
Skadeforsikring

Enkelt oppgjør etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR Skadeforsikring med et mål om å bli best der det 
virkelig gjelder - på selve skadeoppgjøret. Hvor god din forsikring egentlig er vet du først når 
skaden inntreffer. Derfor skal vi være lydhøre når uhellet er ute. Vi skal legge til rette for at du 
raskt får den hjelpen du trenger, slik at hverdagen din blir normal igjen så fort som mulig.
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BANKSPARING KUN 

5%  AVKASTNING

ETTERISOLERING AV LOFT 

34%  AVKASTNING

www.glava.no

Plassér pengene på loftet! Utregninger gjort ved hjelp av vår nettbaserte beregningskalkulator  
konkluderer med at du får opptil 34% avkastning årlig om du etterisolerer loftet ditt. Maksimal  
innskuddsrente i bank er bare 4-5%. Etterisolering er dermed nesten 7 ganger så lønnsomt.  

Besøk www.glava.no i dag og regn ut hva gevinsten blir for deg og dine.

Beregningsgrunnlag: Hus på 125m2 bygget 1970-1975 med kaldt loft og oppvarmet kjeller, med strømpris på kr 0,90 per kwh - isolert  
med 200mm Glava Isolasjon til kr 10.900. Investeringen vil gi en årlig besparelse på kr 3.663, altså en avkasting på hele 34%.  

Etter tre år er materialutgiften til isolasjon tilbakebetalt. 

PENGEPLASSERING!
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Det finnes i dag en 
rekke doløsninger som
kan konkurrere med
gammeldassen. Foto:
Nina Granlund Sæther.
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INNE: Eli Tangvall Aasen har 
flyttet inn i drømmeboligen. 

Foto: Frode fotograf.

KJØLENDE: Forbered deg på
en varm sommer. Vi viser vei
til en svalere tilværelse. 
Foto: Nina Granlund Sæther.
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du ønsker å overvåke
hjemmet eller hytta.
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SOMMERFRYD: Folkehelseinstituttet
fryker syke barn som følge av mye
bakterier i små svømmebasseng.
Foto: Bjørn Rørslett / Samfoto.

Hyttelivets gleder er mange. Men for de fleste hører det
også med en utedass.
Da vi kjøpte hytte høsten 2000, kjøpte vi også et

 uappetittlig avtrede. Det var umulig å bruke uten utførlig
bruksanvisning. Innretningen ble, ikke uten grunn, døpt
”drit og dra”. Man gjorde nemlig fra seg på et slags lokk,
og når man var ferdig måtte man dra i en snor for å skyte
etterladenskapene bakover i den store tanken på baksiden.
Problemene oppstod når noen hadde glemt å legge tilstrek-
kelig med bark på lokket på forhånd. En smule bløt mage
førte til at innholdet ble sittende! 
Men også da vi hadde byttet ut den forhistoriske

 biodoen med et langt mer praktisk og tiltalende avtrede,
måtte alle gjester få et lite kurs når de kom på besøk. Vi

hadde nemlig investert i et sepa-
rasjonstoalett. Foran var det et
eget lite rom til bimmeli-bim,
mens bakre halvdel var til bom-
meli-bom. Et par lameller i plast
hindrer en i 
å se ned i underverdenen, men skal
man klare å tisse må man  faktisk
sitte. Da forsvinner lamellene
ut til siden. Man må også
passe på hvordan man sit-
ter – avhengig av hva man
har tenkt å gjøre. Sitter
man for langt foran hvis
man skal stort, går det
rett og slett galt. Og
 setter man seg for langt
bakover når man bare
skal tisse,  havner urinen
der man helst ikke skal
ha den.

Urin skaper problemer for mange hytteeiere. Derfor
blir da også svært mange menn oppfordret til å bruke
Guds frie natur når de må slå lens. Med den følge at land-
skapet gror til. Havner det for mye urin i biotoalettene er
det nemlig vanskelig å få en god kompost. Alternativet er
da å bruke et energikrevende varmeelement som øker for-
dampningen, eller å tappe av overflødig væske. Det siste er
bokstavelig talt en dritjobb.
Dritjobb er det også å tømme kamrene på snurre -

dassen, men man er heldig hvis man slipper én gang i året.
Får man ikke plass til en stor tank under doen og må nøye
seg med 40-liters dunker som vi hadde, må man til pers
minst fem ganger hver sommer. Heldigvis kunne vi sette
lokk på bøtta når vi fraktet den til en oppsamlingstank pr.
trillebår. (Vi kunne jo ikke ha fem – seks stinkende dobøt-
ter stående til kompostering i solveggen der vi skulle sitte
hele sommeren.) Verre var det nok likevel for en hyttenabo
som bare hadde en krafsebrett å frakte bæsjen på. Han var
relativt mutt da vi møtte ham med toppet bør.
Egne urintoaletter har nå kommet på markedet, og

man får i dag også tosetere med ett sete til mig og et annet
til avføring. Men det hender jo både titt og ofte at man må
begge deler selv om man bare trodde man skulle det ene.
Sporveksler burde derfor vært standardutstyr på slike doer.
Jeg er glad det ikke er jeg som må lære meg å skifte sete i
hurtigtogsfart midt i prosessen. Vi ble nemlig tvunget til å
knytte oss på det offentlige vann- og kloakkanlegget til
kommunen. Derfor går vi sommeren lyst i møte med et
helt vanlig vannklosett. God sommer!

PS: Du kan lese mer om de ulike doalternativene 
på markedet lenger bak i bladet.

Med hjerte i døra
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RIS fra Batta går til Høyres ordførere
Per Sigurd Sørensen i Kristiansand og Arne
Thomas sen i Lillesand. De var begge soleklare før
forrige kommunevalg på at eiendomsskatt er en
uting. Etter valget presterer de det motsatte; i
 Kristiansand skal det gjennomføres full retaksering
av alle eiendommer og resultatet blir selvfølgelig økt
skatt. Sørensen og hans varaordfører synes nemlig at
folk betaler for lite eiendomsskatt. Hvor ble det av
ideologien? 

I Lillesand lovet Høyre at det ikke ville bli innført
eiendomsskatt. Her gjorde partiet et brakvalg med
nærmere 60 prosent av stemmene. Nå er det glemt,
og skattegiroen er på full fart inn til huseierne.
Begrunnelsen er nytt skolehus. Men dette skole -
huset ble faktisk vedtatt bygget i forrige periode.

Vi er selvfølgelig meget skuffet over politikere som
bryter valgløfter. Særlig skuffet blir vi når eiendoms-
skatt økes eller innføres, fordi det går direkte ut over
huseierne. Bolig er et nødvendighetsgode for oss
alle, og skal ikke bli en melkeku for skatteglade
 politikere. Fremdeles har langt over halvparten av
alle norske kommuner unngått å innføre eiendoms-
skatt på bolig!

Vi har nå tatt saken opp med Høyres leder Erna
Solberg, og har bedt om møte med henne og andre i
Høyres ledelse for å fortelle hva vi mener om parti-
ets oppførsel i de kommuner der Høyre er med på å
skru opp eiendomsskatten.

ROS fra Batta må deles av flere denne
gang. Fra Huseiernes Landsforbunds nylig gjennom-
førte undersøkelse av eiendomsskatt i 2009 går det
frem at ni kommuner har avviklet eiendomsskatten
for boliger siden 2007. Dette setter vi meget stor pris
på. Kommunene som fortjener felles ros er i alfa -
betisk rekkefølge Aure, Bardu, Drangedal, Etne, Gjes -
dal, Lyngdal, Nordre Land, Nordreisa og Sørreisa.

HLs landsmøte i Kristiansand i 2008 innstiftet en
pris til kommuner som avvikler eiendomsskatten.
Det er en gavesjekk på kr 25 000,- som skal brukes
til å kjøpe kunst av en lokal kunstner. Kunsten skal
brukes til utsmykking av en kommunal institusjon.
Ordføreren i Gjesdal kommune mottok denne prisen
under vårt landsmøte i Kristiansand. De andre kom-
munene skal få den i løpet av 2009.

Installer markedets beste vannrensesystem og få
det renneste vannet i alle husets kraner uten frykt
for farlig forurensning.

Rhino EQ-300 / EQ-300-85
Rhino EQ-300 // EQ-300-85 er flaggskipene blant Aquasana produktene. Disse kobles
påhovedinntaket for vann til huset og renser dermedalt vann somkommer inn.

Her er oversikt over hvordan systemet fungerer:
• Fase 1: Forfiltreringen av utfellinger vil fjerne alle større partikler eller uklar-

heter fra vannet, inkludert sand, skitt, jern og rust ned til 5mikroner.
• Fase 2 filtrerer ut klor med en patentert mineralbærer for sink/kobber kalt

KDF-55. Denne bæreren bidrar også til å forhindre bakterievekst inne i filte-
ret på grunn av den bakteriostatiske effekten til kobber.

• Fase 3 bruker en høygradert 12/40 Granulærak-
tivert karbon (GAC) kaltCentaur™ forå filtrereut
mer klor ogandre sporkjemikalier. Somtidligere
opplyst, ble imidlertid EQ-300 bare testet for fjerning av
klor og utfellinger. Denne typen Catalytic Carbon øker
renhet, smakoggenerell klarhet oger anerkjent avUSEPA
som «den best mulige teknologi for fjerning av syntetiske
kjemikalier fra vannet».

Fordelene inkluderer:
• Rent vann
• Ingen elektrisitetskostnader
• Ingen tilbakespyling
• Null spill av vann
• Bedrer luftkvaliteten innendørs
• Nærmest intet vedlikehold
• Forlenger livet på sanitærinnretninger og apparater

Vannfiltersystemet Rhino EQ-300Whole House er testet av UL (Underwriters La-
boratories) for NSF-standard 42 med ytelse i klasse 1. Systemet er også godkjent av
Sintef NT VVS 096. Dette betyr at systemet bekreftes å kunne fjerne klor, lukt, smak
ogutfellinger for hele livssyklusenpå1.135.000 liter. EQ-300produserte ikkeoppdagbareni-
våer av klor for 1.135.000 liter med et innstrømmingsnivå på 2ppm.

AQ-UV20 Ultrafiolett Inline Water Systems.
Hvis du er bekymret for bakterier og parasitter i vannet ditt, kan et ultrafiolett system be-
nyttes i forbindelse med begge EQ-300-modellene. Pærene for systemet må erstattes hver
12. måned. Den må installeres etter hver vannmykner og etter EQ-300. Hvis du har et klo-
rert vannsystemerdet ikkenoebehov forUV-behandling sidenUVdreperden sammetypen
bakterier og parasitter som klor gjør.

®

Den største fordelen ved filtrering av vann i hele huset er at
samtligekraner,badekar,dusjerogavløpvilha rent, kjemikali-
efritt vann for alle typer bruk. Det har blitt bevist at de fleste
kjemikalier, inkludert klor, kommer inn i kroppen vår gjennom
absorbering og inhalering, snarere enn ved inntak. American
JournalOfPublicHealthrapporterteat«2/3avvårkontaktmed
klor kommer fradusjingogbading, ikke fradrikking…»

Harbakks AS
Postboks 269
4553 Farsund
Tel: 38 38 30 00

IMPORTØR :

i samarbeider med

rørleggerkjeden

Varme & Bad

Ta kontakt med din lokale Varme & Bad
forhandler, eller se www.vb.no

for nærmeste forhandler

www.vb.no
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aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

For tiden arbeider vi intenst sammen
med Hallingkraft for å tilby en ny fast-
prisavtale for tre år. Denne vil bli lansert
til alle medlemmene i løpet av høsten.
På grunn av finanskrisen og andre for-
hold som har redusert etterspørselen
etter kraft, mener vi at tidspunktet er
fornuftig for å tegne en tre års fastpris -
avtale. Nærmere omtale og detaljer
rundt dette vil du finne annet sted i
dette bladet, samt på vår hjemmeside 
og i neste utgave av medlemsbladet.

Vi vil ønske deg en solfylt og velfortjent
sommerferie!

Denne våren har eiendomsskatt vært en
dominerende sak. Fremdeles er det bare
fire av ti kommuner som har innført
skatten, men motstanden blant hus -
eierne er overveldende, og vi får hundre-
vis av henvendelser der skatten er inn-
ført. De aller fleste boligeiere synes at
det er urimelig å betale skatt for å bo i
egen bolig. Eiendommen er kjøpt med
beskattede og belånte midler. Mange
synes at skatt på en belånt bolig er
 vanskelig å forstå!

Til tross for at den sittende regjeringen
ofte skryter av sin ”gode” kommune -
økonomi, sier nesten alle kommuner at
de er sulteforet og har vanskeligheter
med å få endene til å møtes. Derfor må
de lete med lys og lykte for å få inntekter
som dekker utgiftene. Selvsagt er det
vanskelig å kutte i velferdsgoder som er
innført, men mange kommuner kunne
med hell prøvd å spare kostnader der
mulighetene tross alt finnes. I denne
sammenheng vil jeg fremheve Frogn
kommune som nettopp har gjort en 
slik innsats!

Vi har hatt møter med Kommunenes
Sentralforbund (KS) og er blitt enige 
om å forsøke å samarbeide om en felles
statistikk og oversikt over kommunenes
eiendomsskatt. Statistisk Sentralbyrå er
også med på dette, og arbeidet går sin
gang. I tillegg har vi selvfølgelig møter
med politikere både på Stortinget og
lokalt i mange kommuner. Spesielt må
nevnes Kristiansand, som har vært en
”verstingkommune” i år. I forbindelse
med høstens stortingsvalg vil eiendoms-
skatt dominere HLs mediainnslag og
deltakelse.

Begivenheter feires i oktober
I år er Huseiernes første medlemsblad
100 år. Vi og Hus & Bolig vil naturligvis
feire dette. Samtidig vil Huseiernes
Landsforbund runde 150 000 betalende
enkeltmedlemmer i løpet av høsten.
HLs lokalavdeling i Oslo og Akershus
(HLOA) passerer 50 000 medlemmer i
år, mens flere andre av våre lokal -
avdelinger runder 10 000 medlemmer.
Disse begivenhetene må markeres! 
Vi har besluttet å gjøre det i forbindelse
med Huseierdagen den 15. oktober. 
Da vil det bli avholdt arrangementer på
alle de steder hvor HL har distriktsrepre-
sentanter. ”Kultur og underholdning”
skal være rammen for festen. Herved er
du invitert!

Hvert år holder vi to konferanser for
våre distriktsrepresentanter, der vi evalu-
erer vår virk som  het og planlegger kom-
mende halvår. På vårens konferanse var
medlems verving en av hoved sakene. Om
kort tid vil vi lansere en ny verveportal
på internett. Med attraktive premier
håper vi at medlemmene våre blir enda
flinkere ververe for foreningen. Ellers vil
jeg minne om våre mange, gode med-
lemsfordeler. De to siste er varmepum-
per fra Daikin og rørlegger tjenester
og VVS-utstyr fra kjeden Varme og
Bad. Som medlem i HL vil du
spare betydelige beløp ved å
benytte disse! Ellers finner
du alle medlemsfordelene
på vår hjemmeside
www.huseierne.no 
og her i bladet. 

Eiendomsskatt og begivenheter i HL
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Inntil ny eiendomsmeglingslov ble inn-ført i fjor, kunne kjøpere og selgere av
boliger kontakte megler dersom de
ønsket innsyn i budjournalen. Samtidig
måtte de undertegne på at informasjonen
ikke skulle spres til uvedkommende. Nå
deles de samme papirene automatisk ut
til begge parter, og flere har allerede sett
sitt snitt til å tjene noen kroner på å spre
informasjonen videre, hevder NEF. 
– Vi har fått tilbakemeldinger fra vel-
dig pålitelige meglere om at budjour -
naler har blitt omsatt for opptil 20 000
kroner i Trondheimsområdet, sier
Finn Tveter, direktør i Norges Eien-
domsmeglerforbund. 

Lister av denne typen er spesielt
interessante for personer som bor i
sameier eller borettslag, der flere av
leilighetene ofte er nesten iden-
tiske. Har naboen solgt sin leilig-
het, kan man enkelt kjøpe bud-

journalen av ham, for så å selge sin egen
bolig direkte til nummer to eller tre på
lista uten bruk av megler. 

Unødvendig informasjon
Datatilsynet mener budjournaler for de
fleste er helt unødvendig informasjon, og
hadde heller sett at listene ble gjort til-
gjengelige kun for dem med faktiske mis-
tanker om uregelmessigheter i budrun-
den. 
– Det man ofte glemmer å spørre seg

om før man gjør tiltak av denne typen er
hvilken verdi den samme informasjonen
kan ha på helt andre områder, for eksem-
pel for kriminelle. Man forsøker å løse et

problem og skaper kanskje et nytt som er
mye verre, sier Ove Skåra i Datatilsynet. 

Frykter misbruk
Finn Tveter i NEF tror også listene legger
økt press på kjendiser og andre som
ønsker å holde budgivningen sin hem-
melig. 
– Informasjon av denne typen kan

helt klart være interessant for blader som
Se og Hør. En budjournal kan varsle om
skilsmisser, og har noen tatt forbehold
om finansiering, kan også det være inter-
essant informasjon, sier Tveter. Han tror
flere vil velge å gjøre budene sine via
advokat. 
– Jeg tror mange tyr til en mellom-

mann for å ikke få navnet sitt brettet ut.
Hvor er sikkerheten i forbindelse med
budrunden egentlig da? Mellommannen
har jo ingen krav til opplysningsplikt,
sier Tveter. 

Vil vurdere forskriftsendring
Da Hus & Bolig tar kontakt med Finans-
departementet gir statssekretær Ole Mor-
ten Geving umiddelbart løfte om å se
nærmere på saken. 
– Når reglene nå synes å bli praktisert

i strid med formålet, vil departementet
be Kreditttilsynet utarbeide forslag til
forskriftsendringer, slik at man unngår
videresalg, sier Geving. Han understreker
samtidig at det ikke er noe forbud mot å
gjøre en bolighandel uten megler. 
– Selv om videresalg av budjournaler

etter min oppfatning er i strid med for-
målet bak bestemmelsen, og at megler-
leddet på den måten omgås, er det likevel
grunn til å peke på at det ikke er noe for-
bud mot overdragelse av eiendom uten
bruk av megler, sier Geving. 
brs@huseierne.no

Les hele svaret fra Finansdepartementet på
www.hus-bolig.no

Budjournaler
omsatt for 20 000 kroner 
Strengere krav til åpenhet i budrunder har ført til 

at lister med budgivere nå omsettes for 20 000 kroner, 
hevder Norges Eiendomsmelgerforbund. Nå har organisa-

sjonen kontaktet departementet for å få slutt på det de
mener er en svært uheldig praksis.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Beskytt familien og hjemmet ditt!
Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og dine nærmeste sikret, både natt og dag. 
Ved utløst alarm varsler alarmanlegget vår døgnbemannede alarmstasjon direkte.
Som medlem i Huseiernes Landsforbund kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både 
installasjon og månedsleie.

