
være noe for oss, sier
Karin. Siden huset ble
bygget tidlig på 1970-tal-
let, hadde ikke kanalene
sett snurten av verken kost
eller støvsuger, og selv om
filteret de siste årene jevn-
lig var blitt skiftet, har det
i årenes løp vært så som så
med vedlikeholdet av sys-
temet.

Støv
Etter flere tiår har dette satt sitt preg på
kanalene. Hus & Bolig er med når Ray-
mond Nedrebø og Øystein Overaae fra
Powerclean, et firma som i mange år har
jobbet med ventilasjonsrens, ankommer

det Rosendalske hjem for
å renske opp i systemet.
Synet som møter oss når
rister og luker åpnes er
ikke vakkert. Støv og
skitt ligger i tykke lag.
Tunge, organiske dotter
ser nærmest ut til å leve
sitt eget liv i kanalene.
Tanken på å puste inn
denne luften er direkte
frastøtende. 
– Slike syn møter oss

nærmest daglig, og vi har
sett langt verre. Boligven-
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Sjekk ventilasjonsan-
legget før du kjøper bolig
– Et dårlig ventilasjonsanlegg stjeler

strøm, gir dårligere inneklima, øker faren

for sopp- og muggproblemer og gir risiko

for dyre reparasjoner. Jeg ville aldri

drømme om å kjøpe hus uten at jeg visste

at ventilasjonsanlegget fungerte som det

skulle, sier Raymond Nedrebø i Power-

clean. 

En vanlig boligtakst sier lite eller ing-

enting om ventilasjonsanlegget. Skal du

kjøpe bolig, bør du derfor selv undersøke

saken. Spør selger om vedlikeholdet av

anlegget, hvor gammel viften er og hvor

ofte selger skifter filter, lyder rådet fra

Nedrebø.

KLARGJORT: Risten er skrudd av og kanalen klargjort for rens.

SPESIALUTSTYR: Raymond Nedrebø (t.v.) og Øystein Overaae er blant annet utstyrt
med myke koster av ulik størrelse.

Sverre og Karin Rosendal ➤
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tilasjon er et ekstremt forsømt område
hos de aller fleste i Norge; det er nærmest
et ikke-tema. Sverige ligger milevis foran
oss på dette området. Der har det faktisk
i mange år vært obligatorisk med jevnlig
vedlikehold av de fleste anlegg, forteller
Nedrebø i Powerclean. 

Filterbytte og vifterens
I dag leveres stort sett alle nyere boliger
med en eller annen form for mekanisk
ventilasjon. Både Villavent og Flexit, to
av de store leverandørene av boligventila-
sjon, tilbyr sine kunder abonnement på
filterskifte. Men langt fra alle takker ja til
tilbudet, forteller teknisk sjef Knut Skog-
stad i Flexit. 
– Vi vet at mange er for dårlige med

vedlikeholdet. Det viser seg også til en

viss grad på reklamasjonene vi får inn. En
god del av dem kan føres tilbake til
manglende vedlikehold, sier Skogstad.
Han anbefaler som et minimum at man
skifter filter én gang i året, men poengte-
rer at det mange steder vil være behov for
å gjøre det dobbelt så ofte.  
Raymond Nedrebø i Powerclean

anbefaler en kanalkontroll hvert tredje til
femte år i tillegg til den årlige rengjø-
ringen av vifte og viftehus. Man kan selv
skru opp rister og lokk og se an behovet.
Det er også mulig å bruke støvsugeren i
kanalene, men i så fall skal man være
svært varsom.
– Spesielt de eldre systemene har vel-

dig tynne vegger, og det er fort gjort å
ødelegge noe med en vanlig støvsuger,
sier Nedrebø.

Synlig resultat
Selv bruker han og kollegaene spesialut-
styr når de renser kanalene. Fine børster i
ulike størrelser og spesialstøvsugere er det
viktigste utstyret. Ved å skjære hull i
rørene kommer de også til steder der det
ellers er vanskelig å nå. 
Hos ekteparet Rosendal er jobben

unnagjort på en liten formiddag, og
resultatet er svært synlig: Skinnende rene
kanaler, der luften igjen kan strømme i
den mengden anlegget og viften er
dimensjonert for.
– Det er godt å vite at ventilasjonsan-

legget nå igjen gjør det som det er ment
for, nemlig å frakte ren luft inn i huset,
sier Karin Rosendal, som også regner
med å ha forlenget levetiden til anlegget
betraktelig. raa@huseierne.no

SKJÆRER HULL:
For å komme til
over alt skjærer
Øystein Overaae
hull i ventilasjons-
kanalen. Det blir
behørig lukket
etterpå, uten at det
skader kanalen.

Shell lanserer HL-dager den 1. og 14. i hver 
måned, 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!
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Luft/luft varmepumpe

IVT Nordic Inverter
12 JHR-N

Luft/luft varmepumpen med toppresultater i tester
utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/

Energimyndigheten i Sverige
*Testvinner i Dine Penger nr 11 2008 og best i test i VG 18.januar 2009.

Forhandleroversikt og mer informasjon finner du på www.ivt-naturvarme.no

- steget foran!

TESTVINNER!*

V A R M E P U M P E R
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Stopp tyven
Vil du gjøre hjemmet ditt ekstra sikkert mot innbrudd,

kan du nå få et spesialbeslag som monteres over glass-

listene og gjør det vanskeligere å fjerne vindusruten.

Beslaget leveres med enveisskruer og kan overmales. 

Er du fortsatt redd for at skurker skal ta seg inn vindus-

veien, kan du eventuelt fjerne småstein fra oppkjørselen

eller rett og slett skaffe deg pansrede glass. 

Produktet blir å finne på Jernia 

i slutten av mars. 

www.jernia.no 

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“I perioder hvor folk bruker mindre penger
på å pusse opp badet, kjøper de flere 
magasiner som forteller om hvordan 
de kan pusse opp badet.”
Sjefsredaktør i Elle, Signy Fardal

MISUNNELSESVERDIG
Hadde bare vi mennesker hatt noen av egenskapene til den nye

 stekepannen fra Høyang Polaris, ville verden vært et bedre sted.

Mens de fleste av oss bærer på gammelt nag, har denne pannen

ifølge produsenten unike slipp-lett-egenskaper. Og mens de 

feige av oss slukøret holder oss unna diskusjoner, tåler denne høy 

temperatur. Den er dessuten lett å rengjøre og tåler metallredskaper. 

Rett og slett misunnelsesverdig. www.hoyangpolaris.no

Tiger tenkte tanken
Brukte du for mye muskelkraft og for lite

vett da du sist satte på plass en mutter

eller bolt? Har du gjentatte ganger forsøkt

å få den løs igjen, men liksom ikke helt

fått taket på det? I så fall hevder Tiger

Sockets å ha funnet løsningen for deg. De

har nemlig utviklet en helt ny type pipe-

nøkkel som skal kunne få tak på bolter og

muttere som er så slitt at vanlig verktøy

kommer til kort. www.relekta.no 

EN EGGHVIT LØGN
Noen liker å slite; å gjøre ting i huset fra bunnen av og nyte resultatet

etter uker med hamring, banking, sliping og maling. Andre liker å

slappe av og sliter kun med hammerskrekk og spikerallergi. Arbors

nye faspanel er nok mest beregnet på den siste gruppen. Faspanelet

kommer ferdigmalt med penselstriper, så de late kan lure de arbeid-

somme til å tro at alle er like flinke som dem. Platene er vaskbare og

kommer i den tidløse fargen egghvit. www.arbor.no 

Ikke for kyllinger
Det dukker stadig opp nye ord når produsenter skal beskrive sine produkter. 

Frisklufts kylling er et av dem. Ordet skal ikke deles mellom s-en og k-en og betegner

ikke avkom av frittgående høns, men derimot den nye teknologien som gjør at Stihls

motorsager nå gir opptil 70 prosent mindre utslipp. Motorens friskluftskylling hindrer

ubrent drivstoff i å blåses ut med avgassene, heter det fra produsenten. I tillegg til 

mindre utslipp gir det også 20 prosent reduksjon i sagens drivstofforbruk. www.stihl.no 
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– Det er ikke alle som er klar over det,
men rørene i vannbårne anlegg vil over tid
gro igjen hvis du ikke iverksetter tiltak for
å hindre at det skjer, sier Lance Chr.
Horner i Vaillant Norge. Metallene i de
ulike koblingene i systemet vil etter hvert
begynne å korrodere, og på sikt vil det
kunne danne seg et slambelegg som legger
seg i rørene. I de fleste tilfeller vil ikke
dette by på alvorlige problemer, men
mange vil merke det ved at de stadig må
skru opp effekten på varmekilden for å
oppnå den samme temperaturen som
tidligere. 
– Stadig flere ringer oss og sier de sliter

med å få opp temperaturen i det
vannbårne anlegget sitt. Veldig ofte er det
på grunn av slamdannelse i rørene. Slam-
met skaper et isolerende lag som hindrer
varmen i å komme ut. For å få den samme
effekten som før, bli man nødt til å øke
temperaturen, forklarer Rune Pedersen,
teknisk produktansvarlig hos Vaillant
Norge. 

Verre med varmepumpe
Selv om det ikke er særlig energi -
økonomisk intelligent bare å skru opp
varmen, vil man ifølge Pedersen kunne
leve lenge med en slik løsning. Bortsett fra
at utgiftene til oppvarming vil øke, vil
man trolig ikke merke mer til det. I hvert
fall så lenge anlegget drives av en gammel
oljefyr. Velger du av miljømessige eller
økonomiske hensyn å bytte den ut med en
varmepumpe, kan problemet straks bli
verre. 
– Å bytte ut oljebrenneren med en

varmepumpe, for eksempel for å drifte et
eksisterende radiatoranlegg, har blitt
veldig populært. Problemet med dette er
at det ofte finnes mye korrosjon og slam i
de gamle rørene. Så lenge dette surkler og
går i en oljebrenner er ikke det nød-
vendigvis noe stort problem driftsmessig,
men setter du inn en varmepumpe kan du
i løpet av kort tid risikere at hele systemet
stopper opp, sier Pedersen.
I alle varmepumper sitter det en såkalt

varmeveksler. Den består av tynne, fine
lameller eller ribber. Disse sørger for å avgi
varme til vannet som går gjennom
anlegget. Når slam og andre urenheter
kommer i kontakt med denne fin-
mekanikken, vil pumpa i første omgang få
problemer med å avgi den varmen den
produser, og til slutt slutte å virke. 

Skitne rør dreper
varmepuma

Vurderer du å bytte ut oljefyren med en varmepumpe bør du
sørge for at rørene er rene og pene. Hvis ikke kan slam og 

urenheter etter kort tid føre til at hele anlegget ditt stopper. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND ➤

KORRODERER: Gamle rør kan skape problemer i det vannbårne anlegget hvis du
skifter fra oljefyr til varmepumpe. Foto: Chris Hendrickson / Scanpix.
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Viktig å rense 
Til tross for at slam og urenheter lett kan
ta knekken på en varmepumpe, betyr
ikke det nødvendigvis at du må gi opp
drømmen om et mer miljøvennlig
image. Selv anbefaler Vaillant, som
markedsfører alt fra varmepumper til
solvarmeanlegg og pelletskjeler, sin egen
løsningen, en såkalt Elysator, som uten
bruk av kjemikalier sørger for å holde
rørene i boligen din rene i hele anleggets
levetid. Enkelt forklart er dette et appa-
rat som kobles på det vannbårne anlegget
og avgir magnesium til vannet. Oksy-
genet som er naturlig tilstede i vannet vil
dermed angripe dette i stedet for de
andre metallene i koblinger og rør. Sam-
tidig vil prosessen føre til at pH-verdien i
vannet øker og på den måten gjøre van-
net mindre surt slik at det ikke tærer på
metallene. Ifølge Pedersen blir Elysator
installert i 90 – 95 prosent av alle nye
anlegg firmaet selger. Skal samme pro-
duktet settes på et gammelt varmeanlegg,
må rørene først renses med et spesiallaget
rengjøringsmiddel. Dette må virke i
rørene noen dager før det spyles ut.
Deretter kan man ifølge Pedersen trygt
kaste ut oljefyren, installere en varme -
pumpe og en Elysator for så å gå frem -
tiden trygt i møte. 

Tor Egil Holmskog, i firmaet Pentex
har jobbet med denne typen prob-
lematikk i en årrekke, og bekrefter at
slam og urenheter kan være et alvorlig
problem. 
– Jeg besiktiget akkurat et anlegg som

var rundt fire måneder gammelt, og hele
anlegget holder allerede på å gå åt
 skogen. Blir ikke noe gjort snart, vil hele
systemet stoppe opp.
På samme måte som Vaillant, kjører

Pentex først en rengjørende væske inn i
systemet, og installerer etterpå vannbe-
handlingsutstyr som skal opprettholde
virkningen av behandlingen ved å dosere
inn en rensevæske i anlegget. Produktet
er ifølge Pentex biologisk nedbrytbart,
og skal ikke inneholde noen giftstoffer. 

Vurder behovet 
Tor Gunnar Eggen i Sintef Byggforsk,
mener problemet i forbindelse med vekst
ikke nødvendigvis er så stort i nye
anlegg. 
– Det hender at radiatorer fylles opp

av så mye slam at man til slutt nesten
ikke får noe sirkulasjon i det hele tatt,
men i forhold til antall anlegg i Norge
mener jeg dette problemet er ganske lite.
Likevel kan man, dersom man er riktig
uheldig, oppleve at hele systemet tettes. 

Øyvind Sønstebø i SGP Varme-
teknikk er enig i Eggens konklusjon. 
– Så lenge et anlegg fungerer som det

skal og det ikke kommer for mye fer-
skvann inn i systemet vil det som regel
holde seg rent og fint. Vurderer man å
investere i et rense system må man vur-
dere kostnadene i forhold til behovet.
Det er greit nok å betale noen tusen kro-
ner ekstra på et stort anlegg, men kanskje
ikke på et villa anlegg, sier Sønstebø. 
Rune Pedersen i Vaillant Norge

mener på sin side at det i det lange løp vil
lønne seg for de fleste å gjøre en invester-
ing av denne typen. 
– På sikt tror jeg problemet med

gjengrodde anlegg vil eksplodere. I dag
bygges stadig flere eneboliger med
vannbåren varme som standard. Om ti
års tid tror jeg mange av dem vil oppleve
at problemene dukker opp. Kan man
forebygge dette og samtidig forlenge
leve tiden på anleggene mener jeg dette er
en god investering, sier Pedersen. Prisen
på en Elysator ligger ifølge Pedersen på
rundt 5 000 kroner pluss moms. Trekker
du fra utgiften til en såkalt mikro -
bobleutskiller som da blir overflødig,
 sitter du ifølge Pedersen igjen med en
merkostnad på 3 500 kroner.  
brs@huseieren.no

GULVVARME: Oksygen som naturlig er til stede i vannet vil over tid angripe metallet i koblingene. 
Slam og urenheter svekker anlegget og det blir mindre effektivt. Foto: Nina Granlund Sæther.



NORTEKK AS – en av Østlandets største innen
TAKTEKKING OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

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

 Blikkenslagerarbeider:
 Alle typer blikkenslagerarbeider utføres.

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

BOLIGER – NÆRINGSBYGG – BOLIGBLOKKER – BYGÅRDER

Industriveien 9c
2021 Skedsmokorset
Tlf. 63 87 15 50
Fax 63 87 15 60
www.nortekk.no
E-mail: post@nortekk.no
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Det er utrolig hva man kan få på dvd
for tiden, og har du liten plass og
stramt budsjett, kan kanskje en peis-

kos-film være løsningen. Men i så fall
kan det lønne seg å si ifra til naboen, så
det ikke går som i Östersund i Sverige i
fjor, der brannvesenet rykket ut på det en

nabo trodde var brann i huset tvers over
veien, men som altså viste seg å være en
livaktig peis-dvd.

Ønsker du likevel litt mer varme enn
det tv-skjermen har å tilby, finnes en
rekke muligheter. Hus & Bolig gir deg
oversikten. 

Peiskos for alle
Du trenger ikke lenger å ha hus med pipe for å få peiskos i hjemmet. 

Du trenger ikke en gang å ha peis.

TEKST: RIKKE ÅSERUD  

➤

ENKELT: Peiskos kan du få enten du bor i hus, leilighet eller på hybel. Alt du trenger er en stikkontakt. 
Denne elektriske peisen har innebygd varmekilde, totrinns varmevifte og leveres med fjernkontroll. Foto: Dimplex.
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Elektrisk peis
En elektrisk peis er en forholdsvis enkel,
trygg og billig innretning. Den er lett å
montere; de fleste elpeiser kan henges rett
på veggen med et par skruer, eller settes
på gulvet i stua, og så er det bare å plugge
støpselet i kontakten. Elpeisens hemme-
lighet er et optisk bedrag.

– Det er litt ulike måter å imitere ild
på, men den mest populære er trolig den
patenterte optiflameteknologien. Enkelt
forklart er det en stang som snurrer rundt
ved hjelp av en elektromotor. Til stangen
er det festet en rekke små, trekantete alu-
miniumsspeil, som får liv ved hjelp av lys
nedenfra og et speil i bakkant, forklarer

Kjersti Jullm Faanes, salgssjef i Dimplex
Norden. – Det er nesten umulig å se at
mønstrene gjentar seg, legger hun til. 

En elpeis gir omtrent samme varme
som en panelovn, stort sett mellom en og
to kilowatt, men kan også brukes uten
varme. En elpeis kan du få fra en tusen-
lapp og oppover. 

Biopeis
Er du ute etter levende ild og noe mer
varme, kan kanskje biopeis være noe for
deg. Denne typen peiser, som også gjerne
kalles miljøpeiser eller etanolfylte dekora-
sjonspeiser, brenner ved hjelp av bioeta-
nol. De kan stort sett monteres i alle

KLASSISK: Biopeiser er moderne oppfinnelser, men de ser ikke nødvendigvis sånn ut. 
Foto: www.peisutenpipe.no

Elektriske peis. Foto: Dimplex

ÅPEN...: Gasspeisen Filiofocus har vunnet flere priser for               
spektakulær. Foto: Romerike Peis og Varme
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typer rom, de krever ikke pipe, og er man
fingernem kan man henge dem på veg-
gen selv. Det kreves ingen tillatelse fra
kommune, feiervesen eller andre for å
montere en biopeis, fordi den regnes som
en løs installasjon, men de aller fleste
kommer med krav om visse avstander til
veggen bak og brennbart materiale som
for eksempel gardiner. En biopeis kan du
enkelt ta med deg når du flytter.

– Det er også fort gjort å ta ned bio-
peisen fra stueveggen eller hvor den
måtte henge, og feste den på ytterveggen
ved uteplassen om sommeren, opplyser
Sidsel Dalaker, markeds- og salgskonsu-
lent i peisbutikken ”Peis uten pipe.” Selv

om det blåser ute vil ikke flammene i bio-
etanolpeisen slukke; det er bare mangel
på oksygen som kveler ilden. 

Bioetanol selges gjerne i én eller fem-
literskanner. Hvor mye bioetanol peisen
bruker per time, avhgenger av oksygen -
tilførselen, men det er nokså vanlig å
regne tre-fire timers brenntid per liter.
Bio etanol koster rundt 50 kroner literen.
De billigste bioetanolpeisene koster fra ca
2 - 3000 kroner. Ønsker du kvalitet og
design må du regne med å betale fra
rundt 12 000 og oppover. En god bio -
etanolpeis kan gi opptil 4 kW varme.

Gasspeis
For en mer varig innretning i en bolig
uten vanlig pipe kan gasspeis være tingen.
Gasspeiser er stort sett svært rentbren-
nende, og det finnes modeller som ikke
krever annet enn en viss størrelse på rom-
met og god nok ventilasjon. De aller
fleste monteres likevel med et rør som
fører avgassen ut av huset. Er røret dob-
belt, slik at avgassen føres ut i det inner-
ste røret, og friskluft tas inn i det ytterste,
får peisen ekstra god effekt.

Gassen graves vanligvis ned i en tank i
hagen, men flaskegass er et alternativ for
de med et lavt forbruk. Det er tillatt å
oppbevare inntil to flasker à 11 kg per

        god design, og det er ikke til å komme fra at peisens teleskopløsning er nokså
     

➤

… OG LUKKET: Når peisen ikke er i bruk, er det bare å trekke ned hetten.
Foto: Romerike Peis og Varme
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husstand, og gassen bør oppbevares i et
låsbart skap plassert ute i friluft. 

Utseendemessig er variasjonen på
gasspeiser stor, og om du ønsker en fritt-
stående eller vegghengt gasspeis, eller
kanskje en som henger ned fra taket, er
opp til deg og lommeboken din. De
vegghengte kommer i alt fra ekstra smale
varianter til modeller med wide screen-
effekt, og omrammingen er det nærmest
bare fantasien som setter grenser for. Av

designmodellene med takoppheng er
mange også dreibare, slik at du kan se
flammene fra alle vinkler i rommet. Og
om du ønsker at flammene skal danse
over steiner eller keramiske ”vedkubber”,
eller bare komme rett opp av ingenting,
velger du selv. De aller fleste gasspeiser
leveres i dag med fjernkontroll. 

En lukket gasspeis med dobbelt
avgassrør kan gi mellom fire og fem kilo-
Watt varme. Prisen på en peis av denne

typen begynner gjerne rundt 20 000,
pluss montering. Skal du grave ned tank
i hagen, må du regne med ytterligere
40 000 kroner.

Tradisjonell peis
Til tross for markedets mange nye fris-
telser er den tradisjonelle, murte peisen
fortsatt populær i hytter og hus. Pipe er
påkrevet. En murpeis er tung og krever
fundament, den kan derfor ikke settes

FLATSKJERM: En vegghengt gasspeis med tydelig designinspirasjon
fra moderne flatskjerm-tv-er. Foto: Varmefag.

KOMPAKT: En liten, diskret gasspeis, som i følge importøren
vil passe i de fleste rom. Foto: Romerike Peis og Varme.