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

Spe
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Gunstig tilbud til medlemmer
i Huseiernes Landsforbund

Ferdig installert grunnpakke med 
kameradetektor kr. 1980,-*
(ordinærpris kr. 3480,-)
Månedsabonnement fra kr 314,- *
(ordinærpris fra kr. 349,-)

Ferdig installert 
grunnpakke til kun

kr. 1980,-*
Du sparer kr. 1500,-
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WATERGUARD

AUTOMATISK VANNSTOPPER
Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir oversvømt av vann. Pakninger som
blir slitt, kraner som går i stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Uansett, det er svært kostbart,
og kan unngås med enkle og rimelige midler.

WATERGUARD sine automatiske lekkasjestoppere registrerer fuktighet og stenger øyeblikkelig vanntilførselen til boligen hvis det
oppstår en vannlekkasje.
Huseiernes Landsforbund anbefaler sine medlemmer å installere automatiske vannstoppere som gir betydelig rabatter i
forsikringspremien.

WATERGUARD
AUTOMATISK VANNSTOPPER

STOPPVANNET FØR DET ER FOR SENT!WWW.WATERGUARD.NO

Visste du at vannskader...
... er tre ganger mer vanlig en brann i

norske hjem.
... skjer fire ganger oftere enn innbrudd.
... er seksten ganger vanligere enn

skader grunnet lyn, hagl eller storm.
... koster mer enn innbrudd, brann og

stormskader tilsammen.
... oppstår mer enn 75 000 ganger/år.
... koster samfunnet 2,5 milliarder

kroner i året.
... kan forebygges.

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

Lindab Rainline er det fargerike, 
komplette, fleksible og lettmon-

terbare takrennesystemet, pro-
dusert av sterke galvaniserte 
stålplater. Det leveres i 10 
ulike farger, som kan mikses 

og matches for å skape en 
ansiktsløftning for et hvert hus.   
Finn inspirasjon i 
vår nye brosjyre. 
Se selv hos din 

lokale forhandler 
eller gå inn på 
www.takrenner.no 

Gi huset ditt en 
ansiktsløftning Når kvalitet, pris

og design teller!



PARABOLANTENNER 
HINDRER INTEGRERING
– Integreringens hovedfiende er parabolantennene, sier

direktør i Malmø Islamic Center, Bejzat Becirov, til Aften-

posten. – Det er så lett å bli irritert foran TV.  Becirov

mener mange ungdommer fortviler i trangbodde leilig-

heter etter å ha sett voldsscener fra land de gjerne har

røtter i. I tillegg er det lett å sammenligne seg med

 steder og bydeler som har høyere status. Det tar tid å

akseptere at noen spiser oksefilet mens andre må klare

seg med spaghetti. Foto: Nina Granlund Sæther
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Håpløs kamp
Rune Kjennerud i Stopp Tagging AS har

fjernet ungdommens kunst- og hærverk i

over 15 år. Ingen ting tyder på at han blir

arbeidsledig, skriver Bolig og Miljø. De

som er med i Oslo kommunes vaktordning

får tagging fjernet i løpet av 48 timer. Både

kjemikalier og høytrykksspyling brukes for

å få bort griseriet.

“Det skal ikke føre frem å søke til -

givelse for tiltak man vet en ikke 

vil få tillatelse for i forkant.”
Byantikvar i Oslo, Marte Boro, til Aftenposten

sett&hørt
Krever bedre garantier
Forbrukerrådet krever bedre garantier for husbyggere.

– En konkurs hos entreprenør kan få store økonomiske konse-

kvenser for huskjøperen som står igjen. 

Vi krever derfor at departementet øker garantisatsene vesentlig ved

bygging av boliger, sier rådgiver Rune Setten i Forbrukerrådet til

Aftenposten. Med dagens regler må den som bygger for deg kun ha

en bank garanti på 100 000 kroner for å bygge et hus til 2 mil lioner

for å dekke eventuelle reklamasjoner. Regjering en foreslo i høst å

øke garantien fra 5 til 10 prosent av kjøpesum. Forbrukerrådet

mener satsene minimum bør økes til 15 prosent i de tilfeller hvor

kunden eier tomten selv.

ALLE BATTERIER
SKAL SAMLES INN
Heretter skal alle kategorier batterier,

også husholdningsbatterier, samles inn

skriver Tur-retur. Hensikten er å hindre

at miljøfarlige batterier havner på

deponi. Batteriene vil gå til material-

gjenvinning, og eventuelle miljøfarlige

stoffer tas hånd om. Returordningen

skal være på plass i løpet av september. 

Er kulturminner kulturminer?
Skal man ta vare på industriarven eller ”rive rasket”? Ingenting er så

nedlagt som et nedlagt smelteverk, skriver debattredaktør i Aftenpos-

ten, Knut Olav Åmås, som selv fra Odda. I et presset lokalsamfunn er

det ikke lett å forestille seg de nå sterkt forfalne restene av en nedlagt

hjørnesteinsbedrift som en del av verdensarven. Kulturvernforkjem-

perne ser en drøm, en del av befolkningen ser et traume å bli kvitt.

Hus & Bolig retter: 
Saccosekken lever
I forrige nummer skrev Hus & Bolig at 80- tallets

saccosekker var tilbake i ny drakt under navnet

Baggi. Dette stemmer ikke.  Saccosekkene lever i

beste velgående, og i alle ønskelige farger; også

80-tallets rosa skaitrekk produseres den dag i

dag. Konkurrenten Baggi lager ikke saccosekker,

som er et navn Sacco of Norway AS har 

rettighetene til, men sittesekker. 



Gjesdal henter 
glass og metall

I snart ett år har Gjesdal kommune i Rogaland

hentet glass- og metallemballasje hjemme

hos kommunens innbyggere. Mer enn 90 pro-

sent av all emballasje er gjenvunnet. Dette er

ifølge Tord Tjelflaat i renovasjonsselskapet

IVAR unikt i landssammenheng. Nabokom -

munene Time og Klepp snuser på mulig -

hetene for å følge etter, skriver Tur-retur.
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“Skjer det en overdosering av stoffet, vil folk
med bleket hår oppleve at det blir grønt.”
Lars Anders Lorvik, importør av bassengrensemiddelet PoolSan, til Aftenposten

ULIKE REGLER FOR BRÅTEBRANN
I utgangspunktet er all brenning av avfall forbudt i Norge. Bakgrunnen for forbudet er den

lokale forurensningen som blant annet bråtebrenning bidrar med. Brenning av hageavfall

kan i følge Folkehelseinstituttet gi store utslipp av svevestøv, karbonmonoksid og mange

andre organiske forbindelser. Det er likevel slik at den enkelte kommune bestemmer om

det er lov å brenne avfall fra boliger eller landbruk. Foto: Nina Granlund Sæther.

Universell utforming
Statens bygningstekniske etat og Husbanken ønsker

å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om hvordan

boliger, bygg og uteområder kan tilpasses alle. Man

skal ikke behøve å godta tunge dører, dårlig skilting

og høye terskler. Universell utforming handler om å

erstatte dårlige løsninger med gode – som passer

alle mennesker, uansett alder, størrelse og ferdig -

heter. Les mer på nettsiden www.dinfeil.no. 

Foto: Odd Bjørn Solberg

sett&hørt

RIK PÅ RÆL
I årevis har Ivar S. Løge teppebombet det norske folk med produkter

vi ikke ante eksisterte og langt mindre visste at vi trengte, skriver

Kapital, som anslår formuen hans til å være på 800 millioner kroner.

Select-gründeren har gjort god butikk på ting vi i vår villeste fantasi

ikke hadde trodd det gikk an å tjene penger på – som for eksempel

bærbare urinaler, roterende nesehårfjernere og diverse pyntegjen-

stander til hjemmet. Produktene ble presentert i glansede kataloger i

en eksplosjon av glorete farger. Løge selv fikk adrenalinkick hver

gang han tittet i postboksen og så hvor mange ordrer som hadde

kommet. – Folk liker det som er billig, sier han til bladet.

Utedo på museum
Mange husker bygårdenes stinkende, mørke og kalde utedoer. Nå blir en av dem

museumsattraksjon. Norsk Folkemuseum på Bygdøy har satt i stand en to-etasjes

utedo fra 1887. Doen kommer opprinnelig fra bakgården i Smålensgaten 1 på Våle-

renga. Selv om utbyggingen av nye boliger på 1900-tallet bedret folks toalettfor-

hold, tømte Renholdsetaten så sent som i 2003 ca. 50 tonn avfall fra utedoer i Oslo.

ET STORARTET FUND: 

Det skulle gå troll i ord. 

I en vitsetegning fra 1910 

ser vi Norsk Folkemuseums 

direktør Hans Aall som sier 

”Det var et fin-fint Fortidsminde

det der!”. ”Ja! Det må vi 

erhverve til Museet” svarer 

styreformann Gustafson. 
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Stopp!
Sjekk vår 

strømkampanje nå!

 Se vår nettside:

 www.hallingkraft.no
det kan lønne seg!

Tlf: 815 68 044



Eli Tangvall Aasen er en modig dame. I
en alder av 67 år bestemte hun seg for
å flytte tilbake til Sørlandet hvor hun

vokste opp. Mens de fleste på hennes
alder bytter ut eneboligen med en lett-
stelt og moderne leilighet, var ikke Tang -
vall Aasen klar for å sette seg til i en liten
to-roms. Hun ville heller ikke bo i det
gamle, sjarmerende hvitmalte huset på
eiendommen hun hadde arvet, selv om
rehabilitering ville være mindre arbeids-
krevende og langt rimeligere enn å bygge
nytt. Etter å ha bodd i en stor, gammel
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Endelig inne:
Låvedrømmen
ble virkelighet

Det er tre år siden Hus & Bolig første gang
skrev om Eli Tangvall Aasen, som hadde lyst til

å gjøre en gammel falleferdig låve i Kristiansand
om til en moderne bolig. Rett før jul flyttet hun

inn. Selv om hun ikke har fått hengt opp alle
bildene sine ennå, har 70-åringen funnet seg vel

til rette i det nye huset.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER   FOTO: FRODE FOTOGRAF

FØR OG NÅ: Taksteinen
på den gamle låven

pryder nå taket på den
nye, og låvebroen har

fått ny funksjon.

GAMMELT OG NYTT: Det                                   
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➤

          gamle bordet med ringer etter melkestell er tre og en halv meter langt. Det ble kjøpt inn til det store, rommelige kjøkkenet. Stolene har fulgt familien i mange år.

trevilla i årevis, ønsket hun seg noe som
var enklere å vedlikeholde og lettere å
varme opp.
– Jeg har dessuten levd med finske

designmøbler gjennom et langt liv. Jeg
hadde ikke lyst til å flytte med dem inn i
et sørlandshus med smårutete vinduer,
fortalte Tangvall Aasen Hus & Bolig da
hun gikk i gang med byggeprosjektet. 
Drømmen var å gjenreise og rehabili-

tere låven på eiendommen. I løpet av de
siste 20 – 30 årene var den blitt både sal-
rygget og falleferdig. Nok en snørik vin-

ter ville den neppe tålt. Kunne hun klare
å sette i stand låven ville hun samtidig
bevare tunet og inntrykket av det opp-
rinnelige gårdsbruket.
Hindrene underveis har vært mange,

men tre år etter at hun begynte å fanta-
sere om nytt bygg, står huset ferdig.

Ville ikke høre
Da venner og familie skjønte at Eli Tang -
vall Aasen mente alvor, ville de at hun
skulle bygge et lite hus på ett plan fritt for
trapper. Men Tangvall Aasen har fått pro-

blemer med hørselen, og slike råd ville
hun slett ikke høre.
Huset er aldeles ikke lite; det er blitt

like langt og like bredt som den opp-
rinnelige låven var før løa mot vest falt
sammen og måtte fjernes. For å få til-
strekkelig høyde i underetasjen måtte
bygget gjøres noe høyere. I tillegg er det
støpt kjeller. Den var ikke planlagt, men
på grunn av dårlige grunnforhold måtte
det støpes en ringmur, og da ble det
naturlig å utnytte det ekstra rommet.
– Jeg kunne jo ikke bygge et lite hus
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BIBEL OG BRENNEVIN:
To ting skulle et slikt
gammelt framskap

inneholde, og det var
bibel og brennevin. Her
har Eli Tangvall Aasen
samlet gamle familie-
klenodier og glass hun

har kommet over. 

ÅPENT: Når man står på
soverommet kan man se
gjennom hele den stor-
slåtte bygningskroppen.
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for én person på denne store, flotte tom-
ten. Når ikke lenger jeg bor her, må det
jo være plass til en vanlig familie med
barn, sier hun.
Trappefritt er heller ikke bygget. Det

er bygget over fire plan. Inngangsparti og
gjesterom ligger et halvt plan lavere enn
den åpne og lyse stuen. For å komme til
det store kjøkkenet og soverommet må
man enda en halv etasje opp. Men det går
også an å komme til det øverste planet via
låvebroen, som er restaurert. 
Det er den karakteristiske steinbroen

som binder sammen gammelt og nytt.
Den har stått her siden 1800-tallet. Selv
om det ikke lenger skal fraktes høylass
opp og inn, er det den som gjør at vi
assosierer det nye bygget med nettopp en
låve. 

Høyt under taket
Arkitekt Janicke Jebsen Vinje fikk frie
tøyler da hun skulle tegne huset. Det
eneste Eli Tangvall Aasen ønsket, var å
beholde låvepreget. 
– Det er klart låveformen legger store

føringer for prosjektet. Men det er en
spennende begrensning. Utfordringen er
blant annet å få inn mye lys uten at veg-
gene blir pepret med vinduer, sa Jebsen
Vinje til Hus & Bolig da hun arbeidet
med tegningene. Derfor ville hun ha
store vinduer i gavlen.
– Huset må også beholde hjørnene så

låveformen ikke blir ødelagt, understre-
ket hun. 
Planen var å sette opp en åpen panel-

rekke på utsiden av vinduene på kjøkke-
net, slik at glassflaten ikke skulle bli for

dominerende. Men teknisk ble det van-
skelig å få til. Vinduene mot syd har i ste-
det fått lyse persienner som demper sol-
strålene når de blir for intense. Persien-
nene hindrer også innsyn fra nysgjerrige
turgåere som legger veien over tunet.
Over langbordet i kjøkkenseksjonen er
det også seks store takvinduer som gir en
karakteristisk og spennende belysning.

Antikviteter, design og Ikea
Stuen og kjøkkenet, som ligger på de
øverste to planene i boligen, er store og
åpne rom med god høyde. Tak og vegger
er hvitmalt. Ingen lister forstyrrer inn-
trykket som er lyst og innbydende. 
Gulvet er påkostet. De brede, massive

eikeplankene er slipt og oljet. Eli Tangvall
Aasen synes nesten det har blitt for fint. ➤

TABLÅ: Eli Tangvall Aasen liker å samle ting som hører sammen. 
Hun har blant annet en forkjærlighet for tekstiler og tekstilredskaper.

Den rosemalte kista finner gjenklang i Kjell Nupens bilde.

STRAMME LINJER: Kjøkkenet er stramt i formen. Når barn og
svigerbarn er samlet kan mange lage mat samtidig uten å
tråkke på hverandre. Da brukes også kaffemaskinen flittig.
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Siden dette er en låve kunne hun ønsket
seg et noe røffere uttrykk.
Bare kjøkkenbordet er nyinnkjøpt.

Det er tre og en halv meter langt og har
stått på ei seter. Bordet, sammen med
noen få andre antikviteter og en spen-
nende glassamling, står i kontrast til det
hypermoderne HTH-kjøkkenet med
kaffemaskin og designkran fra Sveits.
De finske designmøblene i stuen ser

nye ut, men de har Tangvall Aasen hatt i
mer enn 30 år. Andre rom er innredet
med en blanding av rimelige møbler fra
Ikea og spennende, mer eksklusiv innred-
ning fra kjente designere. 
Eli Tangvall Aasen begynte på arki-

tektstudiet på NTH og studerte under
professor Arne Korsmo, men måtte gi seg
da faren ble syk og hun selv skulle ha
barn. Senere ble det lærerutdannelse. Eli
Tangvall Aasens mann, Knut Aasen,
arbeidet i flere år hos Sverre Fehn, siden
ved arkitektkontoret Telje, Torp og
Aasen. 
– Både min mann og jeg var opptatt

av arkitekttur og formgivning. Da vi

bodde i København på 60-tallet fikk vi
design rett i fleisen. Vi hadde dårlig råd,
men jeg gikk rundt og nøt og fikk masse
input, forteller hun. 

Glassamler
Eli Tangvall Aasen er fascinert av glass, og
har blant annet en stor samling av den
svenske glasskunstneren Erik Höglund.
Krukker og flasker i ulike farger og
fasonger er blant annet plassert rundt om
i de små vindusnisjene som er så karakte-
ristisk for låvebygningen. På kjøkkenet
har hun samlet brunt glass, på badet
blått. 
I det store framskapet på kjøkkenet

står det gamle flasker og drammeglass. Et
par av flaskene er fylt med akevitt. Bøker
bundet i gyllent kalveskinn, lommeur og
kniver har også fått plass.
– Det var to ting et slikt skap skulle

inneholde, forteller Tangvall Aasen;  –
nemlig bibel og brennevin. Her har jeg
samlet gjenstander fra både min mors og
min fars familie, og så har jeg supplert
med gammelt glass jeg har kommet over

på loppemarkeder eller i antikvitetsfor-
retninger. Og om kvelden hender det jeg
velger meg ut et glass og tar en liten dram
eller to, sier hun med et smil.
Det var langt mer utfordrende å

bygge hus enn hun hadde trodd da hun
gikk i gang. Men hun trives utmerket i
det store huset, og kan sitte med håndar-
beider i timevis på det lyse kjøkkenet
eller spille jazzmusikk så det svinger
under taket i stuen. Her kan hun også
finne roen med en god bok. På arbeids-
rommet i kjelleren står symaskinen, og
etter hvert skal hun få opp en vevstol.
Hun har all grunn til å være stolt av hva
hun har fått til.
– Nå kunne jeg for en gangs skyld

gjøre ting slik jeg selv ville. Det var deilig
å kunne gjøre dette helt alene, innrøm-
mer hun. 
Du finner mer stoff om den spesielle

låvebygningen i neste utgave. På
www.hus-bolig.no vil du etter hvert
finne bilder fra hele byggeprosessen.
ngs@huseierne.no

FINSK DESIGN: Møblene i stuen ser nye ut, men både bord og stoler har fulgt familien Tangvall Aasen i mer enn 30 år. 
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KATEDRAL: Arkitekt Janicke Jebsen Vinje har valgt å åpne for lyset i gavlen. Herfra ser man også ned til sjøen. 
Solstolen som står ute på terrassen er fra Brasil.
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Innbruddstyver
velkommen på bygda

Bor du i Distrikts-Norge kan
du måtte betale dyrt for en
alarmtjeneste – om du i det
hele tatt kan få en. Hus &

Bolig sjekket dekningen i tre
mindre kommuner. Resultatet

var lite betryggende. 