PRAKTISK: Støpejernsovnen Smarty kommer i en rekke varianter og
med ulikt tilbehør. Hva med for eksempel en kokeplate til å holde
kaffen varm på eller en rist til å tørke klær på? Foto: Nordpeis.

ELEMENTPEIS: En god vedpeis blir aldri umoderne. Peisinnsatsen

sørger for at ildstedet ikke bare blir koselig, men også effektivt.

Foto: Nordpeis.
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inn i et hvilket som helst rom i huset.
Åpne gruer gir dårlig varme, og mange
velger derfor å få murt inn en peisinnsats,
noe som vil bedre kapasiteten betraktelig.
En helt enkel, murt peis kan du få fra ca.
15 000 – 20 000 kroner og oppover. 

Elementpeisen er et alternativ til den
murte kolossen. En elementpeis er lettere
enn murpeisen, og kan som oftest settes
direkte på trebjelkelag uten fundamente-
ring. Installasjonen er forholdsvis enkel,

peisen kan stort sett monteres opp i løpet
av en dag. En god elementpeis kan gi
opptil 14 kiloWatt varme. Elementpeiser
kan du få fra rundt 12 000 kroner og
oppover. 

Peisovn
Til tross for de mange nyvinningene på
peismarkedet er det fortsatt en stor
gruppe tradisjonalister som sverger til
den gode, gamle peisovnen, den som

brenner ved og som krever pipe. Behovet
for fornyelse til noe mer effektivt og
miljø vennlig er hele tiden til stede hos
forbrukerne, forteller administrerende
direktør i Dovre, Anette Solheim. 

– Vi selger mest peisovner til kunder
som har en fra før, og som de vil bytte ut.
Folk kjøper både til hytte og hus, sier Sol-
heim. 

Hun tror det først og fremst er design
som er viktig for kundene når de skal

LUN: Denne peisovnen fra Dovre har en varmeeffekt på opptil 7 kiloWatt. Foto: Dovre.

➤
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kjøpe nytt.
– Frittstående peisovner med store

glass er det vi selger aller mest av. Folk er
mer og mer opptatt av design. På en god
andre- og tredjeplass kommer varme -
effekt og enkel betjening, sier Solheim. 

Mange peisovner til vedfyring holder
på det tradisjonelle utseendet, og plagiat-
konflikter har preget deler av markedet.
Utviklingen de siste årene har gått mot
større glassflater og mer fleksible løs-
ninger, med for eksempel dreibare ovner. 

Enkelte peisovner kommer med

parafinbrenner, slik at man kan veksle
mellom å brenne ved og parafin. Det er
for tiden liten etterspørsel etter ildsteder
som går på parafin. En liten peisovn får
du for under 10 000 kroner, men god
kvalitet og design koster gjerne fra det
dobbelte og oppover. 

Varmelagrende peis
Er du ute etter en økonomisk investering
bør du ikke se deg blind på effekt, men
også ta et ildsteds varmelagrende egen-
skaper i betraktning. En god, gammel-

dags kakkelovn er kanskje en av de beste i
klassen på akkurat dette området, men
også klebersteinspeiser har svært gode
varmelagrende egenskaper. Om du legger
i godt på kvelden, er det fortsatt lunk på
en god klebersteinspeis neste morgen. I
dag finnes det også peisovner som er spe-
sielt utviklet med varmelagrende materia-
ler, og når de er utstyrt med en vifte som
sprer varmen i rommet, får du en økono-
misk og fornuftig løsning. Gode varmela-
grende peiser under 20 000 kroner hører
med til sjelden hetene. 

VARMEØKONOMISK: Denne klebersteinspeisen varmer i opptil ti timer etter avsluttet fyring. Peisen er svanemerket. Foto: Varmefag.
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Pelletskamin
Pelletskaminen er den tradisjonelle peis -
ovnens moderne lillebror. I likhet med
vedfyrte peiser og ovner krever en pellets -
kamin et velfungerende pipeløp. Men du
slipper alt rusket og rasket som følger
med vedfyring, samt den manuelle opp-
tenningen og jobben med å vedlikeholde
varmen. Alt du trenger å gjøre er å fylle
på pellets og trykke på start. Da starter en
vifte som blåser luft forbi en glødende
tenner. Luften blir så varm at den anten-
ner pelletsen. Så lenge du husker på å

”mate” ovnen med en sekk pellets (ca. 12
kilo) omtrent en gang i døgnet, går den
av seg selv. Pelletskaminer har termostat-
styring, og regulerer dermed selv varmen
etter behov. Ved oppstart bruker kami-
nen rundt 350 Watt, men deretter putrer
og går den på mellom 20 og 60 Watt. 

Pelletskaminer har en virkningsgrad
på over nitti prosent, og gir mye varme. 

– De billigste modellene våre gir opp-
til 5,1 kiloWatt; de dyreste kan komme
opp i 9,4 kiloWatt, forteller servicetekni-
ker Antonio Costa i Energihuset i Oslo.

Prisene varierer fra rundt 18 000 kroner
og opp til ca. 30 000. Grovt anslått vil
man trolig trenge mellom 900 og 1 400
kilo pellets i fyringssesongen. Energi -
huset selger 900-kilos paller for 2 583
kroner; på Felleskjøpet koster 1 000 kilo
pellets 2 900 kroner. raa@huseierne.no

MODERNE KLASSIKER: Kakkelovnen er varmelagrende og kan være en smart økonomisk investering.
Foto: Varmefag.

SELVGÅENDE: Pelletskaminen er selvgående så lenge den mates en gang i døgnet. Foto: Energihuset.
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Hvor lang tid det tar fra en brann opp-
står og til den har overtatt boligen
fullstendig, er ofte avgjørende for om

liv går tapt. I dag sprer boligbranner seg
med rekordfart fra antennelse til full
overtenning. For tretti år siden tok det
rundt 20 minutter fra en brann oppstod
og til boligen var overtent. I dag tar det
mellom tre og sju minutter. En av de vik-
tigste årsakene til denne utviklingen er at

vi fyller hjemmene våre med til dels
svært brennbart materiale. I tillegg til at
vi har langt flere elektriske apparater enn
tidligere, er springfjær og ullstoffer i
møbler og tekstiler byttet ut med lett -
antennelig kunststoffer og bomullsstof-
fer. 

Ikke gode nok krav
Det er nå to år siden en rapport fra Sin-
tef NBL konkluderte med at dagens
branntekniske krav til stoppete møbler
og madrasser i Norge ikke er gode nok.
”Det er behov for nye og strengere krav
til slikt inventar; kravene kan differensi -
eres i forhold til bruksområde og brann -
risiko”, konkluderte rapporten, hvor det
også kom frem at strengere krav ville
redusere antall boligbranner og brann-
omkomne med minst ti prosent. 

Likevel har det ikke skjedd noen
endringer i kravene til stoppede møbler
og madrasser siden den gang, og trolig
skjer det heller ikke noe i 2009. I Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap forteller Bente Tornsjø at de er i
gang med å revidere forskriftene, men at
det foreløpig er uklart om eller på hvil-
ken måte de branntekniske kravene til
møbler vil skjerpes.

Brannkrav til møbler 

i det blå
Lett brennbare møbler og tekstiler er en av hovedårsakene til at

boligbranner i dag utvikler seg med rekordfart. Det er to år
siden en rapport konkluderte med at kravene til brennbarhet i

møbler ikke er gode nok, men lite har skjedd siden. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

BRENNER LETT: Husene våre er fylt av lett brennbart materiale. I denne sofaen har ilden fått utvikle seg i tre og et halvt minutt. 
Foto: Thor Adolfsen, Norsk Brannvernforening.
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Sigarettesten
Det er forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede
møbler som stiller krav til møblers brannhemmende egen-
skaper her i landet. Kravet er i dag at møbler og madrasser
skal bestå den såkalte sigarettesten. Dersom det faller en
 sigarettglo mellom setet og ryggen på en sofa, og den ikke
antenner, tilfredsstiller den forskriftskravet. 

– En glødende sigarett gir ca. fem Watt energi, noe som
tilsvarer en lommelyktpære, påpeker administrerende direk-
tør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim. Han
mener at strengere branntekniske krav til møbler og tekstiler
er blant de aller viktigste virkemidlene vi har for å få ned
antall store boligbranner og dødsbranner her i landet. Kal-
heim viser til England, der de har god erfaring med langt
strengere tester og krav enn vi har her. 

– I England holder det ikke at et møbel ikke antenner av
en glo. Der må produsentene, gjennom den såkalte krybbe-
testen, vise at møbelet ikke antenner selv om man setter en
brennende trekrybbe i det, sier Kalheim. Han ser ingen
grunn til at ikke også Norge skal kunne stramme inn på kra-
vene. 

Interiøret er avgjørende
– Nest etter røykvarslere i alle boliger, er strengere krav til
møbler det mest effektive vi kan gjøre både med hensyn til
omkomne i brann og antall branntilfeller, sier han, og
understreker at interiøret er avgjørende for et brannforløp.
Om en bygning er av tre eller mur har mindre å si for per-
sonsikkerheten, for det tar uansett lang tid før eventuelt veg-
gene bidrar i brannen. 

I DSB er man likevel ikke entydig positive til tanken på å
innføre like strenge branntekniske krav til møbler og
madrasser i Norge som i England.

– Strengere krav til antennelighet kan føre til mer bruk av
flammehemmere. Flammehemmere kan ha negative miljø-
og helseeffekter, selv om det også finnes gode alternativer på
området. Men strengere krav vil kunne komme i konflikt
med miljøhensyn. Dessuten må vi som EØS-medlemmer
forholde oss til regelverket i EU, sier Bente Tornsjø. 

Bransjen ønsker merking
I møbelbransjen mener man imidlertid at det vil være upro-
blematisk både i forhold til miljø og EØS-regler med en
skjerping av de branntekniske kravene.

– Det vil ikke by på problemer i bransjen dersom kravet
til møbler skjerpes noe, det vil si at man går ett nivå opp fra
sigarettesten, til en liten åpen flammetest, sier bransjesjef for
møbler i Norsk Industri, Egil Sundet. Men også han er enig
i at krav om at møbler og tekstiler skal tåle den engelske
krybbetesten vil være vanskelig å kombinere med miljø -
hensyn. 

– Det beste ville være om bransjen ble underlagt en felles
merkeordning, påpeker han. Da ville forbrukeren selv kunne
sjekke møbelets brannmotstandsmessige egenskaper, og
handle ut fra det, mener Sundet. raa@huseierne.no



August 2005. Fem ungdommer
mellom 16 og 20 år er samlet i en lei-
lighet i en lavblokk på Grorud i

Oslo. En 17-åring går ut på balkongen
for å tette igjen et metallrør med en tre-
plugg. Gutten, som går på kjemilinja på
videregående, har laget kinaputter før.
Men dette metallrøret er fylt av høyek-
splosivt pulver. Han ber sin to år eldre
bror komme ut og hjelpe til med å holde
røret. Så eksploderer bomben. Den yng-
ste broren dør momentant av en metall-
splint som borer seg inn i hjertet. Den
eldste mister begge bena og en hånd. 