TEKST: STINE ERIKSEN / NINA GRANLUND SÆTHER

– Hvem kan hjelpe oss her ute i øyriket
med boligalarm, spør HL-medlem Berg-
ljot Stokkan på Hitra. I Hus & Bolig fikk
hun et fristende tilbud fra samarbeids-
partner Securitas Direct, men etter å ha
vært i kontakt med firmaet og flere andre
alarmselskaper, har hun ennå ikke funnet
noen som tilbyr tjenester på øya som lig-
ger ca. to timers kjøretur fra Trondheim.
Hun mener at også folk i distriktene bør
kunne få alarm.

Kunden betaler for utrykning
Hus & Bolig sjekket hva de fire største
alarmselskapene kunne tilby på Hitra i
Sør-Trøndelag, Sel kommune i Oppland
og Lyngen kommune i Troms. I øykom-
munen Hitra er det kun Vaktservice som
kan tilby alarmtjeneste, men da må kun-
den belage seg på å betale for eventuell
utrykning. Selskapet tilbyr da en litt
rimeligere pris på abonnementet.

➤

INGEN ALARM: Mange steder er det umulig å få alarm tilknyttet alarmselskap. Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto.
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I Sel kommune er det større sjanse for
å få alarmtjeneste, men avhenger av hvil-
ket postnummer du har. Tre av leveran-
dørene tilbyr alarm her, to av dem uten
pristillegg for utrykning. Men bor du i
Lyngen i Troms kan du se langt etter
alarm med utrykningstjeneste. Nærmeste
sentral ligger i Tromsø, ca. ni mil unna,
og dit er det for langt å kjøre, både for
montøren og vaktselskapene.

Varsling til din mobiltelefon
– Vi kan kun tilby alarm til husstan-
der som ligger i rimelig avstand fra
nærmeste servicetekniker, sier
Cecilie Knudsen, presseansvarlig
i Securitas Direct. Da hjelper
det ikke om du er villig til å
betale ekstra for tjenesten. Er
det derimot kun utrykningsti-
den som er for lang, kan man få et

varslingsabonnement, sier Knudsen. 
Alle alarmselskapene kan til by vars-

lingsabonnementer. Om alarmen utløses
blir kunden ringt opp og varslet på sin
mobiltelefon. Installasjon av en slik løs-

ning koster ekstra hos enkelte av selska-
pene dersom det er lang kjørevei. 
Hos Securitas Direct har de, ifølge

Knudsen, ingen planer om å utvide
dekningsområdet. De er fornøyd med å
være tilgjengelig i alle byer og på større
steder. 
– For å kunne tilby våre kunder en

fornuftig pris og service kan vi ikke være
tilgjengelig over alt, sier Knudsen.

Mistet trygghet
For Bergljot Stokkan kan det altså bli
dyrt å sikre hjemmet sitt med en alarm-
tjeneste.
– Før i tiden, før vi fikk fastlandsfor-

bindelse, var det ingen som kom ubedt
på besøk her ute i havgapet. Vi hadde
hund, og sov trygt med åpen dør. I dag er
det annerledes. Når vi reiser på ferie blir
huset stående tomt over lengre tid, og er
det noen som vil inn hjelper det ikke hva
slags lås man har. Vi hadde følt oss tryg-
gere med alarm, sier hun til Hus og
Bolig. ser@huseierne.no

I mange hjem er badet familiens favorittrom. Det skyldes med stor sannsynlighet varmekablene under baderomsgulvet.
Den samme komforten kan man skaffe seg i alle rom. Nexans har varmekabelprodukter som passer for de aller fleste rom samt 
“uterommet”.Tradisjonelt forbindes varmekabler i gulv med støping og tykke gulvkonstruksjoner. I dag finnes løsninger for lavt-
byggende støpte gulv (rask oppvarming), og løsninger som ikke krever innstøping.

G l o b a l  e x p e r t  i n  c a  
a n d  c a b l i n g  s y s

ALDRI MER KALDE FØTTER!

MILLIMAT™ - lavtbyggende 
varmekabelmatte for
rehabilitering, byggehøyde
kun 4,5mm.

SNOWMAT er ideell for rask og 
kostnadseffektiv installasjon av is - 
og snøsmelteanlegg i utendørsare-
aler som oppkjørsler, gårdsplasser, 
etc. Kan benyttes i arealer med 
asfalt, betong, heller eller stein.

MILLCABLE (varmekabel)
og MILLICLICK (plate med spor
for varmekabel). Med denne løsnin-
gen er det ikke behov for støpemasse.
I tillegg til varme gir løsningen også
økt isolasjon i gulvet og trinnlydsab-
sorbering.Gulvarmesystemet bygger 
8mm inkl. plate og varmekabel og 
er egnetbåde til rehabilitering og 
nybygg.

Tradisjonell Nexans varmekabel  
er ideelle for gulv oppvarming i 
støpte gulv, både tradisjonelle og 
lavtbyggende. 

RINGER: Selv om du 
ikke kan få alarm med 
vekterutrykning i distrikts-Norge, 
tilbyr alle selskapene varsling til mobil. 
Foto: Nina Granlund Sæther. 
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Hitra kommune, Sel kommune, Lyngen kommune,
Sør-Trøndelag Oppland Troms

G4S Security Nei Ja, postnr.:  Nei

Service AS 2658-2670

og 2672

Sector Alarm AS Nei Nei Nei 

Securitas Direct Nei Ja, postnr.: Nei

2670-2672, 

2675, 2677, 

2680-2683, 

2685

Vaktservice Ja, postnr.: Ja, postnr: Nei

7239-7241* 2658-2670, 

2672-2677*

*Kunden må selv betale for eventuell utrykning. 

Tillegg i pris for installasjon og service kan forekomme. 

Stopp sopp og råteangrep, 
vask huset!

Vi vasker huset miljøvennlig og skånsomt med varmt vann og garantert giftfrie vaskemidler, og 
behandler husveggene med miljøvennlig antisopp og råtemiddel dersom du ønsker det.

Husveggene er svært utsatte for trafikk-støv, 
mikroorganismer og soppsporer. 
Nordvegger og vegger som ligger i skygge 
er ennå mer utsatte for soppangrep. 
Svartsoppen frodes og råteprosessen sprer 
seg raskt. 

Grundig vask minst en gang pr år forhindrer og stopper soppangrep og råte.

Power Clean utfører også takrens, grafittifjerning, antigrafittibehandling, ventilasjons- og avløpsrens.

POWER CLEAN NORGE ASHalden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Skien, Porsgrunn, 
Oslo, Larvik, Sandefjord,Tønsberg, Horten, Holmestrand, 
Drammen, Kongsberg, Lillestrøm, Hønefoss. www.powerclean.no

Ring gratis: 800 35 300

Hitra kommune, Sør-Trøndelag

Sel kommune, Oppland

Lyngen kommune, Troms
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Fang
inntrengere 

på film
Prisen på overvåkningsutstyr har falt betydelig de siste årene, 

samtidig som kvaliteten er blitt vesentlig bedre. Det gjør 
det lettere for hvem som helst å investere i slikt utstyr. 

Mulighetene er mange om man vil fange tyven med kamera.  

– Jeg vil vite hva som skjer i og rundt hytta
når jeg ikke er der, sier Arne Lillelien.
Han er hytteeier og beskriver, som mange

andre hytteeiere, stedet som sitt andre hjem
med alt som hører med. Store verdier i form
av antikviteter, malerier og teknisk utstyr er
vanlig interiør i fritidsboligene. Ofte ligger de
avsides til, og blir et lett kupp for
sultne innbruddstyver. 
Det har ifølge politiets anmel-

delsesstatistikk vært en økning i
antall innbrudd det siste året. Den
største økningen gjelder grove
tyveri fra villa, med 52 prosent
flere innbrudd i 2008 enn året før.
Innbrudd i hytter økte også det
siste året. 
Lillelien ønsker et system som

kan melde i fra når det er noen
som beveger seg inn på hans eien-
dom, og nærmer seg hytta i Gud-
brandsdalen. Helst vil han dekke
større deler av området rundt med overvå-
kingskameraer for å vite når tyvene kommer,
allerede før de bryter seg inn. 

Melding om innbrudd på sms
Det finnes en rekke løsninger i alle prisklasser
for dem som ønsker å holde oppsyn med

TEKST: STINE ERIKSEN
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huset og hytta når de ikke er tilstedet. Til
hus og leiligheter i sentrale strøk velger
de fleste en alarmpakke med kamera fra
et alarmselskap. Da vil vektere rykke ut
og gjennomføre en inspeksjon av boli-
gen om alarmen utløses. Kjøp av pakken
forutsetter at man tegner et abonnement
hos alarmselskapet. 
For en hytte og et tun som ligger

langt fra nærmeste tettsted vil utrykning
av vektere ikke være et alternativ. Men
kameraovervåkning er likevel fullt
mulig. På internett finnes det mange
forhandlere som tilbyr komplette syste-
mer for overvåkning.
Ifølge Fredrik Frej, daglig leder i

heltsikker.no, er IP-kameraer mest
populært til overvåkning av private hjem
og boliger. Et IP-kamera har en integrert
HTTP-server, som gjør at video kan
overføres til hvilken som helst pc hvor
som helst i verden. Disse kameraene kan
varsle via e-post eller sms dersom kame-
raet oppdager bevegelser, hvorpå man
kan koble seg direkte opp mot kameraet
med sin mobil eller PC. En slik løsning
kan også brukes på hytta for blant annet
å sjekke vær og vind. 

”Alle” kan overvåke
Men man må regne med mange falske
alarmer om man ønsker å overvåke uten-
dørs. Vær og vind, katter og hunder og
elg – alt kan slå ut på alarmen. 
– Det krever litt tid og innsats å kon-

figurere systemet helt korrekt, sier Frej.
Han mener likevel ikke at det er for
komplisert for en vanlig datakyndig per-
son å installere et slikt overvåkingsanlegg
selv. Når systemet er satt i gang kan man
ha full oversikt over hva som skjer både ➤

VÆR VARSOM: Hjemme hos deg selv kan du henge opp overvåkingskameraer hvor du vil, men det
er ikke lov å rette kameraet mot naboens hus eller en offentlig vei. Foto: Bård Løken / Samfoto.

STOREBROR SER DEG: Har du et IP-kamera varsles
du på e-post eller mobilen om noe beveger seg.
Foto: heltsikkert.no



26 • hus&bolig 3–2009

– I det private rom er det huseier selv
som bestemmer. Du kan sette et kam-
era i huset, garasjen eller til om med i
epletreet ditt, og trenger verken å søke
eller varsle noen om det, sier Ove
Skåra, informasjonsdirektør i Datatil-
synet. Likevel mener han det er viktig
at huseiere tenker nøye gjennom hvor-
dan de bruker det nye verktøyet. Hvis
ikke kan de lett risikere å komme på
kant med loven. 
– Inne i en bolig er det i

utgangspunktet helt uproblematisk å
bruke et overvåkningskamera, men det
er for eksempel ikke fritt frem å ha et
kamera på gjesteværelset og la det rulle
og gå når gjestene har gått og lagt seg
for kvelden. Du skal også være varsom
dersom du låner bort leiligheten til
venner og ikke har gjort dem opp-
merksomme på at du har et kamera i
huset, sier Skåra. Har du hushjelp, au
pair eller andre som jobber fast i hjem-
met ditt, må du også huske på å
informere dem. 
– Hvis hjemmet ditt er å betrakte

som et annet menneskes arbeidsplass
kan du fort komme borti kompliserte
grensetilfeller, sier Skåra. Han tror i til-
legg mange kan bli fristet til å bruke et
kamera av denne typen på måter som
ikke nødvendigvis setter dem i en
juridisk vanskelig situasjon, men
snarere fører til utfordringer på det
personlige plan.
– Når man har et kamera i huset

kan man selvsagt risikere at fami-
liemedlemmer finner på å overvåke
hverandre, og da kan man kanskje

 avslører ting man hadde ønsket man
slapp å finne ut av, sier Skåra. 

Kun på privat område
Med en gang du beveger deg utenfor
din egen hage eller husets fire vegger,

Hjemme hos deg selv står du fritt til å henge opp over -
våkningskameraer akkurat hvor du vil, og trenger verken

søke eller spørre om lov først. Likevel kan 
du risikere å komme på kant 

med loven dersom du 
bruker utstyret feil. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Advarer mot ukritisk  inne i hytta og utenfor til enhver tid,
enten på mobiltelefonen eller på pc-en. 
Men hva skjer idet en uvelkommen

person entrer området? I Lilleliens til-
felle kan han selv sjekke kameraene fra
der han er. Om uvedkommende sniker
rundt på tunet kan han ringe gode
naboer og be dem holde oppsyn. Prøver
noen å komme seg inn i hytta er det
lensmann som er riktig tjenestevei. 
– Vi har ikke tid og ressurser til å

rykke ut på alle mistenkelige meldinger
vi får inn, med mindre det er sikkert at
det er en lovforseelse. Generelt har hus-
og hytteeiere ansvar for sin egen eien-
dom, sier Jon Angard, lensmann i Lom.
Han synes det er positivt at flere sikrer
hyttene og boligene sine. Videoopptak
av tyven gjør at innbrudd oppdages ras-
kere, og kan gi sikkert bevismateriale. 
Informasjon om at kameraovervåk-

ning foregår er nødvendig om det skal
kunne virke forebyggende. Fredrik Frej
mener at man med god skilting og godt
synlige kameraer vil kunne redusere
antall hendelser. 
– Om en innbruddstyv skal velge

mellom to hus, og det ene er sikret, så er
sannsynligheten stor for at det andre
huset blir valgt, konkluderer han.
ser@huseierne.no

KAKETYV: Det hender man avslører
ting man hadde ønsket man slapp
å finne ut av. Foto: Grady Reese /
Scanpix.Se hvem som ringer på

Vil du gjerne vite hvem som ringer på før du

åpner, kan du montere en kameraringe-

klokke. Da ser du hvem som står utenfor. En

slik ringeklokke er også praktisk om du har

vondt for å bevege deg. Den gir muligheter

til å låse opp døren fra godstolen.

– Mange eldre vil gjerne vite hvem som

står utenfor før de åpner døren. Med en

kameraringeklokke kan de føle seg langt

tryggere, hevder Jan Martin Johansen i

Point Security. Da får man sylskarpe farge-

bilder av den eller de som står utenfor opp

på en monitor, eventuelt på TV-skjermen. 

Folk som er bevegelseshemmet vil

kunne ha ekstra glede av en slik innretning,

mener Johansen, fordi den kan kombineres

med en automatisk åpner. Du slipper med

andre ord å reise deg. Anlegget kan også

monteres med toveis lydkommunikasjon slik

at du kan snakke med dem som står uten-

for. ngs@huseierne.no 
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er kameraovervåkning langt fra uproblematisk. Det hjelper
for eksempel ikke at utstyret henger på veggen din når det
er naboen som blir overvåket.
– Man kan kun overvåke sitt eget helt private område,

og ikke områder der allmennheten har tilgang. Det er for
eksempel ikke lov å rette et kamera mot naboens hus eller
oppkjørsel, sier Skåra. 

Kontakt politiet
Dersom du fanger ulovlig aktivitet på kameraet, bør du ta
informasjonen direkte til politiet, og la dem avgjøre hva
som skal gjøres med materialet. 
– Det er ingen god idé for eksempel å publisere infor-

masjonen på nettet, selv om det nok i enkelte tilfeller kan
være fristende. Gjør du det, kan det få både juridiske og
rent praktiske konsekvenser på grunn av reaksjoner fra
kriminelle som kanskje ikke synes ideen var like god, sier
Skåra. brs@huseierne.no

    kamerabruk Building Value

TAK-
     tegl

BRATSBERG
   tegl

Tegl. Skapt for mennesker. 
Wienerberger AS  |  Brobekkveien 40  |  0598 Oslo 
Telefon: 22 07 26 00  |  Faks: 22 07 26 01

 Topp teglkvalitet

 Vedlikeholdsfritt

 Holder i generasjoner

 Mange modeller

 Stort fargespekter www.wienerberger.no
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Tull, tenker du kanskje. Jeg har full
kontroll på hvem som beveger seg
inn og ut av boligen min. – Vær du

trygg. Ingen har vært på besøk hos meg.
Det kan godt være du har helt rett i

det, men selv om ingen fysisk har brutt
seg inn i hjemmet ditt, kan det likevel
være du har hatt besøk eller har det
akkurat nå. Datakriminalitet, som tidli-

gere stort sett ble rettet mot store bedrif-
ter, blir nemlig i stadig større grad rettet
mot private PC-brukere. På de fleste
arbeidsplasser jobber egne ansatte på
fulltid med nettopp datasikkerhet,
hjemme er historien en helt annen. Har
du sikret deg mot innbrudd på laptopen?
– Det finnes masse infiserte PCer i

Norge. Politiet, helseinstitusjoner, ban-

ker og store bedrifter blir angrepet. Når
de blir angrepet kan jeg love deg at
mange private blir det også, og de har
ingen til å hjelpe seg, sier Vidar Sandland
i Norsk senter for informasjonssikring
som er en del av regjeringens satsning på
informasjonssikkerhet her i landet. 
Ingen gidder vel å bryte seg inn på

min PC, tenker du kanskje. Julebildene

Bryter
seg inn 

uten at du
vet det
Forlater du huset, låser du

gjerne døra, stenger vinduene
og setter alarmen på for å
holde kriminelle ute. Men

skurkene du frykter kan alle -
rede ha vært på besøk mens

du selv var hjemme. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

INFISERT: Selv om ingen fysisk har brutt seg inn i
hjemmet ditt, kan det likevel være at du har hatt

besøk i datamaskinen. Skurker bruker din og min
datakapasitet til å bedrive kriminell virksomhet.

Foto: Mike Schröder / Argus / Samfoto.



29hus&bolig 3–2009 •

fra festen hos tante Agate frister vel få, og
nyttårstalen jeg holdt i fjor er trolig lite
interessant for utenforstående. Det har
du sansynligvis helt rett i. Både bildene
og talen får forhåpentligvis ligge i fred.
Det skurkene derimot kan være på jakt
etter er ganske enkelt å bruke datakapa-
siteten som ligger i din PC til å bedrive
storstilt kriminell virksomhet. 

Kriminell virksomhet?
Har du e-post har du sikkert mottatt
reklame for alt fra Viagra til penisfor-
lengelser, falske bachelorgrader eller
gladnyheter om at du har vunnet et stor
pengepremie. Spam kalles dette på data-
språket. Det du kanskje ikke er klar over,
når du sitter og flirer eller irriterer deg
litt over alle tilbudene, er at din egen PC

kanskje blir brukt til å sende ut denne
typen informasjon. Helt uten at du mer-
ker det. 
– De fleste e-postløsningene som fin-

nes vil registrere det dersom det kommer
masse spam fra en maskin, og derfor
raskt sørge for å stoppe informasjonen.
Når den samme meldingen kommer fra
ti tusen eller hundre tusen PCer er det
ikke like enkelt. Derfor forsøker de som
driver med dette å ta over kontrollen på
så mange PCer som mulig, sier Fred
Habberstad, administrerende direktør i
it-sikkerhetsselskapet Watchcom. 
Det gjør de ved å opprette såkalte

botnet. Har skurkene lykkes i å ta kon-
troll over PCen din, kan de med få taste-
trykk kontrollere hva som sendes ut av
informasjon fra den. Og vær du trygg –
du vil ikke finne spor av noen av disse
meldingene i utboksen på e-postpro-
grammet ditt. Eieren av botnettet kan,
med din hjelp, også sabotere større nett-
sider. Når ti- eller hundre tusen datamas-
kiner besøker en nettside på akkurat
samme tid, bryter den rett og slett sam-
men. En av de besøkende som sørger for
at dette skjer, kan være deg. 
Kriminelle kan også ha behov for å

lagre informasjon andre steder enn på sin
egen PC. Der kommer du inn. I USA
mistet en uheldig mann jobb og venner
på dagen etter å ha blitt stemplet som
pedofil fordi barneporno ble funnet på
harddisken hans da han leverte datamas-
kinen til reparasjon. Verkstedet som fant
bildene anmeldte straks mannen til poli-
tiet, men da et profesjonelt datafirma tit-
tet nærmere inn i sakene, viste det seg at
han var del av et botnett, og ikke hadde
noe med bildene å gjøre i det hele tatt. 
Datakyndige banditter har ellers

metoder som gjør at de kan tappe deg for
sensitiv informasjon som passord og
påloggingsdetaljer til alt fra e-post til
nettbank. Så pass på. 
– Vi mennesker er jo sånn bygd at vi

på internett stort sett bruker ett eller to
passord overalt fordi det er lett å huske
og fordi vi tror vi har funnet ett med litt
sikkerhet, sier Habberstad. 

Hvordan blir jeg angrepet?
Tidligere ble de fleste virus sendt ut via
e-post, og var knyttet til et skummelt
vedlegg som du åpnet. Det skjer fortsatt,
men er ikke lenger hovedproblemet. ➤



– Det sendes ikke e-post med et
virus i lenger. Viruset legges på en
kjent webside. De som eier siden aner
ikke at den er infisert, og at de som
besøker den blir angrepet, sier Fred
Habberstad i Watchcom. Det største
problemet er for øvrig ikke nettsider av
typen ingen vil vedkjenne seg å besøke.
Sjansen for å bli smittet av et virus og
rekruttert til et botnet er faktisk mye
større på helt normale websider. Blant
annet har en side knyttet til Barne- og
likestillingsdepartementet over lengre
tid spredd virus, og MSNs hjemmeside
har hatt reklamebannere på siden sin
som har vært linket til virusinfiserte
nettsider. Ifølge statistikk fra Watch-
com blir i overkant av tusen norske
nettsider kontrollert av hackere i dag.
Nesten 800 av disse inneholder ond-
sinnet kode eller datavirus som sprer
seg når du besøker dem. 
Å laste ned dataprogrammer fra

internett er også en sikker måte å få
uønsket besøk på. Gjør du det, bør du
alltid være sikker på at leverandøren du
bruker er til å stole på.

Hvordan beskytter jeg meg?
Det viktigste du kan gjøre er å sørge
for at operativsystemet, altså systemet
som gjør at PCen din fungerer som
den skal, er oppdatert. Hackere finner
for eksempel stadig sikkerhetshull i
Windows. Når det blir oppdaget, lager
programutviklerne oppdateringer som
skal tette hullene. Disse blir lagt ut på

Microsofts hjemmeside på nettet, og er
du fornuftig, stiller du PCen din til
automatisk å oppdatere operativsyste-
met ved behov. 
– Det viktigste er faktisk ikke, som

mange tror, å ha et godt antiviruspro-
gram. Det viktigste er at du har oppda-
tert operativsystemet og programmene
dine. Hvis de er oppdatert har ikke
den ondsinnede koden noen mulighet
til å angripe deg, sier Vidar Sandland i
Norsis. 
Tenk også nøye gjennom hva du vil

før du klikker ja for å laste ned et pro-
gram, og popper det spørsmål opp på
skjermen din, bør du alltid forsikre deg
om at du vet hva du svarer på. 
I tillegg til å sørge for at operativsy-

stemet er oppdatert, bør du ha en sik-
kerhetspakke på maskinen med brann-
mur og antivirus. Og husk – hold det
oppdatert og la det stå på. Enkelte pro-
grammer kan be deg slå av brannmu-
ren. Da bør du være forsiktig. 
En siste anbefaling er å ha et mini-

mum av programmer på PCen, og
sørge for å oppdatere dem. Ha kontroll
og vit hva du gjør.  
– I utgangspunktet er det relativt

lett å beskytte seg. Det er hvis du ikke
har oppdatert operativsystemet ditt,
ikke har oppdatert programvare og sik-
kerhetsprogrammet er utdatert at du
blir angrepet sier Vidar Sandland i
Norsis. brs@huseierne.no
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Nyttige nettsider
• Post- och telestyrelsen i Sverige tilbyr en test
av sikkerheten på datamaskinen din. Gå på
www.pts.se og velg ”testa datorn”.  

• På www.nettvett.no finner du en oversikt over
alt fra sikkerhetstester til viruskontroller. Nett-
siden, som er laget av Post- og teletilsynet i
Norge, inneholder i tillegg masse nyttig infor-
masjon om sikker bruk av internett. 

• Flere internettleverandører inkluderer virusbe-
skyttelse i abonnementet. Mangler du antivi-
rusprogram, finnes det gode gratisalternativer
på nettet. Se for eksempel AVG –
http://free.avg.com/

• Nyere versjoner av Windows leveres med
innebygd brannmur. Husk å slå den på.
Ønsker du å bruke en annen brannmur, finner
du et godt gratisalternativ på www.zonea-
larm.com

• Har du slått på automatisk oppdatering av
Windows? Hvis ikke kan du få hjelp på denne
adressen
http://windowsupdate.microsoft.com.

• De fleste datamaskiner leveres med Internet
Explorer som standard nettleser. Mindre
brukte nettlesere som Mozilla Firefox
www.mozilla.org, eller Opera
www.opera.com, kan være gode alternativer
dersom du ønsker ekstra sikkerhet mot viru-
sangrep. 

• Vil du ha ekstra beskyttelse mot spioner på
PCen din, får du gratis hjelp fra Lavasoft som
leverer programmet Ad-Aware. www.lava-
soft.com

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
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Sesongstart!
Bli medlem av Hageselskapet 
og få 10 nummer av 
Norsk Hagetidend årlig!

Medlemsfordeler:
norsk hagetidend Som medlem får du 10 
utgaver av Norsk Hagetidend årlig, rett hjem 
i postkassen.

hagebøker Gjennom vårt boksalg kan du 
skaffe deg interessante bøker til  en veldig 
gunstig pris.

grønn konsulenthjelp Våre hagekon-
sulenter svarer gratis på hagespørsmål på 
telefon, per brev eller epost. 

lokallag Hageselskapets ca. 360 lokale 
lag arrangerer hvert år ca. 3000 hagear-
rangementer rundt omkring i landet. Her 
kan du møte andre hageinteresserte, lære 
mer om nye temaer og få kunnskap om 
hvilke planter du kan dyrke der du bor.

hjelp til å planlegge hagen Hageselska-
pet har etablert et nettverk av hageplanleg-
gere. Du kan få inntil tre timers hjelp med hage-
planleggingen til medlemspris kr 2000,- inkl. mva, reisetid 
og reisekostnader.

spennende temaereiser Hageselskapet arrangerer turer 
til blomstrende reisemål, i samarbeid med seriøse reise-
operatører.

MELD DEG INN PÅ SMS: 
send kodeord DNH(mellomrom)11 <fullt navn> 
<full adresse> <fødselsdato> til 2223
Medlemskap kr 495,-  
Abonnement kr 550,-
Honnørmedlemskap 
(fra fylte 67 år eller 100 % ufør) kr 330,- 
Ungdomsmedlemskap (under 25 år) kr 330,-

MELD DEG INN PÅ INTERNETT: WWW.HAGESELSKAPET.NO
ELLER RING OSS PÅ TLF.: 23 03 16 00

Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell 
kultur- og miljøorganisasjon, som er åpen for alle. Vårt formål er å fremme 
hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det 
enkelte menneske, familien og samfunnet.

flott
velkomst-

gave til nye 

medlemmer

norsk 

hagetidend

10 nummer
i året
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Roligere rebell
Jeg har aldri argumentert for å oppheve
boligeieres eiendomsrett; det har i hvert fall
aldri vært min intensjon. Tvert imot mener
jeg det er et viktig ideal at så mange som
mulig skal kunne eie eget hjem: Det gir
trygghet og frihet. Men det jeg har argu-
mentert for, det er å få eierskapet av en
større andel av bedriftene over på de som
jobber der. Færre private bedrifter er et mål
jeg står for, men oppheving av privat eien-
domsrett er ikke, og har aldri vært, noe mål. 

Men du mener fortsatt at husokkupasjon bør
legaliseres?

Jeg fremmet i sin tid et forslag om at det
skulle bli mulig å bebo hus som hadde stått
tomme i mer enn ett år, og der det ikke
forelå planer om bruk. Det ville selvsagt
være en forutsetning at okkupantene
behandlet huset skikkelig. Poenget med
 forslaget var ikke å få flere husokkupanter,
men å unngå at hus ble stående tomme i
byer med boligmangel. Amsterdam har en
slik regel som fungerer fint. 

Du mener også at kommunene må få mulig-
het til å pålegge huseiere vedlikehold. Vil det
eventuelt følge penger eller lånemuligheter
med et slikt pålegg, dersom det får gjennom-
slag? 

Vi må kunne se på muligheten for offentlig
støtte i følge med et slikt krav. Poenget er at
enkelte huseiere spekulerer i å la hus forfalle
slik at de til slutt kan rive dem og bygge
nytt. Vi har flere eksempler på at flotte byg-
ninger har gått tapt på denne måten blant
annet i Bergen. Dette er ikke akseptabelt; 
vi må kunne ta vare på kulturarven vår. 

Han har tatt til orde for å oppheve den private eiendomsretten, men
nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, kan berolige

bekymrede hus- og hytteeiere; deres eiendomsrett skal fortsatt beskyttes. 
Har SV-rebellen blitt mer konservativ med alderen?

➤
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Hus & Bolig spør: 
Nestleder i Sosialistisk 

Venstreparti svarer 
TEKST: RIKKE ÅSERUD

ILLUSTRASJON: HERB
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SV ønsker et sterkere husleie-
vern. Samtidig opplever mange
huseiere store problemer når de
ønsker å avslutte et leieforhold.
Hvordan kan man på best
mulig måte ivareta begge
 parters interesser?  

Jeg tror både eiere og leiere
kan tjene på klarere regler og
mer ordnede forhold. Nå får
vi husleietvistutvalg ikke bare i
Oslo og Akershus, men også i
Bergen og Trondheim – jeg
tror dette er skritt i riktig
 retning. Og ja – jeg ønsker et
sterkere husleievern, men
 dersom det blir tydeligere hva
som er den enkeltes rettighet,
tror jeg ikke huseierne vil ha
noe å tape på det. 

Ideelt sett: Synes du vi bør eie
eller leie bolig?

Det er et godt ideal at så
mange som mulig skal kunne
eie sin egen bolig, men vi vil
aldri komme i en situasjon der
alle kan eie. Derfor må vi ikke
legge opp til at alle må eie sin
egen bolig for å ha et godt liv.
Dette er bakgrunnen for at SV
ønsker flere ikke-kommersielle
leieboliger, som eies enten av
boligbyggelag eller av det
offentlige, slik at de som ikke
kommer seg inn på bolig -
markedet kan få et bedre
 alternativ enn de har i dag.
Høstens nedtur i bolig -
markedet viste at det er de
med dårligst råd i utgangs-
punktet som rammes hardest
når markedet stagnerer og
 prisene på leiemarkedet
 presses opp. 

Du skriver i en blogg i 2006
om Huseiernes Landsforbund at
”Denne kryptoborgerlige organi-
sasjonen (…) dukker opp hver
gang det spres feilinformasjon i
skatte- og avgiftsspørsmål.” Hva
slags feilinformasjon mener du
HL har spredt?

Dette blogginnlegget viser til
valget i 2003, da jeg mener
det ble spredt skrekkpropa-
ganda om våre forslag i for-
bindelse med en eventuell
eiendomsskatt i hovedstaden.
Jeg reagerte sterkt på at for-
bundet så til de grader beveget
seg inn i partipolitikken og
stilte seg så tydelig på borger-
lig side. Jeg tror ikke alle hus-
eiere her i landet nødvendigvis
er enig i et slikt standpunkt.

Men du har altså ikke reagert
på noe du vil kalle feilinforma-
sjon fra forbundet i det siste?

Nei. 

Nå når vi er inne på eiendoms-
skatt – strider det ikke litt mot
SVs rettferdighetssans at den
ikke tar hensyn til folks beta-
lingsevne, eller at man faktisk
skatter av et boliglån?

SV ønsker selvfølgelig at folk i
størst mulig grad skal skatte
etter evne, og har ikke noe
prinsipp om at alle kommuner
skal ha eiendomsskatt. Det er
sågar eksempler på at SV
lokalt i enkelte kommuner har
gått imot eiendomsskatt. Men
når det er sagt, mener vi at alle
kommuner skal ha adgang til
å kunne skrive den ut. Vi ser
at folk med mye penger sylter
dem ned i eiendom – noe som
igjen presser prisene opp for
alle. Denne negative trenden
kan eiendomsskatt være med
på å bekjempe. Og vi må
huske på at eiendomsskatten i
Norge i dag er veldig lav. Jeg
tror at det for mange er vik -
tigere med god skole og god
eldreomsorg i kommunen enn
å spare på akkurat de hundre-
lappene. 

Men ta for eksempel Høyanger,
som Hus & Bolig skrev om i
forrige nummer. Der er 25 pro-
sent av arbeidsstokken arbeids-
ledig, og i praksis må de betale

Du trenger en hussoppforsikring:

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

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

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

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

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

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

Forsikringen kan kjøpes gjennom våre samarbeid-
ende selskaper.
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eiendomsskatten med trygd. 
Er dette riktig?

Vi kan ikke lage regler med
utgangspunkt i at 25 prosent
av arbeidsstokken i en kom-
mune går på trygd. Jeg tror
det er mye viktigere da å se
på hvordan man skal unngå
at så mange havner i denne
situasjonen, slik vi nå gjør
med ulike arbeidsmarkeds -
tiltak i Høyanger. 

SV foreslår i sitt arbeidspro-
gram å grunnlovsfeste retten til
bolig. Hvilke konsekvenser vil
en slik eventuell grunnlovs -
festing ha?

Å ha et sted å bo er så funda-
mentalt viktig for følelsen av
frihet og trygghet at vi bør få
ned denne rettigheten i
Grunnloven. Det vil være et
vern om de fornuftige sidene
av den boligpolitikken som
føres i dag, og som blant
annet har gjort at en så stor
andel av Norges befolkning
eier boligen sin. Selv om det
prosentvis er få bostedsløse
her i landet, er det for mange.
Men regjeringen er allerede i
gang med tiltak mot dette,
blant annet var det en stor
økning i bostøtten over siste
statsbudsjett. 

Selv har du nylig kjøpt bolig.
Hvordan opplevde du å være
huskjøper?

Dette var mitt andre leilig-
hetskjøp, og jeg synes det
gikk bedre nå enn første
gang. Men det er et stort
paradoks at den største in -
vesteringen de fleste av oss
gjør i livet, gjør vi etter et
hastig kvarter på visning. 
Jeg tror mange føler seg
utrygge i denne situasjonen.
Regjeringen har allerede gjort
endringer på dette området i
lovverket, men det er grunn
til å se enda nærmere på hva
man kan gjøre for å styrke
kjøpers rettigheter.

Huseiernes Landsforbund
 jobber for å få en enhetlig og
standardisert boligsalgsrapport
for eiendommer – høres det ut
som et tiltak du kan støtte opp
om?

Det høres ut som en god idé.
Jeg tror i hvert fall det vil
være mye å hente på klarere
spilleregler og enklere tilgang
til informasjon 

Til slutt: Hva blir de viktigste
sakene i årets valgkamp? 

Det er vanskelig å si, men jeg
tror finanskrisen har vært
med på å gjøre boligpolitik-
ken til et svært hett tema. Jeg
ser ikke bort ifra at vi kan
komme til å få mye diskusjon
på dette området i tiden
fremover. 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
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Historisk rottekrig
I 1930 herjet over en halv million rotter hovedstaden. 

Huseiere og leieboere gikk til angrep
væpnet med 18 000 kilo gift. 

TEKST: STINE ERIKSEN
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Oslo Gårdeierforening, forløperen til Hus-
eiernes Landsforbund, og Norsk for-
ening til Utryddelse av Rotter gikk sam-

men og erklærte ”rottekrig”. Med sekretær
Anton Gran i spissen som rottegeneral,
skulle rottene bort for godt. Gårdsrom ble
ryddet og rengjort. Matavfall ble fjernet. En
uke senere satte angrepet inn. Gift ble lagt
ut, og sultne rotter skulle spise seg mette. 
Resultatene fra rottekrigen ble trykket i

Huseieren (nå Hus & Bolig).  Krigen hadde
effekt. 325 eiendommer hadde rapportert at
de ikke hadde rotter før angrepet satte inn,
mens tallet etter krigen var 848. 

Vanskelig kamp
Noen var skeptisk til både krigføringen og
resultatet. Huseieren gjenga, over tre
utgaver, et foredrag av stadsfysikus M.
Geirsvold. Han mente at krigen var
planløs og uten innsikt og erfaring.
Videre gav han en detaljert beskrivelse
av rottenes atferd, og understreket van-
skeligheten av utrydding. 
”Der kræves meget erfaring og
omtanke for at kunne lede et saadant
felttog. Derfor ser man meget ofte at
rotterne i list og utholdenhet over-
gaar menneskene.”

Kommet for å bli
Rotter forsvant under rottekrigen,

men nye kom like fort tilbake. At Hel-
serådet besluttet å utbetale 25 øre for hver
rottehale som ble innlevert løste heller ikke
rotteproblemet. En rottelov påla kommu-
nene å foreta minst en rotteutryddelse hvert
år, men rottene var kommet for å bli.
Rotter er fortsatt et stort problem i byen.

Tett sprekkene og fjern fruktfatet – rotte -
krigen er ikke over. ser@huseierne.no

ANNONSE FRA 1930: Huseiere
i hovedstaden forsøkte å
bekjempe en halv million 
ufyselige rotter.
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Norges sikkerhetsbutikk

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

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

www.tryggogsikker.no

Brannslukkere Røykvarslere

Boligalarmer Evakueringsutstyr

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

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

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

Redningsliner, brannstiger, 
evakueringsmasker og annet 
utstyr for sikker evakuering.
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Bakteriebomber
i sommersolen

Enkle svømmebasseng i hagen er snart like vanlig som trampoliner. At bakterier
i det sommervarme vannet kan gi infeksjoner i huden, øregangene, slimhinnene

og urinveiene er det få som tenker over. Blir det en varm sommer, frykter 
Folkehelseinstituttet en sterk økning i slike infeksjonssykdommer.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

UBEHAGELIG: Folkehelseinstituttet frykter blant
annet infeksjonssykdommer i huden som følge
av bakterier i sommervarmt badevann. 
Foto: Anders Martinsen / Scanpix.