Mer enn guttestreker
De siste årene har oslopolitiets bombe-
gruppe rykket ut på stadig flere skarpe
oppdrag. Mens den i 1997 hadde 40
utrykninger, tredoblet antallet seg til 120
utrykninger i 2007. Størsteparten av
oppdragene går til bolighus. Få av tilfel-
lene ender så tragisk som på Grorud i
2005, men fagleder for bombegrupppa,
Odd Tore Mattson, tror det er et tids-
spørsmål før flere liv går tapt som følge
av at folk forsøker å lage eksplosiver
hjemme på gutterommet, på balkongen
eller i garasjen. Det enkelte tror er ram-
pestreker, ser ekspertene mer alvorlig på.
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Lager sprengstoff 
på gutterommet

Oslopolitiets bombegruppe
rykker stadig oftere ut til
bolighus over hele landet.
Svært farlige eksplosiver 

produseres på gutterommet, 
i kjellere og garasjer. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD



– Vi har episoder over hele landet.
Jeg har sett vinduer blåst ut av sprenglad-
ninger som er gått av, og hus som har
flyttet seg ti centimeter fra grunnmuren
og må rives etter at poden har eksperi-
mentert med sprengstoff. Da er det ikke
lenger mye som minner om guttestreker,
sier Mattson. Han frykter såkalte copy-
cats, og vil derfor ikke ut med hvor stor
andel av utrykningene til bombegruppa
som gjelder hjemmelaget sprengstoff.
Men at det har vært en økning de siste
årene, kan han bekrefte.

Økning med internett
Mattson har arbeidet med sprengstoff i
politiet siden 1978. Den første tiden var
det sjelden eller aldri at politiet rykket ut
til boliger der noen produserte hjemme-
lagde bomber. Så kom internett. 
– Fra midten av 1990-tallet så vi at

det ble stadig flere tilfeller av eksperi-
mentering med hjemmelagd sprengstoff.
Dette skjedde parallelt med fremveksten
av internett. Det er bare å legge to og to
sammen, sier Mattson. Gjennom ulike
fora på internett spres erfaringer og tek-
nikker, og oppskrifter på hjemmelaget
sprengstoff ligger mer eller mindre åpent
for alle som er interessert. Ingrediensene
er om oftest helt vanlige husholdnings -

artikler, og så godt som ingen av kjemi-
kaliene som benyttes er ulovlige. 

Ingeniør Anders Evjen har jobbet
med sprengstoff i en årrekke. Også han
kjenner problematikken som Mattson
peker på. 

– Mange av disse stoffene er svært
enkle å fremstille, men de tåler ingenting
før de går av. Det er gjerne stoffer som er
vurdert som for farlige til å brukes til
eksplosiver av industrien. Du har ingen
kontroll over kvaliteten, sier Evjen. Han
er overrasket over at han ikke ser mer av

Boligbomber i 2008: 
Nyttårsaften: En hjemmelaget nyttårs-
bombe på 4,8 kilo detoneres av en 

21-åring i Flekkefjord. 60 vinduer blåses 

ut og de materielle skadene takseres til

330 000 kroner. Ingrediensene i bomben

var kjøpt i vanlige forretninger, og opp -

skriften funnet på internett.

Juli: Hos en 37-åring i Asker finner politiet
11 termoser fylt med svartkrutt. Termo-

sene med til sammen 14 kilo sprengstoff

er i følge politiet tapet slik at de kan

 brukes som bomber. Mannen er tidligere

dømt for å ha sprengt et bibelsenter i

Slemmestad. 

Juli: En 30-åring truer med å sprenge
lensmannskontoret i Lørenskog. 

Bomben, som består av gassflasker,

 bensin, stearinlys og en mekanisk

 anordning, er hjemmelaget. 

August: Fem hus i Heggedal i Asker
 evakueres da det eksploderer i garasjen 

til en 22 år gammel mann. 22-åringen,

som utløste eksplosjonen ved å blande

kjemikalier, fraktes til sykehus med skader

i begge hendene.

Desember: En hjemmelaget bombe
sprenges i en postkasse i Vaisenhusgata 

i Stavanger. Vinduene blåses ut av bilen

som står parkert ved siden av. 

Eksplosjonen skjer om natten og ingen

personer kommer til skade. 
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EKSPLOSIV ØKNING: Oslopolitiets bombegruppe kommer
oftere over hjemmelagde eksplosiver enn tidligere. Erfaringer
og oppskrifter utveksles på internett; eksperimenteringen
foregår i hus og leiligheter. Foto: Istockphoto

REKONSTRUERT BOMBE: 
En rekke ungdommer eksperimenterer med
sprengstoff. Konsekvensene kan bli fatale.

Foto: Peter Tálos / Scanpix.



”gutteromssprengstoffet”, tatt i betraktning hvor lett til-
gjengelig både ingredienser og oppskrifter er. 
– Men det er et mareritt når det først dukker opp – en

lek med livet, sier han. 
At enkelte av oppskriftene som ligger ute på internett

inneholder feil som gjør at sprengstoffet vil gå av og gjøre
skade på et helt annet tidspunkt enn forventet, gjør ikke
problemet mindre. 

Ønsker bombefilter
Mattson og kollegaene følger nøye med på aktiviteten på
ulike chattesider på internett, men etterlyser nå et bombe-
filter som vil kunne hindre surfing og søking på sider med
bombeoppskrifter.
– Vi ser på diskusjonssidene at enkelte er livredde for

overvåkning, og det er jo selvfølgelig et tegn på at de har
noe å skjule. Men foreløpig har jeg ikke fått noen respons
fra myndighetene på ideen om et filter, sier Mattson. 
Leder av datakrimavdelingen i Kripos, Rune Fløisbonn,

bekrefter at det i dag ikke er aktuelt å innføre noe bombe-
filter på internett. Han viser til at det ikke finnes noen lov-
hjemmel for å pålegge teletilbydere slike filtreringer.
– Dels har det også å gjøre med politiets kapasitet og

mulighet til å håndtere mange typer filtre for ulike oppga-
ver. Dessuten er filtrering av informasjon på internett et
internasjonalt kontroversielt tema i demokratiske samfunn
der en ønsker å ivareta ytringsfriheten, sier Fløisbonn. 

Mattson tror imidlertid det er et spørsmål om tid. 
– Det kommer antagelig ikke til å skje noe før vi får en

større ulykke. Spørsmålet er hvor mange som skal dø først,
sier han. raa@huseierne.no
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Utetemperatur

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

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

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

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

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

Revolusjonerende 
teknologi

FD-Heat Kirigamine er den
eneste varmepumpen på
markedet som garanterer drift
i denne temperatursonen!

Sparer
mest

Dine Penger • VG

2009

Sparer
mest

2009

           

– Folk må kunne snakke sammen 
– Man kan ikke slutte å snakke om ting bare fordi de kan være farlig.

Det mener Paal Rune Sørensen Tuv, som eier et nettsted der oppskrifter

på hjemmelagde eksplosiver diskuteres og utveksles.

– Det er et forum for pyroteknikere. Vi tar utgangspunkt i at alle

våre brukere følger norsk lov. Oppdager vi noen som ikke gjør det, fjer-

ner vi innleggene, forteller Tuv, som på sine nettsider har til sammen

over en million innlegg fra rundt 40 000 brukere fordelt på ulike disku-

sjonsfora. Tuv stoler på at folk rapporterer inn upassende forhold, og

forteller at rundt ti prosent av alle innleggene fjernes. Først og fremst

er det de med dårlig språk som lukes ut, men når det gjelder akkurat

pyroteknikkforumet har Tuv også en viss kvalitetskontroll, hevder han. 

– Vi har en moderatorstab av frivillige. Flere av personene i denne

gruppen er profesjonelle pyroteknikere, og godt voksne, ansvarlige

mennesker. De korrigerer innlegg med feil. Dersom amatører først

 driver med dette, må det være bedre at de får riktig informasjon fra folk

som kan faget, enn at de driver på uten kunnskap, sier Tuv. 

Han vet at politiet stadig er innom nettsidene hans, men har bare

én gang fått en henvendelse fra dem. Det var da en person skrev om et

tyveri han skulle ha begått. Tuv oppgir ikke brukernes ip-adresser uten

videre.

– Men når politiet kommer med en rettslig kjennelse har jeg selv-

sagt ikke noe valg. Jeg har ikke noe ønske om å hindre politiet i deres

arbeid, forsikrer Tuv. 
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... men han er god til å styre lyset
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... men han er god til å styre lyset
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... men han er flink til å bytte lyspærer

Han er ikke så god til å bytte sokker ...

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk per 
 innbygger. Det høye strømforbruket svir – både for klimaet og 
lommeboka di.  Men det er ikke mye som skal til for å redusere 
strømbruken. Ved å slå av lys når du forlater et rom, dimme lys, 
bytte til energieffektive lyspærer og ta i bruk tidsstyring og 
bevegelsessensorer, kan du spare 20 prosent på lysforbruket. 
Du sparer ca 400 kroner per lyspunkt hvis du bytter til sparepære. 
For en vanlig toroms utgjør det fort to tusenlapper per år. 
For en enebolig kan det bli mer enn det dobbelte.

Enova står på for å få norske bedrifter til å ta i bruk effektive 

og miljøvennlige energiløsninger. Snu strømmen er en nasjonal 

dugnad for å få ned strømforbruket. Både bedrifter og husholdninger 

skal få hjelp til å gjøre smarte valg. Det vil ikke bare merkes på strøm-

regningene – det er også det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre. 

Les mer på www.enova.no eller ring 800 49 003 for gratis energiråd.

Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

Norges sikkerhetsbutikk

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

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

www.tryggogsikker.no

Brannslukkere Røykvarslere

Boligalarmer Evakueringsutstyr

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

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

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

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

• 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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En skjermet tilværelse
Vi har fått et nytt familiemedlem, min samboer og jeg. Han, det

nye medlemmet altså, (må ikke forveksles med samboeren)

består av ett stykk stor, våt tunge, ett stykk fuktig, nysgjerrig

snute, fire stykker krafsende labber og ett stykk kraftig logrende

hale. At drøye 30 svært aktive hundekilo kom til å ta litt plass i

en 50 kvadratmeter stor leilighet, var vi forberedt på. At de kon-

sekvent la seg på tvers over alle dørterskler, midt i gangpassa-

sjen i entreen, satte seg foran tv-en og kom hoppende opp i

senga ved første tegn til liv om morgenen, var vi også til en viss

grad innstilt på at kunne skje. 

Men den siste tiden har både han, vi og leiligheten virkelig blitt

satt på prøve. På grunn av en labbskade må han nemlig gå med

krage, så han ikke får slikket på såret. Det vil si – krage er en

underdrivelse. Skjermen er omtrent en halvmeter i diameter og

minst like lang, og antagelig får han inn alt fra Al-Jazeera til Kur-

distan TV i den, hvis han bare er litt tålmodig og finner den rette

vinkelen. Ikke det at han har ro på seg til å gjøre det. Nei, i stedet

gjør han sitt aller beste for å ignorere parabolen sin, for å opp-

rettholde sitt vanlige, energiske aktivitetsnivå og følge den gamle

barneregla ”Jeg går rett på, samme hva jeg støter på.” Å ha

tekopper og vinglass på salongbordet er historie, - en historie

som kan leses i flekkene på teppet under. Hunden, som er vant

til å beregne en snutes klaring fra dørkarmer, bord, stoler, skap,

hyller, stereoanlegg, avisstativer, gitarer, tørkestativ, symaskin-

bord, tomflaskeoppbevaringskasse og piano, samt alt annet rusk

og rask som har det med å samle seg, har nå effektivt rensket

leiligheten for alt løsmateriale fra gulvet og opp i omtrent en

meters høyde. 