POPPER OPP:
I fjor ble det
solgt minst 

30 000 barne-
basseng. De

færreste er klar
over hvor viktig
det er å rense
vannet. Foto:

Robert Bråthen
/ Samfoto. 
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Folkehelseinstituttet ser med bekym-
ring på den store utbredelsen av store
barnebasseng med stillestående vann.

Få forbrukere er klar over smittefaren i
solvarme kar, mener avdelingsdirektør
Truls Krogh i avdeling for vannhygiene. 

– Folk kjøper et basseng i en hvilken
som helst butikk og tror det bare er å
sette i gang og bruke det. I mange tilfel-
ler tenker verken kjøper eller selger over
at bassenget må renses, sier Krogh. 

Bakterier som finnes over alt rundt
oss i naturen får ideelle grofor-
hold i sommervarmt basseng-
vann. Det er særlig pseudo-
monas og mykobakteirer som
trives i bassengene. Jo varmere
vannet er, jo raskere gror bak-
teriene, som trives aller best
mellom 35 og 40 grader, men
som yngler allerede fra de før-
ste solstrålene får temperatu-

ren opp i en behagelig badetemperatur
rundt 25 grader. Dersom vannet skiftes
sjelden, eller man ikke er nøyaktig med
desinfeksjonsmidlene, vil mengden av
bakterier som raskt oppstår i vannet
kunne gi blant annet ørebetennelse,
urinveisinfeksjon, brystbetennelse, hud-
infeksjoner og infeksjoner i slimhinnene.

– Det later til å være en utbredt opp-
fatning at det ikke er så farlig med van-
net så lenge det bare er kjentfolk som
skal bruke bassenget. Men det er ikke

først og fremst fra person til
person sykdommene smitter.
Det er fra bakterier som finnes
over alt ellers, sier Krogh. Han
hevder at man foreløpig har
sett få eksempler på sykdoms-
utbrudd etter bassengbading i
Norge. 

– Men vi frykter at det
blir mer av det etter hvert som

det blir mer og mer populært med bas-
seng i hagen, sier han. 

Ingen regler
Før var basseng i hagen forbeholdt de
aller rikeste. Nå kan hvem som helst
kjøpe seg et enkelt basseng for noen få
tusenlapper. Noen fullstendig oversikt
over hvor mange badebasseng som står
rundt omkring i norske hager finnes
ikke, men i følge bransjefolk ble det solgt
minst 30 000 barnebasseng, eller såkalte
pop-up-basseng, bare i fjor. 

Mens det i Forskrift for badeanlegg,
bassengbad og badstu m.v. er strenge
krav til vannkvaliteten og driften av
offentlige bassengbad, er det ingen regler
for hygienisk drift av privateide basseng
og bad til eget bruk, som kan bli de
reneste bakteriebomber i sommervar-
men.

➤

FORMERER SEG: Pseudomonas er en av bakteriene som trives godt i soloppvarmede badebasseng uten rensemidler. 
Barn som bader risikerer en rekke ubehagelige infeksjoner. Foto: WireImageStock / Scanpix.

Truls Krogh
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Underrapportering
Hvor utbredt det er at folk blir syke
etter bading, er det imidlertid delte
meninger om. Det er gjort få studier på
området her til lands, men i 2007
beskrev fastlegene og forskerne Kirsti
Malterud og Janecke Thesen et lokalt
infeksjonsutbrudd etter bading i et pri-
vat utendørs boblebad. Sykdomsut-
bruddet omfattet seks ellers friske per-
soner, som etter badingen fikk plager
som hårkjertelbetennelse, lymfeknute-
svulst, utslett, sår hals og feber. 

– Slike plager som vi beskriver i
studien er ikke unike for boblebad. De
kan også oppstå etter bading i svøm-
mebasseng der vannet blir stående over
tid, forklarer Janecke Thesen. 

I studien konkluderte Thesen og
Malterud med at badeassosiert pseudo-
monasinfeksjon hos ellers friske perso-
ner kan være langt mer vanlig enn vi
har trodd til nå. Pseudomonasinfek-
sjon er en samlebetengelse på ulike
infeksjoner forårsaket av bakterien
pseudomonas.

– Potensialet for underrapportering
er stort, og vår teori er at mange feildi-
agnostiseres, blant annet fordi infek-
sjonssykdommene ligner andre, van-
lige sykdommer som for eksempel
brennkopper, sier Thesen. Hun er for-
bløffet over mangelen på informasjon
om faren for bakterievekst og smitte i
bassenger og boblebad.

– Både det offentlige og produsen-
tene har en jobb å gjøre med hensyn til
opplysning om disse problemene. Tro-
lig er det sykdommer som er på rask
fremmarsj som følge av at private bas-
senger og boblebad blir stadig mer

populært, men selv i legenes oppslags-
verk og hos Folkehelseinstituttet finnes
forbløffende lite informasjon, påpeker
Thesen. 

Rensepakke følger ikke med
Smart Club er en av de store forhand-
lerne av barnebassenger. I følge sesong-
innkjøpsansvarlig Jan Syvertsen selges
bassengene sammen med en filter-
pumpe som skal holde bassenget fritt
for sand, gress og så videre, men rense-
midler mot bakterievekst følger ikke
med. Det må du kjøpe ved siden av.
Syvertsen håper folk er klar over hvor
viktig dette utstyret er. 

– Det er veldig viktig at de som
kjøper de store bassengene også tar
med en rensepakke. Gjør de ikke det,
blir bassenget en ren bakteriebombe,
sier han. 

– Vet folk hvor viktig det er?
– Det kan nok være en del som ikke

er bevisst på det.
– Hva gjør dere for å opplyse kun-

dene?
– I butikkene presenterer vi bas-

sengene sammen med pakkene med
rensemidler, og vi annonserer dem også
sammen, forklarer Syvertsen, som
generelt ikke oppgir kjedens salgstall
og som dermed ikke kan si om det er
samsvar mellom hvor mange basseng
og hvor mange rensepakker som selges. 

– Men man kan sikkert være enda
flinkere til å selge rensemidler, sier han.
Noen konkrete planer om å forbedre
informasjonen på dette området fore-
ligger imidlertid ikke.
raa@huseierne.no

Vanlig klor fungerer godt
Ifølge Folkehelseinstituttet fungerer vanlig husholdningsklor godt

mot bakterievekst i basseng.

– En desiliter klor per kubikkmeter vann i uken skal holde

 bakterienivået akseptabelt, sier avdelingsleder Truls Krogh. Klor i 

så uttynnet form vil normalt ikke gi noen reaksjoner på hud eller i

øyne. Dersom det er hulrom, filtre eller rør i bassenget der kloret

ikke kommer til, vil bakteriene formere seg flittig der, for så å infi-

sere resten av vannet med det samme klornivået synker.

Oppstår det algevekst i bunnen bør man tømme bassenget og

tørke av duken før man fyller det med nytt vann og bader igjen. 

Med jevnlig oppfølging blir det
en ren fornøyelse å ha basseng 
i hagen. Valgmulighetene er
mange, både når det gjelder
rensesystemer og bassengtyper. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Renseteknologien har kommet veldig
langt de siste årene, sier selger Rolf Carl-
sen i Bassengspesialisten. Til store basseng
kan det aller meste etter hvert ordne seg
selv, forteller selgeren. Du får løsninger
der vannet måles og rensemidler tilsettes
automatisk slik at du hele tiden har riktige
klor- og ph-verdier i vannet. Du får også
roboter som kan gå på bassengbunnen av
seg selv og som holder vannet fritt for rusk
og rask. 

– Det eneste som kreves i tillegg, er
stort sett vedlikehold og rensning av fil-
trene i rørsystemene, samt kontroll av at
systemene virker som de skal, sier Carlsen.  

Ifølge daglig leder Jørn Vidar Larsen i
Herdins, som blant annet forhandler bas-
sengrensemidler, er folk generelt flinke til

En ren  



å følge opp dette når de først anlegger
basseng av en viss størrelse. I likhet med
flere eksperter er det de halvstore barne-
bassengene han er bekymret for.

– De går for lut og kaldt vann, sier
han, og anbefaler klortabletter for enkel
rens av mindre bassenger. Ved riktig
dosering lukter det ikke klor annet enn
akkurat når du tilsetter tablettene, hevder
han.

– Det finnes også klorfrie rensemid-
ler. Tabletter med aktivt oksygen er et
godt alternativ til klor, sier Larsen.

Hus & Bolig har tidligere skrevet om
det mineralbaserte rensemiddelet Pool-
San, som nå er godkjent av Folkehelse -
instituttet.

Stor badelyst
Til tross for finanskrise og nedgangstider
melder flere av de store bassengleveran-
dørene om uforminsket badelyst i norske
hus og hager. Når svømmebasseng ikke
lenger er luksus for de få, henger det
blant annet sammen med det store tilbu-
det på markedet. Hus & Bolig har sett på
noen av mulighetene:

Selvbærende stålbasseng
De fleste selvbærende basseng består av
en ramme med stålplater med en slite -
sterk duk inni som holder på vannet,
omtrent som en regnfrakk. Disse bas-
sengene kan plasseres rett på bakken, og
stiller ikke andre krav til landskapet enn
at grunnlaget er forholdsvis flatt. De
kommer i mange ulike størrelser, dybder
og priser, og kan være en god start der-
som lommeboka ikke tillater de helt store
krumspringene, eller om du bare vil ha
basseng i en periode. Er du ute etter noe
mer permanent, går det også an å grave et
basseng av denne typen helt eller delvis
ned i bakken. Det vanligste er da å bygge
en terrasse rundt, for ikke alle tåler etter-
fylling av masse inntil veggene.

Små barnebasseng av denne typen,
som gjerne er under en meter dype, får
du til rundt 5 000 kroner; større og
dypere varianter (gjerne rundt 1,20
meter dype) kommer fort opp i 20 000 -
30 000 kroner. Størrelsene varierer fra de
små og runde med en diameter på ca. 3,5
meter, til de store, ovale med en lengde
på opp til 10 meter.   

Trebasseng
Trebasseng er mindre vanlig enn stålbas-
seng, men prinsippet er stort sett det
samme. Innvendig er bassenget trukket
med en solid duk, utvendig er det kledd i
for eksempel furu eller lerk. Trebasseng
kan monteres frittstående rett på telefritt
underlag med god drenering. Det kan
eventuelt også graves ned. For et trebas-
seng må du regne med å betale fra rundt
35 000 kroner og oppover.

Selvbygd basseng
Er du fingernem og ute etter en mer solid
og permanent løsning, kan det være
penger å spare på å bygge plaskedammen
selv. Grønt Fokus er en av forhandlerne
som tilbyr slike ”selvbyggerpakker”.

– De færreste har erfaring med å
bygge badebasseng, men det trenger man
heller ikke. Det holder å være normalt
fingernem, mener salgskonsulent Arild
Tønnessen. Et selvbyggerbasseng bygges
nærmest etter legometoden, og det er
derfor svært fleksibelt i forhold til utfor-
ming og størrelse. 
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   fornøyelse
TRYGT: De aller
minste basseng-
ene, hvor man
 skifter vannet dag-
lig, rekker sjelden
å bli bakteriebom-
ber. Foto: Bjørn
Rørslett / Samfoto.
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Lite arbeid 
med stort basseng

Sindre Risheim flyttet med familien fra Oslo til Hamar 
for å bo i drømmehuset med basseng i hagen, 

og har ikke angret et sekund.

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

– Vi leverer elementer med spor til
plassering av armeringsjern. Elementene
er hule, men fylles med 15 centimeter
betong. Innvendig kles bassenget med
duk. Gjør man arbeidet selv, kan man få
et fullisolert basseng i armert betong til
en forholdsvis rimelig penge, sier Tøn-
nessen. I denne sammenheng er det ca.
100 000 kroner. 

De fleste som selger denne typen løs-
ninger, selger bassengene i pakker, der
også de nødvendige røropplegg og kob-
linger, renseanlegg og filter, samt rengjø-
ringssett og monteringsanvisninger føl-
ger med. 

Glassfiberbasseng
Spiller ikke pris noen rolle? Da er det
glassfiber som gjelder, i følge bassengfor-
handlerne Hus & Bolig har vært i kon-
takt med. 

– Et helstøpt basseng i glassfiber er
det som ser best ut, og det som fungerer
best, reklamerer selger Rolf Carlsen i
Bassengspesialisten, som anslår at et fiks
ferdig badeklart glassfiberbasseng på fire
ganger åtte meter med anlegg for vann-
oppvarming, rensing og sikkerhetstrekk
kommer på rundt 250 000 kroner –
pluss kostnadene til graving. Glassfiber-
bassengene kommer ferdig helstøpte i
ønsket størrelse; installasjonen er derfor
fort gjort når man først har fått gravd
grøften. Carlsen anslår at det tar under
en uke fra man begynner på prosjektet
og til bassenget står badeklart. 

Mange glassfiberbasseng kan stå med
vann i om vinteren. De lages litt smalere
i bunnen enn på toppen, slik vannet
 skyves oppover når det fryser og ikke
forårsaker frostpregning i bassenget. 

– Slike basseng kan ha samme vann i
år etter år, det er dermed ikke nødvendig
å koble bassenget på husets vann- og
avløpssystem, sier Carlsen.

Det viktige tilleggsutstyret
En form for tildekking av bassenget må
til for å ivareta sikkerheten. Mange vel-
ger å montere skyvetak, for på den
måten også å forlenge badesesongen.
Prisene på overbygninger varierer etter
størrelse og type, men for 50 000 kroner
skal du kunne få en anstendig glass -
kuppel over plaskedammen. 
raa@huseierne.no
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– Det er ikke så mye arbeid med et bas-
seng som mange tror. Jeg måler klorinn-
holdet og ph-verdiene hver uke, og juste-
rer det etter behov med klor og kjemika-
lier. Dessuten sjokk-klorer jeg to – tre
ganger i løpet av sesongen, sier Risheim.
Bortsett fra dette er det ikke stort annet å
gjøre enn å tømme skimmeren etter
behov. Skimmeren er et avløpssluk i over-
flaten av bassengvannet, som er utstyrt
med en sil til å fange opp løv, gress og
andre fremmedelementer.

– Vi har aldri opplevd problemer med
alger eller grumset vann, sier Sindre Ris-
heim. 

Falt pladask 
Familien Risheim, som består av mor og
far og to sønner på seks og ti år, hadde
bodd flere år i Oslo og trivdes godt. Men
da de fant et hus med stort utendørs
svømmebasseng til salgs i Hamar var val-
get lett. Familien falt pladask. 

– Vi hadde en fin hage i Oslo, men
den var allikevel ingenting mot hagen vi

har nå, smiler Hanne Risheim. – Det var
visningsdagen vi bestemte oss for å flytte
tilbake til Hamar, og det har vi ikke ang-
ret et sekund på. Bassenget er en gammel
drøm som har gått i oppfyllelse. Guttene
våre bader og koser seg hele sommeren
igjennom, og det å glede seg til våren er
nå ensbetydende med: ”Når kan vi
begynne å bade i bassenget?” 

Varmes av solen
Bassenget er utstyrt med solpanel og
elektrisk varmekolbe, men disse tas sjel-
den i bruk; vannet varmes raskt opp når
solen kommer. Dermed trenger ikke
familien å bekymre seg for strømutgifter
til oppvarming. 

– Om natten trekker vi over en pre-
senning som tar vare på varmen og hin-
drer fordamping, forklarer Risheim. Det
er heller ikke andre store utgifter tilknyt-
tet driften av bassenget.

– Vannavgifter varierer fra kommune
til kommune; vi betaler 12 kroner og 13
øre pr. kubikk, og har ingen avløpsavgift.

Et helstøpt basseng som vårt må tømmes
i motsetning til et stålplatebasseng.
Omtrent halvparten av vannet (27,5
kubikk) tappes ned til under dyser slik at
anlegget kan tømmes for vann før vinte-
ren, forteller Sindre. 

Sikkerhet og badevett
Når det gjelder sikkerhet har familien
satt opp et 1,5 m høyt gjerde rundt tom-
ten, og porten har lås. Dette betyr at de
kan dra bort fra huset uten å måtte dekke
til bassenget først.

– Vi har også innført badevettregler,
sier Hanne Risnes. – Guttene må holde
støynivået nede, og vi tillater ikke for
mange barn om gangen. Besøkende må
ha med seg håndklær og badetøy – og
barna må ha spurt om lov hjemme først.
Vi satte fort opp en utedusj slik at vi kan
spyle av oss gress før vi hopper i vannet
og klorvann etterpå. Barna må skifte ute
bak en busk slik at vi unngår all løpingen
inn og ut av huset. Voksne får lov til å
skifte inne, avslutter hun med et smil.

Fakta om Hannes og Sindre Risheims basseng:
Mål: 4,8 meter x 10 meter

Vannmengde: 55 000 liter

Dybde: På grunnen 0,55 meter, på dypet 1,65 meter. 

Varmetap/vanndamp: Bruker presenning om natten. 

Renseanlegg: Standard sandfilter hvor badevannet blir

renset i løpet av seks timer. Pumpen kjøres kun på dagtid.

Sanden i filteret varer i ca. 5 år.

Årlig kostnader: ca. 2 500 kroner.

Sikkerhetskrav til svømmebasseng:
Badebasseng må sikres etter forskrift om krav til byggverk

og produkter til byggverk (TEK). Forskriften krever at bas-

seng skal ”utformes, utstyres, avskjermes og brukes slik

at personer, dyr eller utstyr ikke blir skadet.” Videre krever

forskriften at man legger særlig vekt på å forhindre bar-

neulykker. ”Tilfredsstillende sikkerhet oppnås ved solid og

sikker tildekning, innhegning eller innbygging i avlåst rom.

Utforming av sikkerhetstiltakene skal være slik at barn

ikke utsettes for fare, f.eks. ved klatring eller kryping.”

Forskriften krever også at ”byggverk med sikringsutstyr

holdes i forsvarlig stand, slik at risiko for skader på perso-

ner, dyr og utstyr ikke øker p.g.a. slitasje, elde eller annen

bruk av byggverket.”

Basseng må ikke monteres nærmere enn to meter 

fra felles kloakk, vannforsyning eller høyspentkabel.

Avstanden fra nabogrensen må minst være fire meter.
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Soppsykdommer kan bekjempes!
Soppsykdommer er ikke uvanlig i norske villahager. De kan komme som sporer i luften, sprette opp fra jorda i regnvær 
og til og med angripe trær og planter gjennom røttene. Skadene som soppsykdommene fører med seg, varierer. Noen 
ganger blir det bare et lite belegg som ikke stjeler spesielt mye næring fra planten. I andre tilfeller kan det helt enkelt ta 
livet av en plante, spesielt hvis angrepet kommer gjennom røttene, og derfor kanskje har pågått en tid før man ser det.