Fordelen er at vi på brutalt vis har fått ryddet. Nå gjenstår bare

de resterende 1,70 meterne opp til taket. Jeg lurer litt på hva

slags dyr vi må skaffe oss for å få orden

på sakene der også. Noen som har en

stueren hest til salgs?

Rikke Åserud
raa@huseierne.no
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Ikke bruk meglers bank
Frykter du bankkonkurs?
Hvis du har penger på bok,
bør du passe på at ikke du
og eiendomsmegleren din
bruker samme bank. 

Bankenes Sikringsfonds
innskudds garanti på to mil-
lioner kroner gjelder en
kundes samlede innskudd
i én og samme bank. Det
betyr at dersom du har
sparepenger i samme
bank som den din
megler bruker når du
skal kjøpe eller selge
bolig, får du kun
dekning for to mil-
lioner kroner, uansett
hvor mange penger du til sam-
men har på de to  kontiene ved en even-
tuell bankkonkurs. Har du penger på bok, bør du
derfor forsikre deg om at megleren eller advokaten din bru-
ker en annen bank når han eller hun oppretter din klientkonto. 
Hus & Bolig har flere ganger tidligere påpekt at pengene på

en klientkonto kan være usikre ved en eventuell bankkonkurs, og
skrev i forrige nummer at Advokatforeningen krevde en avklaring
om dette fra Kredittilsynet. Hva skal til for at Bankenes Sikrings-
fond vil erstatte opptil to millioner kroner per klient, dersom en
bank med klientkonti går konkurs, lød spørsmålet. 
Svaret fra Kredittilsynet foreligger nå. For at hver klient skal

bli dekket med inntil to millioner kroner, er den eneste helt sikre
løsning at det opprettes en konto per klient og at klienten er
tydelig identifisert og registrert i banken som eier av innskudds -
midlene i forbindelse med opprettelsen av kontoen, heter det i
brevet fra Kredittilsynet. Dette forholdet mellom klientkonti og
innskuddsgarantien etter banksikringsloven nevnes verken i
advokatforskriften, forskrift om forsikringsformidling, forskrift
om eiendomsmegling eller inkassoforskriften. raa@huseierne.no

Mindre eiendomsskatt i Fredrikstad
Bystyret i Plankebyen ved utløpet av Glomma har vedtatt
at eiendomsskatten skal settes ned fra 3 promille til 2,1.
Samtidig økes bunnfradraget fra 200 000 kroner til
400 000. For en gjennomsnittsbolig med en eiendoms-
skattetakst på 1,6 millioner kroner, reduseres dermed
eiendomsskatten fra 4 200 kroner til 2 520 kroner. Det
gir en besparelse på 1 680 kroner i 2009 sammenlignet
med året før. ngs@huseierne.no
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Hindrer innsamling av 
fakta om eiendomsskatt
I en årrekke har Huseiernes Landsforbund samlet inn
og offentliggjort detaljerte opplysninger om eiendoms -
skatten i alle landets kommuner. Nå vil Kommunenes

Sentralforbund sette en stopper for dette. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Udemokratisk og svært kritikkverdig, raser utredningssjefen i Huseier-
nes Landsforbund, Dag Refling. Han står for forbundets regelmessige
undersøkelser av eiendomsskatten i alle Norges kommuner, som Kom-
munenes Sentralforbund (KS) har forsøkt å stoppe.

Spørreskjema om eiendomsskatten
Nylig sendte Huseiernes Landsforbund ut et spørreskjema til alle landets
kommuner, der de ber om opplysninger om eiendomsskatten. KS har
oppfordret kommunene til ikke å svare på skjemaet. Alt man trenger av
informasjon om eiendomsskatten i kommune-Norge finnes i Kostra, og
mer kildemateriale på området er overflødig, hevder Kommunenes Sen-
tralforbund.
– Forrige gang HL sendte ut spørreskjemaene sine til kommunene,

fantes det ingen offentlig statistikk som tok for seg informasjonen HL
etterspurte. Nå er det imidlertid kommet inn en eiendomsskattoversikt i
Statistisk Sentralbyrås Kostra-tall, sier sekretariatsleder i KS Eiendoms-
skatteforum, Liv Elin Vermundsberget. – Derfor mener vi det er uhen-
siktsmessig av kommunene å svare på spørreskjemaet.

– Våre beregninger av eiendomsskatten tar utgangspunkt i en bolig
på tre millioner kroner, og dette redegjøres det grundig for i våre rappor-
ter. Kostra-tallene på sin side undersøker eiendomsskatten for en bolig
på 120 kvadratmeter og ett mål tomt i sentrumsnært strøk. Hvor mange
boliger i for eksempel Bergen eller Trondheim sentrum passer til denne
beskrivelsen?, spør Refling retorisk.

Ferske eiendomsskattetall
Han forklarer videre at Huseiernes Landsforbunds undersøkelse av eien-
domsskatten i 2009 henter inn årsferske tall. Ingen andre undersøkelser
på dette området gjør det samme. Kostra viser tallene for fjoråret. Eien-
domsskatt er et av de mest omdiskuterte temaer i mange kommuner.
Refling er overbevist om at KS forsøker å legge lokk over debatten.
– Dette gjøres for å hindre en demokratisk debatt om eiendomsskatt

i kommunene, påpeker han. 
Også administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsfor-

bund er sjokkert over utspillet fra KS.
– De oppfordrer medlemskommunene til lovbrudd ved å hindre

offentligheten innsyn, påpeker Batta. raa@huseierne.no

Mener finansminist eren
vrir seg unna
Da stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
(H) hadde lest om høye ligningsverdier i siste
nummer av Hus & Bolig, satte han seg ned og
skrev brev til finansminister Kristin Halvorsen
(SV). Han fikk svar, men ikke på det han
mener er essensielt; Hvordan vil statsråden for-
holde seg til at ligningsverdiene slår tøffest ut
der inntektsgrunnlaget er dårligst?
– Når det gjelder spørsmålet om hvor godt

kjent  klageadgangen er, så er det viktig å merke
seg at boligens ligningsverdi bare er relevant for
personer som er i formuesskatteposisjon, skri-
ver Kristin Halvorsen i svaret til Gundersen.
Og siden bare ca. 20 prosent av befolkningen
er i denne posisjonen, er det relativt få som har
behov for å bruke sikkerhetsventilen. I tillegg
hevder hun at skatt ytere som er i formuesskat-
teposisjon ofte eier dyre boliger i sentrale strøk.
– Jeg ble ikke veldig klok av finansministe-

rens svar, sier Gun-
nar Gundersen til
Hus & Bolig. –
Man skal være for-
siktig med å bruke
ordet arrogant, men
jeg sitter med en
følelse av at finans-
ministeren ikke tar
problemet på alvor.
Jeg vurderer derfor 
å forfølge saken.
ngs@huseierne.no

Ny adresse?
Logg deg inn på
huseierne.no
Gå til “MIN SIDE”

for å gjøre endringer

Gunnar Gundersen
Foto: tomas@icu.no
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Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis huset ditt
får skader du
umulig kan se.

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

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

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

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

Nese – til å registrere den karakteriske råte-
lukten.

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

Men på grunn av alt du ikke kan se, trenger du
også en dekkende forsikring. Norsk Hussopp
Forsikring er det eneste selskapet i landet som
har spesialisert seg på råtesopp- og insektskader.
En tilleggsforsikring hos oss koster bare noen få
hundrelapper i året og dekker utbedringskost-
nader helt opp til 1 million kroner. Forsikringen
kan kjøpes gjennom ditt eget selskap.

70
1938 – 2008

Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon 22 28 31 50 Telefax 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no
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Norsk alternativ til tropisk tømmer
Vil du unngå å bruke tropisk tømmer, er en tom-
melfingerregel å unngå alle tresorter med ekso-
tiske navn. Til tross for det unorske navnet er
Kebony et miljøvennlig alternativ du trygt kan
bruke. Kebony produseres i Skien, og er laget av
nordiske tre sorter som furu, bøk og ask. 

Gjennom en prosess som benytter en væske utvunnet av
restavfall fra sukkerproduksjon fremstilles et modifisert tre-
verk med utseende og egenskaper til forveksling likt regn-
skogtømmer. Teknologien er norskutviklet, og produktet er
helt giftfritt.
–  Kebony er veldig holdbar, sterk og har stor motstands-

dyktighet mot råte. Den tåler et barskt klima og passer både
ute og inne, sier administrerende direktør Per Arne Sørlien i
Kebony. Han sier videre at selskapet leverer materialer til
 terrasser, brygger, innegulv, kledning, tretak og annet kon-
struksjonsvirke, men det har også potensial til bruk i vinduer,
møbler og båtdekk.
Markedsdirektør Jan Terje Nilsen legger til at produktet

er svanemerket. ngs@huseierne.no

Lever godt på luft og vann
Salget av luft-til-vann varmepumper har ifølge Bård Baard-
sen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, eksplodert
etter at Enova tok produktet inn i sin tilskuddsordning for
husholdninger. Sats for tilskudd til varmepumper er inntil
10 000 kroner. Det gis også støtte til pelletskamin, pellets -
kjel, sentralt styringssystem og solfanger. 
– Det er svært stor interesse for denne typen varmepum-

per for tiden. Luft-til-vann pumper er det produktet som sel-
ger mest av de produktene Enova gir støtte til i sin tilskudds-
ordning for husholdninger. Første året Enova gav tilskudd til
luft-til-vann varmepumper ble salget av denne typen pumper
firedoblet, forteller Baardsen.
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Fra kummerlig 
til komfortabelt på hytta

Selv om hytta mangler både vann og strøm trenger ikke det være til hinder 
for moderne komfort innendørs. Kluten og vaskevannsfatet kan byttes ut med 
sammenleggbar dusj med vannpumpe, og melka kan bli kald i et gasskjøleskap. 

I dag er nær sagt alt tilgjengelig, og lite synes umulig.

TEKST: KARI GJERTRUD DØLGAARD  FOTO: HYTTETORGET ➤

HYTTEKOS: Et solcellepanel på 85 W kan være nok til å belyse hytta hvis elektrisk strøm er mangelvare. Foto: Nina Granlund Sæther.



– Nordmenn er tradisjonelt redde for å
bruke gass i husholdningen, på tross av
at mange i dag bruker gassgriller. Men
det holder faktisk å ha visse kontrollva-
ner, presiserer John H. Keown, senterle-
der på Hyttetorget i Alnabru. Gass-

slangen skal kontrolleres hvert år, og må
byttes hvert femte år, opplyser Keown.
En oppnår ytterligere sikkerhet ved å
teste monteringene med en lekkasjespray
av og til, fortsetter han.