For å oppdage soppsykdommer skal man være oppmerksom på belegg, fargeforandringer og en langsom vekst. Når 
man har oppdaget problemet, er det viktig å fjerne de rammede plantedleene for å forhindre spredning til andre blad 

og grener. Det beste er å brenne de smittede delene, slik at 
soppdykdommen ikke sprer seg fra eksempelvis en kompost 
til andre nærliggende vekster. På roser og prydvekster kan man 
bruke Baymat rosespray både forebyggende og for å bekjempe 
rust, strålefl ekk og meldugg. Man sprayer planten på ca 30 cm 
avstand slik at bladene blir lett fuktige, men ikke dryppvåte. 
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Vakre blomster uten bladlus
Bladlus og andre skadeinsekter suger næringen ut av plant-
ene dine og dermed hemmes plantenes vekst. Så blad-
lusene må bekjempes, og hva gjør man for å hindre at de 
kommer på plantene?
Bladlusa er et veldig lite insekt, vanligvis bare et par milli-
meter stor, som lever på næring fra planter. Den har tre par 
ben og en mørkegrønn kropp formet som en pære. Bladlusa 
har en svært rask formering og kan gi liv til opptil 50 nye 
bladlus bare på en dag. 

Hvordan rammes planten
I og med at bladlusene får næring gjennom å suge 
plantesaft, stjeler de næring som egentlig var ment for
planten. Veksthemming og lite blomster og frukt er vanlige 
symptomer som man bør være oppmerksom på.

Bladlus – naturlige fi ender og venner
Marihøna er en utmerket partner i kampen mot bladlus. 
Så hvis du ser marihøner på plantene så skal du ikke forstyrre 
dem. Honningduggen som bladlusene utsondrer er mat for 
maur, og de gjør hva som helst for å beholde denne kilden 

til mat, til og med drepe marihøner som kommer 
i nærheten. Derfor kan det væra en bra idé å kombi-
nere bladlusbekjempelse med utrydding av maur.

Bekjempelse
Begrensede angrep av bladlus og andra sugende 
insekter kan løses gjennom å spyle plantene med 
kaldt vann, men i mange tilfeller må man bruke 
plantevernmidler for å bli kvitt problemet. Bayer 
Garden har Provado-serien som bekjemper bladlus, 
trips, skjoldlus og andre 
skadeinsekter på prydplanter. 
Provado Plus spray virker 
raskt, og Provado bladluspin 
virker i opptil 10 uker. For-

delen med disse produktene er at de 
virker systemisk, dvs de sprer seg med 
plantesaften ut i plantan slik at de også 
tar de skadeinsektene som sitter under 
bladene, og som ellers er vanskelige 
både å se og bekjempe.

Nå kommer blomstermyggen
Våren er tiden for å bytte jord på potteplantene. Dermed kommer hærmyggen inn i stua. 
Hærmyggens larver gnager på plantenes røtter og kan lage hull som gir sopp og råte lettere 
tilbang, sier Peter Hjuler i www.plantedoktoren.no og Bayer Garden. Hærmyggen er blant de minste 
insektene vi har i Norge, bare 1-7 millimeter lang. Mange kaller den sørgemygg eller soppmygg. Den
trives godt i blomsterjord, der den legger egg. Nyinnkjøpte blomster kan ha hærmygg i plantejorda.

Formerer seg raskt
Når en plante er angrepet, kan du se at det kryr av små mygg i blomsterpotten. - Det største problemet 
med hærmyggen er at den formerer seg raskt på fuktige steder med torvjord og soppsmitte, sier Peter. 
En hærmygg kan produsere 70-140 egg i løpet av livet, som er på fem til ti dager. Hærmygglarvene har 
små, svarte hoder og hvit eller glassklar kropp. De lever i tette klynger blant planterøttene. Larvetogene 
kan bli to til ti meter lange, derav navnet hærmygg.

Kan bekjempes
Hærmygg kan bekjempes med insektmidler som blandes ut med vann og brukes til vanning av potte-

planter. Peter Hjuler anbefaler Calypso insektmiddel for å ta knekken på hærmyggen. Middelet virker også mot bladlus, ullus, skjoldlus, 
mellus, sommerfugllarver, biller og trips. Calypso er det første insektmiddelet mot hærmygg som Mattilsynet har godkjent til hobby-
bruk. Middelet kan brukes inne, men også utendørs i blomterpotter og balkongkasser. – Insektmiddelet tas opp gjennom bladene og 
røttene og fordeles utover i planten Alle insekter som kommer i kontakt med middelet, dør, sier Peter Hjuler i Bayer Garden.

Strålefl ekk Meldugg Rust

Hagetipset fra Bayer Garden
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En ugressfri innkjørsel – er det virkelig mulig?
Ja, det er det faktisk! Det er ikke bare i annonser du kan se 
innkjørsler og grusganger helt uten ugress. Det fi nnes også 
helt vanlige nordmenn som vet hvordan man skal gå til 
verks for å få en vakker innkjørsel – helt uten ugress.

Ugress kan jo i og for seg være vakkert iblant, men i de 
fl este tilfelle vil vi bli av med det, og helst slippe å se det 
i lang tid framover. Ikke bare ser det ustelt ut med ugresset. 
Det kan dessuten gjøre innkjørselen ujevn, og det er jo 
ikke så bra når man har spandert mange kroner og timer 
på å anlegge en jevn, fi n innkjørsel.

Ulike metoder for å bekjempe ugress.
Man kan for eksempel luke det bort, og da kan det sitte 
igjen deler av røtter eller frøene spres. En annen metode 
er å brenne det bort – noe som ikke fjerner røttene, men heller
styrker dem slik at ugresset kommer tilbake enda sterkere. En bedre 
metode er å bruke Keeper, et ugressmiddel fra Bayer Garden som trenger 
inn i planten og gjør at hele planten og roten visner og dør innen 1-2 uker.

Problemer med snegler? 
Den iberiske skogsneglen, på 
folkemunne kalt mordersneglen, 
kryper fram over hele landet og har 
blitt et stort problem i norske hager. 
De ødelegger både prydplanter og 
grønnsaker. De sneglene som 
ikke rekker å forplante seg 
i løpet av sommeren, graver seg 
ned i jord eller komposthauger 
i cirka 10 cm dybde, og de kan 
overleve temperaturer ned til 
4o C. Så jo mildere vinter, desto 
fl ere snegler overlever. Det er 
viktig å starte å bekjempe 
mordersneglen tidlig for å unngå 
at den formerer seg. I løpet av sin 
ettårige levetid kan mordersneglen 
legge opptil 400 egg. Cirka ti prosent 
av eggene overlever, og det betyr at en snegle kan bli
til 64000 snegler på bare tre år. Mattilsynet godkjente 
i 2008 et helt nytt middel mot mordersneglen. 

SmartBayt fra Bayer Garden er enkel 
og effektiv 
SmartBayt er en enkel og effektiv måte å forberede seg til 
et snegleår og gjør mer eller mindre effektive metoder som 
ølfeller og saltoppløsninger overfl ødige. Middelet fås nå
 i hagesentre og byggevarehandlere over hele landet. 
SmartBayt inneholder hvete, potet og gjær og er uimot-
ståelig for sneglene. 
– Så snart sneglen spiser av 
SmartBayt, mister den appetitten 

og trekker seg tilbake til sitt 
skjulested, hvor den dør. 
Derfor opplever hageeieren 
heller ingen døde snegler 
i hagen, forklarer Peter Hjuler, 

salgssjef i Bayer Garden.

– Det er også andre fordeler ved 
SmartBayt, fortsetter Peter Hjuler. 
Produktet blir ikke oppløst når det regner. 
Det kan brukes rundt grønnsaker og 
beskytter plantene samtidig som det bekjemper sneglene. Barn 
og kjæledyr kan trygt leke i hagen mens SmartBayt er strødd ut.

SmartBayt fra Bayer Garden er enkel 
og effektiv 
SmartBayt er en enkel og effektiv måte å forberede seg til 
et snegleår og gjør mer eller mindre effektive metoder som 
ølfeller og saltoppløsninger overfl ødige. Middelet fås nå

SmartBayt fra Bayer Garden er enkel 
og effektiv 
SmartBayt er en enkel og effektiv måte å forberede seg til 
et snegleår og gjør mer eller mindre effektive metoder som 
ølfeller og saltoppløsninger overfl ødige. Middelet fås nå

Hageeksperten svarer! 
Spørsmål: 
Hei. På hytta vår er det hver sommer mange små svarte maur 
både ute og inne. Hvordan kan jeg bli kvitt dem uten risiko for 
hunden og barna?

Svar: 
Start med å fi nne ut hvor maurene kommer inn. Vær også nøye 
med at det ikke blir liggende rester av mat eller søtsaker på gulvet. 
Om maurene allerede har kommet inn; bruk Baythion maurlokke-
boks som er helt lukket og sikker for både barn og husdyr. Du 
kan også bruke Baythion maurspray som er enkel å spraye langs 
gulvlister og andre steder der maurene ferdes. 

Til bekjempelse av maur utendørs er det fl ere forskjellige midler 
man kan bruke. Baythion strøpulver brukes på terrassen, i hage-
ganger og langs grunnmuren. Hvis du har funnet selve maurtua, 
er det best å bruke Baythion vannemiddel som trenger helt ned 
i maurgangene. Men du må huske at du ikke kan bruke vanne-
middel der det dyrkes spiselige vekster. Et annet middel mot 
maur ute er Baythion granulert åte som maurene tar med til reiret 
og spiser. Dermed blir maurdronningen og hele reiret utryddet.
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Les mer på www.bayergarden.no
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Når bjørka grønnes og vårsolen varmer kles benker og bord på ute-
plassen til familien Thoresen Gudmundstuen med fargeglade tek stiler.

Vårtegnene betyr sesongstart for utelivet på knausen. Det av sluttes
først når løvet faller og rimet blir liggende hvitt på bakken. 

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

USJENERT: Furuskogen rundt terrassen lyer for vinden og skjermer mot den mest stikkende solvarmen. Her kan eierne sitte og lytte til
fuglesangen og skue utover landskapet og havet som skimtes i det fjerne.  

Sommerlig på uteplassen
➤
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Renate Thoresen og Tor Gudmund-
stuen hadde lett lenge etter hus i
Fredrikstad-området da de endelig så

drømmeboligen til salgs i avisen. Huset
var riktignok slitt og trengte full oppus-
sing, men paret falt pladask for den
avskjermede terrassen som var bygget på
baksiden av huset. Via en trapp kommer
man opp til en nydelig oase som ligger
helt uten innsyn. Det er som om edens
hage åpenbarer seg, og man får følelsen av
å være isolert fra resten av verden. 

– Det var helt klart terrassen som var
avgjørende for huskjøpet, forteller Renate
Thoresen. – Huset var greit nok, men
trengte oppussing. Terrassen var som rosi-
nen i pølsa, smiler eieren fornøyd.

Bodde på 8 kvadrat hele sommeren
– Vi hadde alltid drømt om et deilig ute-

område. Mye av grunnen til at vi forlot
Oslo, var at vi var lei av å bo i en leilighet
uten veranda.

Renate og Tor hadde raskt planene
klare for hvordan det ferdige resultatet
skulle bli. Den eksisterende terrassen ble
utvidet og fikk sittebenker og rekkverk
rundt det hele. 

– Vi ønsket oss et utendørs fargeeldo-
rado, og trakk madrasser og kjøpte puter i
fargesterke tekstiler. Jeg blir alltid så glad
av å være her oppe, farger påvirker sinnet,
og det merkes. Vi har ofte besøk, og vi
sitter alltid på terrassen så fremt været til-
later det. Vi feiret 30-års dagen min på
terrassen med stor fest og masse mennes-
ker, og med skogen som nærmeste nabo
holdt vi det gående til den lyse morgen,
forteller Renate. 

Terrassen er i bruk fra tidlig om våren

OPP EN TRAPP: En bratt trapp leder opp til den
50 kvadratmeter store uteplassen som rommer
alt en trenger i sommermånedene, deriblant et
utekjøkken, en utevask med vann, og en hytte
som flere fint kan sove i. 

PÅ BORDET: Hver vår avdukes en ny voksduk på terrassen – i år er knallrosa fargen. Fargerike glassflasker fungerer som vannkarafler. Renate har
minst et dusin av dem og det står alltid noen til avkjøling i kjøleskapet.
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FAMILIELYKKE UTE: Tor Gudmundstuen og Renate Thoresen var lei av å bo i leilighet uten balkong. 

SOMMERHYTTE PÅ TERRASSEN: Familien trenger ikke å reise langt for å komme på hytta. Opprinnelig
var dette et skur, men hytta ble satt i stand og brukt som soverom og stue da paret pusset opp huset.   

til sent på høsten. Da tuller paret seg inn
i pledd og tenner lykter som i tusen og
en natt. 

– Det er fantastisk å ta med mat og
drikke opp hit når vi kommer hjem fra
jobb og tilbringe timevis i ro og fred.
Vennene våre elsker stedet, og det er ikke
få som har overnattet i det lille sommer-
huset. Det gjør vi fremdeles når det er
veldig varmt om sommeren. Ingenting
er som å våkne til fuglesangen om mor-
genen og kjenne seg i ett med naturen.

Da paret hadde bodd i huset i ett år
bestemte de seg for å pusse opp. De flyt-
tet da inn i det åtte kvadratmeter store
sommerhuset som var bygget i flukt med
terrassen. 

– Det ble hjemmet vårt i tre måne-
der, helt til høsten tvang oss inn igjen,
ler Renate Thoresen.
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Bruk beis i stedet for olje på
terrassen. Da slipper du unna
med mindre vedlikehold, 
og får god beskyttelse mot sol,
regn og kulde.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Vitsen med å behandle en terrasse er å
beskytte den, og du må beskytte den på
to måter. Først og fremst skal behan-
dlingen hindre vanninntrengning. For
det andre skal den gi beskyttelse mot
UV-stråler fra sola. Det første klarer du

fint med en gjennomsiktig olje. Det
andre klarer du ikke. Da må du ha et
pigment eller fargestoff i, sier miljø- og
markedssjef Freddy Carlsen i Livos
naturmaling som selger malingsproduk-
ter basert på naturlige råvarer. 

UV-strålene fra sola ødelegger nemlig
det naturlige bindemiddelet i treverket.
Dette gjør treet mer porøst, og det fører
til at treet suger til seg mer fuktighet og
blir mer mottakelig for soppvekst. 

– På flater der du går, som terrassen,
er dette et spesielt stort problem fordi du
raskt sliter bort den øverste delen av
treverket og gjør materialene mer mot-
takelige for regn, sier Carlsen. 

Mindre vedlikehold
Ifølge Tore Meyer-Mørch i Jotun gir
bruk av beis også mindre vedlikehold. 

– Terrassebeis gir langt bedre hold-
barhet enn olje. Den holder terrassen
pen lenger, og beskytter mot fukt,
sprekker og lys. Vi sier at beis dobler
leve tiden sammenlignet med olje, sier
Mørch, men er likevel varsom med å gi
et eksakt tall på hvor ofte behandlingen
må gjentas. Det avhenger i stor grad av
bruken, vær og vind. 

– Uansett hvilket produkt du bruker
ville jeg ikke ventet mer enn tre år før ny
behandling, sier Meyer-Mørch. 

Carlsen i Livos mener de fleste ter-
rasser har godt av årlig vedlikehold, selv

Beis – solkrem for  
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om beis blir benyttet. 
– Vi anbefaler behandling hvert år. Et

terrassegulv er vanskelig å holde pent, og
får enorm belastning av regn og snø.
Hver vår, når snøen er borte, bør du
vaske litt og aller helst legge et nytt strøk,
selv om terrassen kanskje ser fin ut. Da
får du optimal beskyttelse. 

Vær tålmodig
Å finne det perfekte tidspunktet for å
rengjøre og behandle terrassen kan være
en tålmodighetsprøve her til lands. Det
holder nemlig ikke helt at snøen er
smeltet. Materialene skal også være tørre.
Du bør derfor unngå regn og fuktig vær,
men også for mye sol og for mye kulde. 

– Sjekk værmeldingen før du setter i
gang. Regner det dagen etter du har
behandlet terrassen har du et problem.
Fryser det på får du skjolder, og dugger
det til kvelden risikerer du en matt over-
flate, sier Meyer-Mørch i Jotun.  

Ett strøk holder
Mange innbiller seg at det er en god idé å
smøre tykt på når de først tar seg tid til
litt utvendig vedlikehold. Dessverre er
det eneste du risikerer da, at det hele
sprekker, og at du må gjøre hele jobben
om igjen. Beisen eller oljen skal inn i
treverket, ikke ligge som et lag oppå. 

– Når du behandler terrassen er det
veldig viktig å sørge for at du tørker av

    terrassen

Ønsker du å bruke treverk på terrassen,

tilbyr det Porsgrunnsbaserte firmaet

Kebony et spesialprodusert terrasseg-

ulv som skal kunne tåle opptil 30 år uten

noen form for behandling. Materialene er

impregnert ved hjelp av en miljøvennlig

metode der biologisk avfall fra sukkerrør-

sproduksjon blir presset inn i treet og

herdet på hundre graders varme. Dette gjør

at treets cellestruktur blir tykkere, at tre -

verket beveger seg mindre, og blir mer

slagfast og slitesterkt. I motsetning til

trykkimpregnerte materialer som regnes

som spesialavfall, kan det som blir til overs

etter terrassebyggingen trygt brennes i

peisen. 

– Vi pleier å si at det er tilnærmet ved-

likeholdsfritt. Du trenger ikke gjøre noe som

helst annet enn å vaske vekk vinterens skitt

og støv. Det kan du gjøre med husvask eller

vann, men det er ikke noe som helst behov

for å olje, beise eller lakke eller gjøre noe

annet med det, sier markedsdirektør Jan

Terje Nielsen i Kebony

Blir treet stående ubehandlet gråner

det, og får et utseende som minner om

gammel teak. Produktet fås i furu,

amerikansk syp, lønn og bøk. Prisen for

samtlige produkter ligger noe over standard

trykkimpregnert tre, men ifølge Nielsen

spares pengene fort inn. 

– Vi mener du får igjen investeringen

både med hensyn til utseende, varighet,

vedlikeholdsfrihet og at det er et reelt

miljøaltarnativ. 

Andre vedlikeholdsfrie materialer er for

eksempel belegningsstein og skifer. Du får

også spesialplanker som er laget av en

blanding av gjenvunnet plast og tre på

 byggvarehandelen. 

Lei av 
vedlikehold?
Er du lei av å vedlike-
holde terrassen, finnes
det en rekke såkalte ved-
likeholdsfrie alternativer
på markedet. 



Forlenger levetiden
Velger du en skjult monteringsløs-

ning, kan du ganske enkelt slipe 

ned terrassen når den blir slitt. 
– Har terrassen en slett overflate, kan du slipe den når den begynner å bli
slitt, og så har du en helt ny terrasse. På den måten fordobler du levetiden,
sier Arne Franck-Petersen, daglig leder i West import. Han mener produk-
tet Tiger Claw, som han selv står for importen av, gjør terrassen både
penere og lettere å vedlikeholde. I stedet for å skru eller spikre terrassebor-
dene fast i underlaget fra oversiden, festes bordene ved hjelp av en spesial-
brakett sammen fra siden. 