For å installere en gassalarm, må man
derimot ha strøm. Hvis det er en lekkasje
vil da alarmen lyse rødt og gi en kraftig
alarmtone. Gassflaskene tar en del plass,
så det er fint å kunne montere dem i et
skap på hyttas yttervegg eller i et skjul.
Det er samtidig viktig å være oppmerk-
som på at det ikke skal oppbevares mer
enn to gassflasker på elleve liter gass
innendørs.

Sol, lys og varme
Solenergi er ikke nytt på markedet, men
produktene utvikler seg stadig. Det har
ført til at solcellepanelene nå også er til-
gjengelig for små budsjetter, og at flere
tyr til denne energikilden. 

– Det er veldig viktig å kartlegge hyt-

tebruken, sier Keown. Behovene vil vari-
ere etter brukermønsteret. Det enkleste
kan være å finne ut hvor mange person-
døgn hytta har årlig. Da er det lettere å se
hva som trengs før man går til innkjøp av
utstyr.
Det finnes også enkle knep for å minske
strømbruken, som for eksempel LED-
lyspærene (light emitting diodes) som
sparer 50 til 90 prosent av energien i for-
hold til vanlige pærer.

Be om råd
Vidar Sandlie kommer innom Hyttetor-
get for å se på solcellepaneler. Han skal
utvide hytta fra 38 til 70m2, og trenger
utstyr.
– Det gamle solcellepanelet blir for

lite med utbyggingen, sier han. 
Han har allerede kjøpt tre nye batte-

rier, på venners anbefaling. Nå står han
og er litt rådvill, for han synes solpane-
lene på 120 W er så store. For å kunne
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Gasskomfyrer er
utbredt i alle middel-
havsland, og er kjent
for å være den beste
måten å lage mat på
fordi varmen er umid-
delbar. Matlagingen går
derfor også raskere, og
råvarene beholder både
smak og farger. Gass-
komfyrer finnes fra ca.
3 000 kroner og opp-
over. Her en Dovre
gasskomfyr til 3 290
kroner. 

Gasskjøleskap garanterer at du kan drikke kald melk på
hytta. For et kjøleskap på 180 liter som bruker mellom 12
og 20 gram gass i timen, vil en 11kilos flaske vare i 23 døgn
hvis den har et forbruk på 20 gram i timen. Gasskjøleskap
finnes i flere modeller og størrelser, her er det modellen Vera
på 180 liter som er avbildet. For et kjøleskap på denne stør-
relsen må du regne med å betale ca. 10 000 kroner. 
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Unngå gasslekkasjer
På moderne hvitevarer som bruker gass

finnes det sikkerhetsmekanismer som

 hindrer utslipp når gassen ikke brenner.

Gass-slangen skal kontrolleres hvert år, 

og må byttes hvert femte år, opplyser John

Keown. En oppnår ytterligere sikkerhet ved

å teste monteringene av og til med en

 lekkasjespray, fortsetter han.

Det er ikke lov å oppbevare mer enn 

2 x 11 liter gass innendørs. Gassflaskene

tar allikevel en del plass, så det er fint å

kunne montere dem i et skap på hyttas

yttervegg eller i et skjul.

Gassalarmer trenger strøm. Hvis det er en

lekkasje vil alarmen lyse rødt og gi en

kraftig alarmtone. 

Gassvarmeovn er tingen når man
kommer til en kald hytte vinterstid.

Da er det greit å kunne få rask
varme i hytta før vedovnen tar over
jobben. Ovnen er mobil og kan

brukes til å varme opp forskjellige
rom. Vinterstid kan det dessuten
være en ekstra komfort siden pro-

pangassen tilfører luften noe fuktig-
het (vann) når den forbrennes. Var-
men avgis fra keramiske elementer,
og den er luktfri. Det er viktig å

velge ovner med oksygenmåler, slik
at gasstilførselen stenges hvis oksy-
geninnholdet i rommet blir for lavt.

Vera infrarød gassovn 4 200 W
 koster en tusenlapp. 

Gassvannvarmere sørger for varmt vann i
hytter uten strøm. Den varmer opp vannet
ved gjennomstrømning, noe som betyr at man
aldri går tom for varmt vann. Eksempelvis vil
en 14 liters gassvannvarmer bruke 167 gram
gass til en fem minutters dusj. En slik gass-
vannvarmer kan forsyne to tappepunkter sam-
tidig, for eksempel bad og kjøkken. Når det
ikke er innlagt vann i hytta, kan vannforsy-
ningen komme fra et utvendig pumpesystem.
Vera gassvannvarmer varmer 14 liter vann pr.
minutt. Fra 3 600 kroner. 

bruke batteriene han allerede har bestilt,
må han kjøpe ekstrautstyr. 
– Sier du det, utbryter han, da Keown

forteller hva han trenger for å få installa-
sjonen til å fungere optimalt.   

Tilgang på vann
Med adgang til brønn eller annen vann-
kilde, finnes det forholdsvis enkle pum-
pesystemer på markedet som kan brukes
i frostfrie perioder. Hvis det legges vann
inn i hytta, det vil si at det pumpes inn til
tappestedene, må man søke kommunen
om utslippstillatelse. Da må det også
installeres et renseanlegg for gråvannet
hvis det ikke legges ned septiktank på
eiendommen. Dersom vannet bare pum-
pes inntil hytta, og så bæres inn, trengs
det normalt ingen slik tillatelse, men det
bør allikevel sjekkes med kommunen.

Gråvannbehandling
Når man ikke ønsker septiktank og slam-

tømming, kan et gråvann-renseanlegg
være løsningen. Med en uavhengig toa-
lettløsning behøver man egentlig ikke en
septiktank for gråvannet fra dusj og kjøk-
ken. Da holder det vanligvis med et ren-
seanlegg. Det bør allikevel sjekkes med
den enkelte kommune siden reglene kan
variere. Det kan også være forskjell på
reglene om rensing av gråvann for hytter
uten innlagt vann. Noen kommuner kre-
ver at det renses før det renner ut i grun-
nen. Det finnes løsninger både for hytter
med strøm og for hytter uten strømtilfør-
sel. Filtrene kan graves ned, eller de kan
legges oppå grunnen og tildekkes i områ-
der med steingrunn.

– I tilfeller hvor rensing av gråvann er
pålagt, vil kommunen kreve en serviceav-
tale hvor fagmenn kontrollerer at anleg-
get fungerer slik det skal, informerer
Keown.

I utgave nr. 3 vil Hus & Bolig se 
nærmere på utvalget av hyttetoaletter. 

LED-lyspærer (light emitting
diodes) bruker 50 til 90 prosent
mindre energi enn vanlige pærer
og kan være en lur investering
hvis du har solcellepanel eller
 dieselaggregat. LED- pærene er
dyre i innkjøp (fra ca. 130 til
rundt 300 kroner), men varer 
i årevis. Denne pæren har en
 veiledende pris på 140 kroner. 

➤
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Solcellepanel kan være løsningen hvis hytta mangler innlagt strøm, med
mindre parafinlamper frister mer. Et solcellepanel på 85 W kan være nok til å
belyse hytta. Det er lurt å rådføre seg med en fagmann før man går til inn-
kjøp av denne type utstyr da det bør tilpasses behovet for å kunne bli tilfreds-
stillende. Det er dessuten en liten investering, da et solcellepanel har opptil
25 års levetid. Det første man gjør er å analysere sitt eget strømbehov. Tom-
melfingerregelen er at batteribanken skal kunne forsyne hytta med strøm over
det lengste oppholdet uten at det tilføres strøm fra solcellepanelet.
Denne kombipakken består av et 85 W solcellepanel, fire 140 Ah

 batterier, en 350 W omformer og monteringsmateriell. Et slikt sol cellepanel
vil kunne dekke behov for til sammen 230 V utstyr med opp til 350 W
(mobiltelefon, moderat bruk av PC, TV, vannpumpe, vifte til biodo, seks
lamper). Da brukes hytta inntil to uker sammenhengende i sommerhalvåret
og opptil 10 dager om vinteren, samt  hyppig i week enden.

B
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 Pilkington energiglass holder kulda ute og varmen 
inne – mye mer effektivt enn vanlige 2-lags vinduer. Inneklimaet blir sommerlig og behagelig året rundt. 
Vil du ha lavere strømregning og økt innekomfort? Snakk med oss i Glassfagkjeden!

Gjenvinning av regnvann: Ved å mon-
tere et rør til takrenna kan man gjenvinne
regnvannet som via et takvannfilter samles
opp i en cisterne. Det kan brukes i hus-
holdningen til for eksempel vask eller
dusj. Ved installasjon av ekstrafilter (se
over) kan det også brukes til drikkevann.
Når vannet brukes til matlaging, må det
kokes først. Et komplett takvannfilter vil
koste rundt 3 000 kroner. 
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Dusjen må ikke nødvendigvis kobles til innlagt vann. Det holder med en tank som fylles
med vann i dusjtemperatur som via en pumpe fører vannet inn i dusjen. Mangler avløp kan
en enkel avløpstank tømmes for hånd. Pumper finnes i forskjellige varianter som velges alt
etter vannkilden. Hvis det er plassmangel på hytta kan det være smart med en sammenlegg-
bar dusj. Den kan settes opp hvor som helst, og behøver kun en manuell trykktank eller en
12 V pumpe, samt en avløpstank. Denne dusjen festes i en krok i taket og kan stå hvor som
helst og pakkes vekk til neste bruk. Versjonen har 12 l trykktank og koster 4 700 kroner.   

Vann fra elv, bekk, innsjø eller brønn: Dersom hytta har en nærliggende
vannkilde, kan man ved hjelp av ”vannforsyningspakker” fylle opp en vann-
cisterne som er plassert i eller utenfor hytta. Vannet kan så bæres inn i hytta
eller pumpes direkte til  tappestedene. Det finnes flere pumpetyper; strøm-
drevne, bensindrevne eller manuelt drevne pumper. De monteres til et vann-
rør på 32 mm i omkrets med endesil som hindrer større partikler å trenge
inn i systemet. Hvis man er usikker på vannkvaliteten, kan et vanndrevet
ekstrafilter (stoff, kull og keramikk) monteres, for eksempel under en kjøk-
kenbenk. En elektrisk vannforsyningspumpe på 230 V vil koste rundt 3 000
kroner. En bensindrevet  løsning koster en tusenlapp ekstra.



80 • hus&bolig 1–2009

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
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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
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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

TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
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
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INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

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

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

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

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
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TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

Verditakst - Boligsalgsrapport - Tilstandsrapport - Skade -
Seksjonering - Reklamasjonsvurdering - Ferdigbefaring

Kjelsåsveien 168, 0884 OSLO
Tlf.: 23 00 86 96. Faks.: 23 00 86 81.
www.oslotakstforretning.no OS
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO

TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

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

Tlf.: 23 36 50 75. Mob.: 90 08 18 18. 
E-post: post@taksering.no  www.taksering.no OS
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INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring,
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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Redaktør 
Nina Granlund Sæther
ngs@huseierne.no

Journalist 
Bjørn Runar Sodeland 
brs@huseierne.no

Journalist 
Rikke Åserud
raa@huseierne.no

TIPS OSS
22 47 75 00

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

INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

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

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

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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Securitas Direct og Huseiernes
Landsforbund har inngått et
samarbeid som gir medlem-
mene et meget gunstig tilbud

på trådløs boligalarm. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: MORTEN HANSEN

Det går nesten ikke en uke uten at avi-
sene har store oppslag om innbrudd
og tyverier. Særlig omfattende har

innbruddsbølgen vært i Oslo og Akers-
hus den senere tid. 
– Vi har fått mange henvendelse fra

folk som har hatt uønsket besøk. Verst er
det kanskje for dem som opplever at det
har vært tyver i huset mens voksne og
barn har sovet om natten. Slike opple-
velser kan være sjokkartede og skape
vonde minner hos dem som blir utsatt
for det. Det finnes mange gode råd for å
unngå innbrudd. Viktigst er antagelig å
installere og benytte alarm, sier admini -
strerende direktør Peter Batta i Huseier-
nes Landsforbund. 