 – Dette er et kosmetisk produkt, og gir deg en slett overflate akkurat
som på parketten din, sier Franck-Petersen. Festet blir liggende rundt ti
millimeter under overflaten av terassebordene. 
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Slik gjør du det:
• Spyl terrassen med hageslangen og

skrubb av med en terrassekost.

• Påfør en terrasserens. La den virke i 

10 - 15 minutter og skrubb på nytt. 

• Skyll godt.

• Gi terrassebordene tid til å tørke. 

Dette kan ta flere dager. 

• Påfør beis eller olje på 1-2 bord av

 gangen i hele lengder, og tørk av det 

som blir liggende på overflaten. 

• Vent minst ett døgn før du tar terrassen 

i bruk. 

• Finn frem hagemøblene, pute og en 

god bok. Nyt livet. 

Kilder: Jotun og Livos

overflødig beis eller olje. Det skal trekke ned
i treverket. Ikke bygge film, sier Meyer-
Mørch. Derfor holder det i de fleste tilfeller
også med ett strøk. 

Rense, skylle, tørke, behandle 
Prinsippet for behandling av terrassen er
enkel. Først må den rengjøres med en terras-
sevask, spyles og skrubbes ren, få rikelig tid
til å tørke, og til slutt behandles med olje
eller beis. Bruk hageslangen når du vasker.
Ikke høyttrykksspyler. Hvis ikke risikerer du
bare å flise opp materialene. Tørketiden for
materialene vil variere noe med været. Ideelt
sett skal det ikke være mer enn 15 prosent
fuktighet i terrassebordene. Ønsker du for
sikkerhetsskyld å måle fuktigheten, får du
kjøpt enkle fuktmålere for under tusenlap-
pen. Gjør du som du skal, vil du kunne nyte
terrasselivets gleder i mange år fremover.
Dropper du vedlikeholdet, blir jobben desto
større når hele terrassen må skiftes. Nye
trykkimpregnerte materialer må tørke 1-2
måneder før de behandles. Du bør også
fjerne eventuelle impregneringsrester som
sees som små grønne prikker i materialene.
brs@huseierne.no

BEVARER: Både beis og olje beskytter treverket, men beis dobler levetiden sammenlignet med olje, opplyser Tore Meyer Mørch i Jotun.
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www.enklereliv.no

Besøk en av Enklere Liv sine seks butikker 
og se vårt store utvalg av nyttige produkter du 

Oslo: *Karl Johan /Egertorget
           *Majorstua: Kirkeveien 57
Farmandstredet Tønsberg
Sandvika Storsenter
Strømmen Storsenter
Stavanger: *Østervåg 25 

Bestill på telefon/internett og normal  levering-
stid er 3-5 dager. Varene sendes med innbe-
talingsgiro og det er 100 dagers full angrerett. 
Porto på 30, 60, 80   eller 98 kr kommer i tillegg, 
avhengig av varens vekt og størrelse. 

Enklere Liv - Stort utvalg av nyttige 
kvalitetsprodukter som gjør livet enklere

Bedre blodsirkulasjon

Redusert hevelse 

Kan brukes overalt

Enkel å bruke

Best-
selger

 Kr 1995
Sirkulasjonstrener
”For å være helt ærlig så var jeg ganske skeptisk. Jeg har hatt hovne ben og 
åreknuter  i mange år, men etter å ha lånt sirkulasjonstreneren i bare en uke 
av en bekjent så kjenner jeg allerede at bena er mye bedre. Nå ønsker både 
jeg og min venninne å bestille én hver.” – Karin N, Vestfold. 

Slike kommentarer hører vi ofte fra våre kunder som har kjøpt Sirkulasjontreneren 
eller som blir overrasket i butikkene over hvor effektiv trening denne gir. Sirku-

hevelse og lindrer smerter i bena. Musklene trenes ved at elektriske impulser stim-
ulerer musklene i leggene til å trekke seg sammen og slippe opp. Det er enkelt å 
stille inn styrken man ønsker på treningen. Treningen er svært enkel og behagelig 
og gjøres i godstolen eller sofaen. Det er bare å plassere føttene på de store fotom-
rådene på treneren og skru på. Milde, elektriske impulser stimulerer de mange 
tusen nervetrådene i leggene som igjen stimulerer musklene på samme måte som 
lett trening. Du vil først merke en lett kiling i leggene. Deretter kan man øke styrken 
og man merker at musklene i leggene arbeider. I tillegg til trening av bena følger 
også tre ekstra trenere med slik at andre muskler kan stimuleres som rygg, nakke, 
lår og armer. Sirkulasjonstreneren går på strøm og er svært enkel for alle å bruke. 
Norsk bruksanvisning følger med.

Kr 199
Bagasjevekt
Den er markedets mest nøyak-
tige bagasjevekt og veier bagas-
je opptil hele 44 kg. Vekten har 
ingen kroker som kofferten må 
henges på, men en stropp som 
er svært enkel å bruke. Vekten 
har et tydelig display som gjør 
det lett å lese av vekten.

Spiller 33’, 45’ og 78’

Innebygget radio 

Enkel å bruke

         Kr 849
Platespiller med radio og høytalere
“Jeg kan ikke få rost denne platespilleren nok! Endelig får jeg spilt mine gamle plat-
er” - 
LP-plater fordi de har kastet sitt gamle stereoanlegg. Denne platespilleren tar liten 

høre igjen sine gamle favoritter. Spilleren er svært enkel å bruke, går på strøm og 
har god lyd. Platespilleren spiller både 33, 45 og 78 plater.

Kr 298
Hagekrakk
Praktisk hagekrakk som man både kan sitte på 
og som kan snus slik at man kan sitte behagelig 
på knærne mens man luker i hagen. Kraken er 
lett, men solid slik at den er enkel å ta med seg. 
Når man sitter på knærne bruker man håndtak-
ene på hver side for enkelt å reise seg.



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
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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
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BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS

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

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
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ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

LO
  
  
AK

ER
SH

US

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

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

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

ER
SH

US

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

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

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

TF
OL

D
ADVOKATFELLESSKAPET 
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

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

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

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
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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 870,- + 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
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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
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ND

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

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

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

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

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

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

VE
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ADVOKATFIRMA HAAKSTAD
v/adv. Per-Jakob Haakstad
Generell praksis, herunder saker for privat og
næringsliv. Fast eiendom, f.eks. mangler etter 
huskjøp, nabotvister og byggesaker. 

Postboks 222, 4802 Arendal. Fax: 37 00 60 79.
Tlf.: 37 00 60 72 (direkte). Mob.: 47 81 67 50.
Epost: pjh@hr-advokat.no  www.hr-advokat.no AU

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

ST
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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
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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
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AL

AN
D

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
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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

GA
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

ST
-A

GD
ER

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

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.no VE
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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
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Svein Sundkvist har bodd i det kose-
lige huset sitt i Oslo de siste 25 årene.
Hele denne tiden har han hatt en

strømmast på tomten, der det går strøm-
kabler og telefonkabler til hans eget hus
og til de nærmeste naboene. De siste
månedene har imidlertid ledningene for-
mert seg, med god hjelp fra ulike montø-
rer. Det som før var noen få, nødvendige
snorer til husene rundt, er blitt til et
rotete virvar av kabler like utenfor Sund-
kvists stuevindu.

– Disse ledningene forsurer utemil-
jøet. Jeg ser rett inn i dette når jeg er på
verandaen, og jeg mener også at de for-
ringer verdien på eiendommen, sukker
Sundkvist oppgitt.

Energiloven
Energiloven gir alle husstander rett til
strøm, men sier lite om detaljene rundt
hvor nettselskapene har rett til å trekke
strømledningene. Dette er det de enkelte
tilknytningsavtalene som regulerer. 

– Hovedregelen i de fleste tilknyt-
ningsavtaler er at huseier aksepterer at
det trekkes ledninger til huset sitt, samt
til naboene, for forsyning av strøm,
 forklarer seniorrådgiver Asle Selfors i
Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). Det gjør at netteieren i et

område som oftest ikke trenger tillatelse
fra grunneier for å komme til på eien-
dommen og montere strømkabler, og
heller ikke for å reparere feil ved strøm-
nettet eller for eksempel avverge eller
slokke brann i ledningene. 

Men kabel-TV, telefon og internett
omfattes ikke av energiloven, og heller
ikke av tilknytningsavtalene. Når slike
svakstrømsledninger festes i stolper der
det allerede er strømkabler, såkalt felles-
føring, reguleres det sikkerhetsmessige av
forskrift om elektriske forsyningsanlegg
og forskrift om elsikkerhet i elektronisk
kommunikasjonsnett. I tillegg regulerer
strømnettselskapene opphenget av slike
ledninger gjennom fellesføringsavtaler
med de aktuelle tele, tv- og nettselska-
pene. I standardvilkårene for fellesfø-
ringsavtalene står det at aktøren selv er
ansvarlig for å innhente tillatelser fra
berørte grunneiere til montasje av eget
anlegg, hvis slik tillatelse ikke foreligger. 

Som grunneier skal du dermed i
prinsippet kunne sette foten ned og si
nei til at kabler strekkes på kryss og tvers
over eiendommen din. Men som Svein
Sundkvist har erfart, er det i praksis ikke
så lett. Han fikk ikke noen beskjed før
nye ledninger dukket opp. Men siden
han var hjemme da en av montørene

Kabelvirvar forsurer utemiljøet
Den teknologiske utviklingen går raskt. Det gjør også monteringen av kabler og ledninger på

kryss og tvers utenfor stue- og kjøkkenvinduer over hele landet. Av og til litt for raskt.

OPPGITT: Svein Sundkvist mener alle
ledningene på kryss og tvers over
eiendommen forsurer miljøet.
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kom, spurte han direkte om det virkelig
var nødvendig med enda en ledning. 

– Da fikk jeg høre at dersom jeg hin-
dret det, ville ikke naboen få den inter-
nettløsningen han ønsket. Og det er jo
ikke det jeg er ute etter – jeg vil jo ikke
ødelegge for naboene, heller, sier Sund-
kvist. 

Dyrt å grave
Viken Fibernett er et av selskapene som i
disse dager strekker kabler i boligstrøk
over hele landet. Utbyggingssjef Jarle
Fosshaug forklarer at selskapet bygger ut
i henhold til avtalen med netteier. Må
montørene inn på privatgrunn, innhen-
ter selskapet tillatelse fra den enkelte eier
på forhånd. Dersom ikke dette skjer, er
det en glipp, forklarer han. 

– Dersom eieren av tomta sier nei til
flere ledninger foran stuevinduet, noe
som hender fra tid til annen, må vi se
etter andre løsninger, for eksempel
muligheten for å grave ned kablene.
Men dette kan fort bli en langt dyrere
løsning, sier Fosshaug. Han forklarer at
utgiftene vanligvis fordeles slik at leve-
randøren betaler frem til kundens tom-
tegrense, og at kunden selv står for det
som gjøres på egen tomt. 

 

             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 

KABELSPAGHETTI: Elektrisk strøm, kabel-TV, telefon og internett henges i de samme stolpene.
Ikke alle henter inn nødvendig tillatelse.
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Tar seg til rette
Hafslund er landets største netteier, med
strømstolper i hele Oslo samt store deler
av Akershus og Østfold. Selskapet har
erfart at kabel-tv- og internettleverandø-
rer tidvis tar seg til rette.

– Det er ikke til å komme fra at det er
enkelte cowboyer i bransjen. Det er fir-
maer som tar seg til rette og henger opp
ledninger uten å spørre verken oss eller
privatpersoner som berøres av ledning-
ene. Det er ikke lett for oss å avsløre,
men når vi er ute og driver med vedlike-
hold av stolper, er det ikke uvanlig at vi
kommer over ledninger som ikke skulle
vært der, sier spesialrådgiver Steinar
Karlsrud i Hafslund Nett. 

Telenor, som eier rundt 1 million
stolper og deler 650 000 med elektrisi-
tetsverk, opplyser å ha oversikt over hva
som henger i deres stolper, men at man
ved forespørsel ikke kan vente å få svar
på dagen. 

– Når man har så mange tusen kilo-
meter med infrastruktur, krever det litt å
nøste seg ned til en enkelt stolpe, sier
kommunikasjonsrådgiver Jørn Bremtun
i Telenor. 

Rydder ikke opp
Dersom du bytter internett- eller kabel-
TV-leverandør og det krever nye led-
ninger, kan det være verdt å merke seg at
den nye leverandøren ikke kan fjerne de
gamle ledningene du ikke trenger lenger.
Ofte tar heller ikke ledningenes eiersel-
skap ned ledningene på eget initiativ.

– Vi har ikke myndighet til å røre
andres nett, så når vi kobler opp nye
kabler, tar vi ikke ned de gamle. Dersom
kundene våre sier opp sitt abonnement,
må de selv si ifra at kablene skal demon-
teres før vi tar dem ned. Vi fjerner ingen
ledninger på eget initiativ, forklarer Foss-
haug i Viken Fibernett. 

Heller ikke Telenor fjerner ledninger
på eget initiativ, før folk eventuelt kon-
takter selskapet og ber dem gjøre det.
Fosshaug i Viken Fibernett anbefaler folk
å snakke med naboene dersom de vil
rydde opp i kabelsalaten.

– Snakk med naboene om hva de har
og hva de trenger, og ta eventuelt kon-
takt med eieren av strømstolpen dersom
du mistenker at det henger unødvendig
mange ledninger der, lyder rådet fra
Fosshaug.

For Sundkvist har ikke nabopraten
gjort saken mye bedre. 

– Naboen min med parabol mener
han ikke trenger noen ledning for kabel-
TV lenger, men det spiller jo ikke så stor
rolle for ham om ledningen blir heng-
ende. Det er jeg som blir sittende med
hele ledningssalaten i hagen, sukker
Sundkvist. Som foreløpig kan nyte en
ledningsfri utsikt fra kjøkkenvinduet.
Enn så lenge. raa@huseierne.no

juss

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

TEXAS: Mange firmaer tar seg til rette og henger opp ledninger uten å spørre om lov, hevder Steinar Karlsrud i Hafslund Nett.



– Mange av sakene vi får inn til juridisk
rådgivning her i Huseiernes Landsfor-
bund handler om naboer som er uenige
om trær, spesielt på denne tiden av året.
Men ikke bare naboer er uenige. Også
sameiere i eierseksjonssameier får ofte
problemer om våren. Mange tvister
handler om hvordan fellesarealet skal
brukes og vedlikeholdes, sier advokat i
Huseiernes Landsforbund Thore Eithun
Helland. 

Det er først og fremst i små sameier at
konfliktene blomstrer på denne tiden av
året. 

– I større sameier går det som oftest
greit; der tar et flertall på sameiermøtet
de nødvendige avgjørelsene. Dette er
vanskeligere i sameier med bare to sam-
eiere. Her finnes ikke noe flertall som
kan ta avgjørelsene, og det finnes heller
ikke spesielle regler i eierseksjonsloven
som regulerer denne typen sameier, påpe-
ker Helland.  

Eierseksjonsloven
I følge eierseksjonsloven har hver sek-
sjonseier i et sameie lov til å bruke felles-

arealene til det som kan regnes som nor-
mal aktivitet på området. Det vil for
eksempel si at en hage kan
brukes til soling, grilling
og lek, så sant det ikke
gjøres slik at det blir
til hinder for at
andre sameiere
også kan bruke
hagen til dette.
Loven sier videre at bru-
ken ikke skal være
urimelig eller
unødvendig til
skade og ulempe for de
andre seksjons eierne. Støyende lek til alle
døgnets tider vil dermed ikke være greit.
Så langt er reglene nokså klare.

Problemene i et sameie med bare to
seksjoner oppstår som oftest når det
kommer til vedlikeholdet av utearealet.
Eierseksjonsloven sier nemlig ingenting
om klipping av gress, fjerning av mose,
gjødsling, luking eller planting; den
nøyer seg med den generelle bestem-
melsen om at ”fellesarealer skal holdes
forsvarlig ved like.”

– Det kan være delte meninger om
hva som er forsvarlig vedlikehold av en
hage. Noen mener at den nærmest kan få
stelle seg selv, og er minimalt opptatt av
planting av blomster og klipping av bus-
ker. Andre mener at dette inngår som
normalt vedlikehold. Da kan det være
duket for konflikt, sier Helland. 

– Men hvis én sameier vil plante
blomster, så kan vel han eller hun bare
gjøre det, og så får den andre sameieren la
være?

– Det er ikke så enkelt. I utgangs-
punktet er nemlig hele fellesarealet, slik
ordet tilsier, felles. Det betyr at det må
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Gresselige konflikter
i små sameier
Det er ikke bare naboer som krangler om plen, busker og trær – også mange
sameiere sliter med å bli enige om hvordan hagen skal brukes og stelles.
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være enighet om
endringer som gjøres på
området. Det er ikke sik-
kert at den andre sameie-
ren er enig i at man skal
plante flere blomster og
dermed øke hagens vedli-
keholdsbehov ytterligere,
forklarer Helland. 

Vedtektsendring
Det er heller ikke bare å
sette opp et gjerde og dele
hagen i to. 

– Ingen av seksjonsei-
erne kan uten videre trekke
opp en linje i hagen og kreve å få gjøre
som han eller hun vil på ”sin” del. Dette
gjelder uansett om man ønsker å dele
hagen i to like deler, eller om man vil
dele den for eksempel førti-seksti etter
sameiebrøken, forklarer Helland. Eier-
seksjonsloven sier nemlig klart ifra om at
”enerett til bruk av fellesareal kan ikke
knyttes til noen sameieandel.” Det er
imidlertid en åpning i loven for at man
for en tidsbegrenset periode kan dele fel-
lesarealet slik at den enkelte får enerett til
visse områder. Men det må i så fall fast-
settes i vedtektene. En endring i vedtek-
tene krever to tredels flertall; i sameier
med bare to seksjonseiere må altså begge
være enige om endringen. Det er også
verdt å merke seg at delingen ikke kan
gjøres permanent, men må være for en
avgrenset periode.  

Dersom dette ikke fungerer, kan
sameierne bli enige om å reseksjonere
sameiet, slik at deler av fellesarealet blir
gjort om til tilleggsdeler til den enkelte

bruksenhet. Det vil gi hver
enkelt seksjonseier større
handlingsrom i sin tilleggs-
del, og forholdet mellom
seksjonseierne vil bli mer
som forholdet mellom
vanlige naboer.  

– For en del kan nok
dette være løsningen. Der-
som man i et sameie med
to seksjonseiere ikke blir
enige om bruk av hagen,
kan det også være en idé å
ta et møte hos en advokat,
som kan megle, gi råd og

eventuelt hjelpe til med for-
nuftige vedtektsendringer. Advokaten
kan eventuelt gå inn og være en del av
styret, slik at det blir mulig å få til et fler-
tallsvedtak der, sier Helland.

Et annet og mer drastisk alternativ er
rett og slett å flytte. Så lenge samarbeidet
med en annen sameier er helt fastlåst,
kan det være vanskelig å komme unna
konflikten på noen annen måte.