En tredjedel av ordinær pris
Rimelig alarm har i mange år vært et av
tilbudene til medlemmene i organisasjo-
nen. Men den nye samarbeidsavtalen HL
har inngått med Securitas Direct er Batta
ekstra stolt av, for gunstigere alarmtilbud
skal man lete lenge etter. 

– Medlemmene
tilbys to eksklusive
pakkeløsninger, for-
klarer markedsan-
svarlig Birte Kulberg
i Securitas Direct.
En standard grunn-
pakke som ordinært
koster 2 980 kroner
selges til HLs med-

lemmer for 980 kroner ferdig installert.
En grunnpakke som også inneholder
bevegelsesdetektor med kamera koster
ordinært 3 980 kroner. Den får HL-med-
lemmer for 1 980 kroner. Også abonne-
mentet som følger pakkene er rimeligere,
påpeker Kulberg. Ordinær abonnements-
pris er 349 kroner; HL-medlemmer slip-
per med 314 kroner. Mer om avtalen og
hva de ulike pakkene konkret inneholder
kan du lese på www.huseierne.no. Du
finner tilbudet fra Securitas Direckt i
høyre marg under vignetten ”Medlems-
fordeler”. 

Forøvrig lover Peter Batta at organisa-
sjonen vil jobbe videre med å gjøre hus
og hjem sikrere:

– Vi i HL skal nå sette ned et ekspert-
utvalg, hvor vi også har invitert kriminal -
eksperter, for å se om det kan klekkes ut
enda bedre forholdsregler mot kriminelle
som har våre hjem som siktemål, sier
han. ngs@huseierne.no
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Spesialtilbud på 
boligalarm 

HAFSLUND BLE SECURITAS: Hafslund 
Sikkerhet, som tidligere var HLs samar-
beidspartner, fikk i høst Securitas Direct
AS som ny eier. Etter sammenslåingen
ble Securitas Direct Norges største
 boligalarmselskap. I Europa har 
selskapet over 1 million kunder. 

SIKRER MEDLEMMENE: Kristoffer Nystedt fra Securitas Direct og administrerende
direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, undertegner avtalen som sikrer
medlemmene alarm til svært gunstig pris.Birte Kulberg
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Tre nye koster
Huseiernes Landsforbund har fått

tre nye distriktsrepresentanter:

Are Opdahl på Sunnmøre, Bjørn

Engemobakken i Hedmark og

Monica Bryner i Hordaland. 

Are Opdahl er advokat med kon-
tor i Ålesund, og har i flere år

vært samarbeidsadvokat for HL.

Opdahl har også holdt foredrag

og kurs for medlemmer på Sunn-

møre innen ulike felt knyttet til

bolig- og eiendomsrett.

Bjørn Engemobakken har godt

over 30 års erfaring i eiendoms-

spørsmål, og driver egen eien-

domsmeglerforretning på Elve-

rum, sammen med kollega i

Rønes & Engemobakken AS.

Monica Bryner er advokat med
boligrett som spesialfelt. Hun har

også god kjennskap til organisa-

sjonen gjennom å ha vært samar-

beidsadvokat for forbundet siden

2002. Ved siden av vervet som

distriktsrepresentant er Bryner

partner ved Advokatkontoret

Fløien.

“Erlend Loe er et furubord i norske
hjem. Enkel å montere. Slitesterk og

ubehjelpelig firkantet i formen.”
Møbelekspert Ari Behn til Dagbladet

Vant TV, lydanlegg 
og varmepumpe
Sissel Opsahl i Holter ble den glade vinner av messekon-

kurransen i 2008. Konkurransen er et samarbeid mellom

Et sikkert hjem (If, Sikringen, Daikin, Hafslund og HL) og

messearrangøren av Gjør din bolig bedre messene. Trek -

ningen ble foretatt av daglig leder i Compass Messer,

Stewart L. Stjernholm, og HLs markedssjef Ulf Borgan.

Sissel Opsahl besøkte messen på Lillehammer, og her

leverte hun inn sin vinnerkupong. Premien til en verdi av

ca. 100 000 kroner består av et Bose lyd-og hjemmkino-

anlegg, en Panasonic 50" TV og en Daikin varmepumpe.

– I 2009 vil vi utvide premien til også å gjelde opp-

gradering av boligen med leveranser fra våre deltakere på

et sikkert hjem, det vil si If, Sikringen, Daikin, Securitas,

Varme & Bad og HL, forteller Ulf Borgan entusiastisk. 

– Totalverdien vil være utrolige 250 000 kroner. 

Alle besøkende på årets 21 boligmesser rundt om i

landet vil få utdelt konkurranseark ved inngangen til

 messene, og innlevering skjer på Et sikkert hjem-standen.

nytt fraHL
Nytt kontor i Tønsberg
Distriktskontakt i Vestfold, advokat Olav Vilnes,

har flyttet på seg og åpner dørene for alle som

har spørsmål om bolig og eiendom. Har du

spørsmål knyttet til utleie, boligkjøp, krangel

med naboer, kommunale avgifter eller beskat-

ning, vil HLs distriktsrepresentant daglig kunne

møte medlemmene på kontoret i Storgaten 36.

Nytt kontor på Otta
I Oppland har HL fått et ekstra distrikts-

kontor. Advokat Werner Forr Nystuen,

som holder til på Lillehammer, inviterer

også til boligprat hos takstmann Kåre

B. Hansen på Otta. Han har kontor i

Johan Nygårdsgate 17 B. 

Vokser fortsatt
Medlemstallet i HL økte i 2008 fra 132 229 til 147 889

enkeltmedlemmer. Det tilsvarer en vekst på 11,8 prosent.

Prosentvis hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag

størst vekst, men dette er fylker med relativt lave medlems -

tall. Vestfold, Østfold, Rogaland og Buskerud passerte alle

10 000 medlemmer i løpet av 2008. Størst nominell vekst

hadde Akershus som økte med 2 246 medlemmer i fjor.

– Mye tyder på at HL profiterer på den finanskrisen

som råder. Stadig flere huseiere trenger å søke råd og

hjelp, og melder seg inn, forteller adm. dir. Peter Batta.

Størst vekst hadde vi faktisk i november måned, med nær-

mere 6 000 nye medlemmer. Det var da lånerenten var på

topp. Ellers er det åpenbart at mange melder seg inn i

 kommuner som innfører eller øker eiendomsskatten, men

fortsatt er det gratis juridisk og teknisk rådgivning som

trekker flest medlemmer, påpeker Peter Batta.

Sissel Opsahl med vinnerkupongen 
og Panasonic 50" TV’n som hun vant.
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Ulovlig gebyr i Sandnes – 
HL ber kommunen betale tilbake
Sandnes kommune forsøkte å straffe ulovlige byggetiltak ved å

ilegge gebyr. Nå har Fylkesmannen i Rogaland slått fast at til-

leggsgebyret som ble innført i 2003 også var ulovlig. Det var HLs

samarbeidsadvokat Magnus Grøsfjeld som klaget saken inn til

Sivilombudsmannen, noe som førte til at Fylkesmannen opphevet

det ulovlige tilleggs gebyret. Huseiernes Landsforbund har i brev til

ordføreren i Sandnes bedt kommunen opplyse hvor mange privat-

personer som har vært ilagt det ulovlige gebyret, og hva kommu-

nen nå vil gjøre for å betale tilbake det den ulovlig har krevd inn.

HL oppfordrer kommunen til straks å iverksette tilbakebetaling av

det de har krevd inn ulovlig. 

Jubileumshefte fra Hus & Bolig
I anledning Hus & Boligs 100-års jubileum har redaksjonen laget 

en kombinert bilde- og skrivebok til pryd og nytte.

Alle de 100 finalebildene

som var med i bladets

store fotokonkurranse med

tema ”hus” er med. Annen-

hver side kan brukes til ulike

notater, enten du samler på

kakeoppskrifter eller skriver

dikt. Heftet kan kjøpes for 

kr 50,- (Bestilles gjennom 

HL-butikken). Porto kommer i

tillegg.

Medlemskurs 
i mars
Huseiernes Landsforbund inviterer til to
medlemskurs om temaer som stadig har
aktualitet. Kursene holdes i våre lokaler i
Fred. Olsens gate 5, 7. etasje. 
Medlemspris: kr 600,- for hvert kurs.

Det første kurset er for utleiere, 
og tar for seg
•  Mislighold i leieforhold 
•  Oppsigelse, varsel, heving: 
Formkrav og frister

•  Fravikelse/utkastelse: 
Prosessen i detalj 

HLs skjemaer deles ut og gjennom gås.
Tidspunkt: Tirsdag 10. mars fra klokken
17.00 til 19.00. 
Foredragsholder: Advokat Einar Frigland, HL.

Det andre kurset er for 
styremedlemmer i borettslag, 

boligaksjeselskap og eierseksjons-

sameier, og tar for seg
Styrets oppgaver og ansvar 
Vedlikehold: Hvor går grensen? 
Fordeling av felleskostnader
Tidspunkt: Onsdag 11. mars fra 
klokken 17.00 til 19.00.
Foredragsholder: Advokat Anders Leisner, HL.

Bindende påmelding innen 6. mars: 

Telefon 22 47 75 19 eller 
kurs@huseierne.no 

Vennligst oppgi medlemsnummer, 
navnet på deltakerne, og telefonnummer
eller e-postadresse til deltakerne, slik 
at vi kan komme i kontakt med dere. 

JUSS

Artiklene ligger
på nettet

Leter du etter en gammel artikkel fra

Hus & Bolig? Alle bladene fra og med

utgave nummer 1 2005 ligger nå

elektronisk tilgjengelig på nettet.

Siste årgang må du være medlem for

å få tilgang til. Logger du deg inn

med medlemsnummer og postnum-

mer kan du også bla i samtlige utga-

ver fra 2008. Vi jobber med å bedre

søkefunksjonen på sidene. Bladene

finner du på www.hus-bolig.no. 

I menyen til venstre velger du 

”Tidligere utgaver”. 

Advokat Magnus Grøsfjeld
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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,-

Jubileumshefte fra Hus & Bolig 50,- 100,-

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

taletrengt?
Krever lengre
reklamasjons-
frist for ny bolig
Forbrukerrådet tar til orde
for å utvide reklamasjons-
fristen på ny bolig. 

Det oppleves som urimelig at
klagefristen på en ny bolig til
flere millioner ikke er lengre enn
på en mobiltelefon. Ikke bare er
det store forskjeller i pris, men
en ny bolig er også ment å vare
atskillig lengre enn vanlig løsøre.
I dagens lovverk er reklamasjons-
tiden ved kjøp av en nyoppført
bolig den samme som ved kjøp
av kapitalvarer, slik som vaske-
maskin og tv. Femårsregelen gjel-
der også ved avtale om oppføring
ved kjøp av bolig som ikke er
ferdig når avtalen inngås. 

Feil i ettertid
Ifølge professor Svein Bjørberg
ved NTNU oppdages bare 
10 – 15 prosent av feilene før
bygningen er seks år gammel.
Typiske feil som kommer etter
reklamasjonstidens utløp dreier
seg ofte om fukt, sopp og råte,
noe som fort blir kostbart å utbe-
dre for huseieren.
Kjøp av ny bolig skiller seg fra
kjøp av brukt bolig ved at det er
større sannsynlighet for at feil vil
dukke opp, idet en rekke feil og
mangler ikke viser seg før huset
har vært i bruk en tid. Det tar tid
før man blir klar over takplater
som skaller og grunnmur som
sprekker eller «glir ut».
Det er dessverre forbrukerne som
blir sittende igjen med regningen
for byggefeil som dukker opp når
reklamasjonsfristene på fem år er
utløpt. Det hjelper aldri så mye

at det er uomtvistelig slett hånd-
verk som er årsaken til feilene og
manglene.

Bedre forbrukervern 
i Danmark
Danmark har ti års reklamasjons-
frist for feil eller mangler ved
kjøp og salg av boliger til forbru-
kere. Denne fristen var tidligere
hele 20 år, men ble redusert 1.
januar 2008. Danske boligkjø-
pere er ikke i samme grad prisgitt
dårlig utførte byggearbeider, som
vi er i Norge. Vi håper nå at nor-
ske myndigheter tar affære for å
sikre boligkjøpere og boligbyg-
gere bedre og varige boliger. 
Fra 1. april 2008 har profesjo-
nelle byggherrer i Danmark også
plikt til å tegne og betale for en
byggeskadeforsikring når de opp-
fører nye boliger for private.
Byggeskadeforsikringen tegnes 
til fordel for bygningseieren og
løper i ti år. Byggeskadeforsik-
ringen følger boligen den er teg-
net på, og den løper uavhengig
av om boligen selges. 

Prosjektgruppe nedsatt
Forbrukerrådet vil nå etablere ei
prosjektgruppe som skal styrke
forbrukernes rettigheter ved 
bygging av nye boliger der
beskyttelse ved konkurs i bygge-
næringen og reklamasjonsfristen
blir satt på dagsordenen. 

Regiondirektør Roger Helde, 
Forbrukerrådet.



Siden kraftleverandørene med
forbrenningskraftverk blir
avkrevd slik, som de selvsagt
legger oppå sine produksjons-
kostnader, og supplerer med
distribusjonskostnader og kal-
kulerte fortjenestemarginer,
danner dette en europeisk mar-
kedspris. Så lenge det finnes
overføringskapasitet er det
denne pris også de norske pro-
dusentene kan oppnå på det
åpne marked. Med fratrekk av
overføringskostnadene til kon-
tinentet fremkommer dermed
den pris de norske forbrukerne
uten spesielle avtaler eller kon-
sesjonsrettigheter må betale for
sitt samtidige uttak/forbruk i
Norge. 

Når så vannmagasinene, 
for maksimal produksjon og
fortjeneste er tappet ned til
bare pålagt reserve, fremskaffes/ -
kjøpes supplerende energi fra
kontinentale varmekraftverk,
til den pris som da fremkom-
mer, inklusive avgiften, når
disse står uten vannbaserte
konkurrenter. Fortjenestemar-
ginen regnes i prosenter, også
på den importerte krafta,
inklusive overføringskostnader
og kalkulerte tap, og prosent-

påslag på en høy pris gir mer
penger i kassa enn på en
”norsk” selvkostpris. Tilgjenge-
lig overføringskapasitet har ført
til at leverandørene først kan
selge ut krafta til markedets
pris, og så formidle den tilbake
til norske forbrukere til marke-
dets pris pluss egne påslag.
Slikt dobbeltsalg gir penger i
kassa!

Siden forbrukerne ikke er
forpliktet å holde seg til en
 spesiell leverandør er heller
ikke leverandøren forpliktet til
å levere(til produksjonskost),
(men må fremskaffe energien). 
Så enkelt kan det forklares!

Eivind L. Kristensen, 
Holmestrand

ANBUDSTJENESTER
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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

ANLEGGSGARTNERTJENESTER BYGG – OG TØMRERMESTER

SENTRAL GODKJENNING 
- STATENS BYGN.TEKN.ETAT

BYGGEBRANSJENS VÅTROMS-     
NORM - GODKJENT BEDRIFT

KVALITET - TRYGGHET - ERFARING

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

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

Øystein R. Lund
Trosterudvn. 6 D, 0778 Oslo   

Medlem av Norges
ByggmesterforbundEnighet være

lengst

    

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

fagfolk til tjeneste

BLIKK- OG TAKTJENESTER

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

BLIKK- OG TAKTJENESTER

Reparasjoner eller omlegging 
av alle typer tak

Blikkenslagermester 
siden 1947

Medlem av Kobber- 
og Blikkenslagerlauget

Tlf. 22 25 88 15
Mob. 97 70 75 99

tore@blikkulf.no

Kakkelsovnskroken 2, 0954 Oslo 

Om eiendomsskatt
Først vil jeg takke for et nyttig blad. Dernest en kommen-
tar til nyttårsbrevet fra Peter Batta. Han skriver at ”takket
være HLs innsats i politiske fora, i debatter og i media, ble
forslagene om økt boligbeskatning ikke gjennomført.”

Her på Ringerike er dette ikke sant. Her blir de doblet!
Selv løfter fra kommunen gjelder ikke her. I Ringerikes
Blad 12. desember innrømmer til og med varaordføreren
løftebrudd. Senere i måneden får vi vite at det skal bli
dobbelt så dyrt å eie bolig.

Alle i Ringerike blir rammet; alle med hytter og eien-
dommer enten kommunen står behjelpelig med vei, vann,
kloakk, lys eller ikke. Alle må tydeligvis være med å betale
for kommunal sløsing og høyere lønninger. Urettferdig,
spør du meg!

Karin H., Hønefoss. 

Hvorfor betale CO2-avgift? 



MUR – MALER- OG SNEKKERTJENESTER

gårdeiere – sameie - borettslag
•  Kvalitetsløsninger til riktig pris!

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

•  Førstehjelp mot fukt 
•  Nye og rimelige  løsninger med Controll Betongtett 

og  Xypex kvalitetsprodukter

MAl CoNsult As
Cato oddsett direkte tlf. 900 88 104

ensjøveien 14, 0655 oslo – tlf. 22 57 83 80 – Fax. 22 57 83 99 
e-post: post@malconsult.no  - www.malconsult.no
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fagfolk til tjeneste

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

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

RØRLEGGERTJENESTERRADONMÅLINGER

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

FUKTPROBLEMER

Muggsopp/ 
råteproBleMer

· Førstehjelp mot fukt
· Nye og rimelige løsninger 
med Controll Betongtett og 
Xypex kvalitetsprodukter

MAl CoNsult As
Cato Oddsett dir. tlf. 900 88 104

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

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

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

ELEKTROINSTALLATØRER

isste du at du selv har ansvaret 
for det elektriske anlegget i 
boligen din?
 
Finn din nærmeste Sikringen-
elektriker på www.sikringen.com 
eller ring tlf. 0 20 60.

- respekt for deg  

CONTAINERE

BYGG- OG TØMRERMESTER
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STIGER OG STILLASER

SKORSTEINSARBEID

tømrermester murmester

TANKRENS

SOPP OG SKADEDYR

Våropprydding – container - bortkjøring  
i trygge hender for medlemmene i HL

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

VAKTMESTERTJENESTER

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

VARMESPREDER

TRAPPER
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 7,00.
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Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 1 må vi ha senest 15. april 2009.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven i num-
mer 5 var "Forbudet mot deponering av
nedbrytbart avfall vil gi bedre ressurs -
utnyttelse og hindre utslipp av klimagas-
ser". Ryggsekk sendes til Tone S. Oksavik,
Grimstad, Arne Høgenes, Siggerud og
Svein-Arve Husevold, Ski. Ryggsekk
 sendes også til Per Otto Lundhaug, Hau-
gesund, Olav H. Øien, Ålesund og Harald
Westby, Knapstad. De hadde svart riktig
på oppgaven i nummer 6: "Selv om
 boliglånsrenten har økt klarer de fleste 
å betale låneutgiftene sine".

Send gjerne svaret på e-post til 
husogbolig@huseierne.no. 
Merk emnefeltet Kryssord nr. 1
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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
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
Bjørn Engemobakken
Torggt. 73
Boks 462, 
2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Mobil 95 08 31 04
hedmark@huseierne.no

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

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

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

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 36
3110 TØNSBERG
Telefon 33 31 54 00
Mobil 92 28 85 67
vestfold@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98, 4801 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
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
Mobil 90 12 78 33
rogaland-s@huseierne.no

HORDALAND
Monica Bryner
Fortunen 7
Boks 225 
5804 BERGEN
Telefon 55 36 11 50
Mobil 9119 66 49
hordaland@huseierne.no

SOGN OG FJORDANE
Jan Erik Mardal
Grandavegen 5
Postboks 138, 
6821 SANDANE
Telefon 57 88 44 00
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
Are Opdahl
Notenesgate 3
6200 ÅLESUND
Telefon 70 16 18 00
Mobil 90 91 62 30
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
nordland@huseierne.no

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94
Boks 490, 
5501 HAUGESUND
Telefon 52 70 05 30
rogaland-n@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Grønnegata 37-39, 3.etg.
Boks 90, 
9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Mobil 97 75 60 96
troms@huseierne.no

FINNMARK
Tor E. Farstad
Myrveien 11 D
Boks 1290, 
9505 ALTA
Telefon 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
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
Mobil 90 91 40 49
nordmore@huseierne.no
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SPAR LOMMEBOKEN OG MILJØET  
MED CTC VARMEPUMPER
Vil du redusere fyringsutgiftene dine? Velg en miljøvennlig varmepumpe fra CTC. Vi har varmet 
opp norske hjem i generasjoner. Væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er stillegående, for-
beredt for tilkobling til solenergi og gir unik besparelse. Luft-vann varmepumpen CTC EcoAir er 
effektiv helt ned til -15 °C , og kan lett tilpasses eksisterende eller ny fyrkjele. Alle varmepumpene 
kan via en tilleggsmodul styres fra din mobiltelefon.

Hvor mange kilowatt-timer sparer jeg? Gå inn på våre hjemmesider, www.ctc.no, fyll ut  
vårt kalkyleskjema, og se hvor mange kWh du sparer på et år.  
 
CTC - naturlig oppvarming.

SPAR LOMMEBOKEN OG MILJØET 

SPAR 
opptil

på fyringsutgiftene

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig
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Forvirrende om inneluften:

Tvilsom anbefaling
av varmepumper

Velg riktig peis l 100 bilder til fotofinalen  l Late slipper trappevask