– Dette er en skikkelig gordisk knute
som det i dag ikke finnes noen enkel,
juridisk løsning på, avslutter Helland. 

Huseiernes Landsforbund vil arbeide
for at lovteksten på dette området skal
bedres ved neste revisjon av eierseksjons-
loven. raa@huseierne.no

Huseiere vant 
i Høyesterett
I forrige nummer skrev Hus & Bolig om et

hus som brant ned dagen etter at husei-

erne postet brevgiroen med betalingen til

forsikringsselskapet. Da huset brant, var

betalingen ennå ikke nådd frem til forsik-

ringsselskapet. Gjaldt da forsikringen på

ulykkestidspunktet? Ja, mente huseierne,

som fikk støtte for dette i Forsikringsska-

denemnda og i tingretten. Nei, mente If,

som vant frem med dette synet i lag-

mannsretten. I april satte Høyesterett

endelig punktum i saken. Huseierne fikk

medhold; forsikringen var å anse som

gjeldende, og If ble dømt til å betale

erstatning for skadene etter brannen. 

Det var Huseiernes Landsforbunds repre-

sentant i Telemark, advokat Thor Johan

Larsen, som førte saken for huseierne. 

– Dette var en viktig seier, ikke minst

for huseierne, som har hatt det veldig tøft

etter brannen. Men også prinsipielt var

dommen viktig. Her hadde huseierne

egentlig betalt forsikringen for sent, men

betaling etter fristen var å anse som en

anmodning om ny forsikring. En avklaring

av tidspunktet for når denne nye forsik-

ringsavtalen trådte i kraft, var nødvendig.

Denne dommen støtter opp om det tyde-

lige forbrukervernet som ligger i forsik-

ringsavtaleloven, og er således helt i tråd

med lovens intensjon, kommenterer

 Larsen. 

Thore Eithun Helland
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juss

Tlf 22 66 04 00
www.novatech.as

GT7 løser rust, smører,  
forbedrer kontakt,  
beskytter og rengjør – 
alt i én og samme boks.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Selv om du skulle oppdage at leieboeren
din ruser seg med narkotika, kan du ikke
uten videre kaste ham ut. Det er ikke noe
forbud mot å være beruset.

– Man kan ikke si opp noen selv om
man har mistanke om at de ruser seg med
forbudte stoffer, påpeker advokat Anders
Leisner i Huseiernes Landsforbund. Skal
man si opp noen, må årsaken være et
vesentlig brudd på leieavtalen og / eller
husleieloven.

– Hvis rusmisbruket medfører bråk
til alle døgnets tider, brudd på husor-
densregler og stor trafikk som blir en
belastning for bomiljøet, forholder saken
seg annerledes, sier Leisner. Men han
understreker at rusmisbruket må være
vesentlig til sjenanse, og brudd på lover
og regler må skje flere ganger før man
kan gå til det skritt å si opp noen.

Utleier må kunne dokumentere slike
brudd. Man bør derfor skriftlig gjøre
leieboeren oppmerksom på det som har
skjedd, og påpeke at slik oppførsel ikke
tolereres. Hvis noen i tillegg kan bevitne
det som har skjedd, står man sterkere i en
eventuell rettssak.

Her følger en ni-punkts liste som
viser hvordan du må gå frem hvis du
ønsker å avslutte et leieforhold:

1 En oppsigelse fra utleier skal være 
skriftlig, og den bør sendes
rekommandert.

2 Oppsigelsen må være begrunnet.

3 I oppsigelsen må det opplyses om 
at leier kan protestere skriftlig til
utleier innen én måned etter at
oppsigelsen er mottatt.

4 I oppsigelsen skal det også opp- 
lyses om at leier ved ikke å pro-
testere mister retten til å hevde at
opp sigelsen er i strid med loven.

5 Hvis leieren ikke protesterer, har 
han eller hun godtatt oppsigelsen
og må flytte innen oppsigelses -
fristens utløp.

6 Hvis leieren ikke aksepterer opp- 
sigelsen, må utleier gå rettens vei for
å få prøvet oppsigelsen og eventuelt
leier ut av husværet. 

7 Oppsigelsen faller bort hvis leieren 
har protestert i tide og utleier ikke
reiser søksmål innen tre måneder.

8 Ved en eventuell rettstvist er det 
utleier som må bevise at det fore -
ligger vesentlig brudd på leieavta-
len, eller at oppsigelsen er saklig
begrunnet og at den etter en vurde-
ring av begge parters forhold ikke
vil virke urimelig.

9 Å kaste ut en leieboer på egenhånd    
er ulovlig selvtekt og straffbart, og
leietageren kan bli gjeninnsatt i leie-
forholdet. Man kan også bli erstat-
ningspliktig om noen av eiendelene
til leieboeren skulle bli skadet.

Oppsigelse trinn for trinn
Hvis du vil avslutte et leieforhold, må reglene for hvordan en oppsigelse skal skje følges
til punkt å prikke. Slurver du med det formelle, kan leieren bli boende. 

Sjekk referanser før du leier ut
Vil du unngå problematiske leietagere, bør du sjekke referanser før du leier ut. Be om navn 

på en eller to referansepersoner, gjerne tidligere utleiere. Snakk eventuelt med arbeidsgiver, 

råder  advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. Vandelsattest kan du ikke kreve 

fra en potensiell leieboer. Det krever konsesjon eller spesialtillatelse. 
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– Folk er opptatt av at husnummerskiltet
skal være godkjent, men de aller fleste
ender likevel opp med å kjøpe det de
synes ser penest ut, sier Marius Bakke,
butikksjef på Trygge Rom i Oslo.
I følge Statens vegvesens skiltnormal

skal skiltet være av aluminium eller emal-
jert jern med sorte tall på hvit eller lysref-

lekterende bunn. Det skal ha en sort bord
rundt kanten. Skiltet skal ha en høyde på
15 centimeter og en bredde på 15, 22
eller 28 centimeter for henholdsvis en -
sifret, tosifret og tresifret tall. Teksthøy-
den skal være på 10,5 centimeter. 
Det finnes et enormt utvalg av num-

merskilt. I følge Bakke er det ikke den

godkjente skilttypen som er trenden.
– Single husnummerskilt i rustfritt

stål er de mest populære, sier Bakke, og
tilføyer at messing og sort kommer på
andre plass. 

Når minuttene teller
Anders Halden er assisterende sjef for
Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.
Han ser gjerne at folk er flinkere til å
bruke skilt som er godt synlige, også i
mørket. 
– God skilting letter vårt arbeid, og

gjør at vi raskere kan finne frem i nøds -
situasjoner, sier Halden. Han legger til at
alarmsentralen er utstyrt med et digitalt
kartverk med innringermarkering som
gjør at de kan lose beredskapsstyrken til
rett sted om det er behov for dette. 

Følger trenden
Huseiere trosser foreskrifter og vektlegger design 

når de skal kjøpe husnummerskilt.

juss
TEKST: STINE ERIKSEN

FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

KORREKT: Ifølge skiltnormalen fra Statens 
vegvesen skal huset være merket med sorte
tall på hvit eller lysreflekterende bunn. Noen

kommuner tillater også andre skilt.
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På Servicetorget i Nordreisa kom-
mune i Troms ligger det 450 hus-
nummerskilt og venter på sine nye
eiere. Husstander i kommunen som
har feil, eller mangler husnummer-
skilt, fikk før påske et brev i postkas-
sen der de ble gjort oppmerksom på
skiltpåbudet. 

Purrebrev til etterslepere
– Vi har gjort det så enkelt som
mulig for folk, og gått til anskaffelse
av de skiltene som mangler, sier Dag
Funderud, enhetsleder i Nordreisa
kommune. 
De som mangler skilt kan kjøpe

et godkjent skilt på kommunehuset.
Fristen for oppretting av skilt i kom-
munen er satt til 31. mai 2009. Fun-
derud håper at folk får dette i orden
så fort som mulig.
– Det blir på sensommeren sendt

ut et purrebrev til de som ikke har
vært innom og kjøpt skiltet sitt, sier
Funderud.

Frustrerte taxisjåfører
I Nordreisa kommune vedtok kom-
munestyret i 1984 at huserier plikter
å sette opp og vedlikeholde husnum-
merskilt. Det har, ifølge Funderud,
sklidd ut de senere årene. I fjor så
taxisentralen i kommunen seg lei på
elendig merking. De gikk sammen
med kommunen om å gjennomføre
en befaring. Det ble kartlagt mang-
lende eller feil adressenummerskil-
ting på 23 prosent av boligene.
ser@huseierne.no

juss

Opprydding 
i skiltrotet
En av fire boligeiere i
Nordreisa mangler eller har
feil skilt på husveggen. Nå
ber kommunen folk om å
rydde opp.

MEST POPULÆRT: Skilt i rustfritt stål, messing og sort er trendy. I mange kommuner har 
man imidlertid plikt til å sette opp husnummerskilt etter Statens vegvesens skilnormal. 

Skiltplikt
I mange kommuner, blant annet Oslo,
har huseier plikt til å sette opp og vedli-
keholde husnummerskilt etter reglene i
Statens vegvesens skiltnormal. Det inne-
bærer også at skiltet skal være godt synlig
fra veien. Normalt skal skiltet plasseres
på husvegg, til venstre for inngangsdøren
og cirka 2,5 meter over terrenget. 
– Mange husstander har nok andre

typer skilt enn det som er standard, sier
Jan Erik Øyen, avdelingsleder i Plan- og
bygningsetaten. Etaten har ikke kapasitet
til å sjekke om huset ditt er riktig skiltet,
men Øyen understreker viktigheten av å
ha et iøynefallende skilt som ikke er til å
ta feil av. 

Kommunen bestemmer
Det er i dag opp til hver enkelt kom-
mune om de skal pålegge boligeier å sette
opp skilt, og hvilke typer skilt som skal
godkjennes. I noen kommuner godkjen-
ner de flere typer skilt enn det som
beskrives i skiltnormalen. I andre kom-
muner finnes det ingen forskrift om hus-
nummerskilting.
I 2010 kommer en ny lov om eien-

domsregistrering, og det er mulig at alle
kan bli pålagt å ha riktig husnummer-
skilt, uavhengig av hvilken kommune de
bor i. ser@huseierne.no
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– Hvis man skulle redusere eller fjerne
eiendomsskatten, vil tjenestetilbudet i
Kristiansand bli redusert betraktelig, er
omkvedet. Ja, selvsagt, sier Paul Otto
Johnsen. – Og øker man eiendomsskat-
ten enda mer, kan man ved neste korsvei
true med enda større kutt. Dette er en
villet kjedereaksjon, hevder den pensjo-
nerte ordføreren som satt i bystyret i
over 30 år og som håndterte ordfører-
klubba i 14. Han er svært uenig med
partikollegaene som hevder de ikke kan
klare seg uten eiendomsskatten. Kris-
tiansand er allerede blant kommunene i
landet med høyest eiendomsskatt. En
omtaksering vil ventelig øke inntektene
fra 170 millioner kroner til 275 millio-
ner kroner.
– Gjør man seg avhengig av eien-

domsskatten slipper man å prioritere,
sier Johnsen.

Skader troverdigheten
– Vi er enig i at eiendomsskatten er
urettferdig og usosial. Og Kristiansand
er dessverre blant de byene her i
landet som har høyest eiendomsskatt, sa
ordfører Sørensen til landsmøtet i Hus -
eiernes Landsforbund for et år siden.
Han kunne ikke love at eiendomsskatten

Eiendomsskatten 
dilemma for Høyre

Tidligere Høyre-ordfører i Kristiansand, Paul Otto 
Johnsen (84), er oppbrakt over partikollega Per Sigurd
Sørensen som nå styrer byen. Dagens ordfører forsvarer

eiendomsskatten, og argumenterer for omtaksering av eien-
dommene i byen. Det kan tilføre kommunekassen ytterli-
gere 100 millioner kroner. Erna Solberg vil helst ikke ha

eiendomsskatt, men vil heller ikke gå inn for å fjerne den.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

BÅDE FOR OG I MOT: Partileder Erna Solberg i
Høyre vil helst ikke ha eiendomsskatt. Men
hun må innse at en rekke partifeller ute i kom-
munene er tilhengere av skatten og vil derfor
ikke forby den. Foto: CF Wesenberg / koloni-
havnen.no.
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i byen skulle avvikles, og ga uttrykk for at
det var mer sannsynlig at den ville øke.
Til Fædrelandsvennen har han sagt at
han selv betaler ”nesten ingen ting” i
eiendomsskatt, bare 2 500 kroner. 
Paul Otto Johnsen kjenner flere enker

som bor i samme bydel som ordføreren.
Lund er et attraktivt område i sørlands-
byen. Hvis eiendommene omtakseres slik
at skattegrunnlaget blir tilnærmet mar-
kedsverdi, frykter Johnsen at mange av
dem får problemer med å betale. Eien-
dommene er verdifulle, men pensjonene
deres er små, hevder han. 
– De fleste i partiet er enige om at

eiendomsskatten er usosial. Men det går
helt klart ut over Høyres troverdighet at
man i det ene øyeblikket hevder at eien-
domsskatten er usosial, mens man i det
neste stemmer for!
Partileder Erna Solberg vil ikke sette

seg til doms over lokalpolitikere som gjør
helomvending i eiendomsskattespørsmål,
men hun må innrømme at det ikke

 gagner partiet. 
Høyre i Lillesand fikk stor oppslut-

ning og 44 prosent av stemmene ved val-
get i 2007 blant annet fordi de lovet å si
nei til eiendomsskatt. Noen måneder
etter at partiet hadde overtatt makten,
foreslo ordfører Arne Thomassen (H)
likevel å innføre skatten. Han fikk med
seg åtte av 13 medlemmer i sin parti-
gruppe.
– Velgerne synes dette er dumt, sier

Erna Solberg. – Høyre lokalt må forklare
velgerne hvorfor de gjorde som de gjorde,
og stå til ansvar overfor dem. Jeg antar
det ikke var med lett hjerte de gjorde
dette. Har ikke partiet en god forklaring,
er jeg redd det går dårlig i neste valg.

Splittet
På partiets landsmøte i mai vedtok Høyre
å si ”nei til forslag som gjør boligen til et
skatteobjekt”. Likevel har partiet en
åpning for at boligen kan skattlegges på
kommuneplan. 

PENT STRØK: I dag betaler ordfører Per Sigurd
Sørensen (H) i Kristiansand ”nesten ingen
ting”, det vil si 2 500 kroner i eiendomsskatt.
Med en retaksering kan han komme til å betale
langt, langt mer. Tidligere ordfører Paul Otto
Johnsen (H) hevder en rekke pensjonister i
nabolaget da vil få problemer. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

➤
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– No taxation without representation,
altså ingen skattlegging uten representa-
sjon, sier Erna Solberg. – Uttrykket stam-
mer fra det britiske parlamentet på slutten
av 1700-tallet. Folks hjem er viktigst, men
for Høyre er dette et ideologisk spørsmål –
fordi hytteeiere sjelden har stemmerett der
de har fritidsbolig. 
Partilederen mener hyttekommunenes

økte kostnader ikke står i forhold til den
skatten de krever inn fra hytteeierne.
– Kommunepolitikere gir et bilde av

økte utgifter til hjemmehjelp og helsetje-
nester som ikke stemmer, hevder Solberg.
Den markerte ungdomspolitikeren

Torbjørn Røe Isaksen er ikke enig i at hyt-
tene bør skjermes for eiendomsskatt, og
tok dissens under partiets landsmøte. Han
fikk støtte fra partifeller i Oppland.
Høyre har ennå ikke funnet ut hvor-

dan de skal forhindre urimelig økning i

eiendomsskatten, men Erna Solberg
mener det må gå an å finne frem til en
slags maksgrense slik man gjorde for lig-
ningsverdier.
– Det bør også være grenser for hvor

raskt skatten kan øke, sier hun.

Gullgruve for politikerne
Ifølge den helt ferske rapporten ”Eien-
domsskatt i kommunene 2001 – 2009” fra
Huseiernes Landsforbund, kommer det
frem at 111 kommuner nå har eiendoms-
skatt i hele kommunen. Det er 54 flere
enn for to år siden. Av landets 430 kom-
muner er det 166 som har eiendomsskatt
på bolig i 2009.
– Det er åpenbart mange hyttekom-

muner som ser et økonomisk potensial når
de velger å kreve eiendomsskatt i hele
kommunen. Kragerø, Lillesand, Ringebu,
Ringsaker og Trysil er typiske hyttekom-

Vil fjerne hytteskatten
”Høyre vil fjerne eiendomsskatten på hytter og fritids boliger og sikre

innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten”, heter det i
stortingsprogrammet for neste periode. Ikke fordi Høyre ønsker å
skjerme hyttebebyggelsen spesielt, men fordi  hytteeierne ikke har

mulighet til å velge hvem som skal bestemme, hevder Erna  Solberg.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Ny takst gir mer skatt
I rapporten ”Eiendomsskatt i kommu-

nene 2001 – 2009” fra HL kommer

det frem at takseringstidspunktet har

stor betydning for skattetakstens

størrelse. Utredningssjef Dag Refling,

som har stått for undersøkelsen,

 skriver at kommunene i økende grad

legger seg på takstnivåer tett opp-

under full markedsverdi. Dette gjør at

skattetrykket ofte er høyest i kom -

muner som nylig har omtaksert.

Det kommer også frem av under-

søkelsen at kommuner som nylig har

taksert eller retaksert eiendommene

også krever eiendomsskatt i hele

kommunen. Bare et mindretall av

kommunene som har innført eien-

domsskatt etter år 2000 har bunn -

fradrag. 

– Høyre hevder at partiet vil
arbeide for at eiendomsskatten
trappes ned og avvikles. Hvorfor
sier dere ikke helt og holdent nei til
eiendomsskatt?
– Høyre vil helst ikke skal ha

eiendomsskatt, men det skal være
en lokal mulighet. Det har blant
annet vært tradisjon for å skattlegge
verker og bruk, sier Erna Solberg.
Hun påpeker at partiet har pro-
gramfestet å arbeide for å trappe
ned eiendomsskatten og avvikle den
i de kommunene som krever den
inn.
– Bergen har klart å sette ned

eiendomsskatten. Å gjøre det er en
krevende øvelse som ikke er gjort
over natten, men det er viktig før
man venner seg til å bruke for mye
penger, sier hun.
– Er eiendomsskatten noe som

splitter Høyre sentralt og lokalt?
– Nei, egentlig ikke, hevder

parti lederen. Hun mener votering
under landsmøtene viser at det er
oppslutning om partiprogrammet.
ngs@huseierne.no
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muner som krever inn eiendomsskatt fra sommer- og vinter-
gjestene, sier utredningssjef Dag Refling i HL. Han er
bekymret for utviklingen, men skjønner at eiendomsskatt fra
hyttefolket er svært lønnsomt for fattige lokalpolitikere og at
det skaper lokal begeistring. Fritidseiendommene i Blindleia
er nettopp taksert til 6,9 milliarder kroner. Boligene i Lille-
sand kommune er taksert til 7,6 milliarder. Det vil gi mil -
lioner i årlige inntekter.
– Mange lokalpolitikere oppfatter hytteeierne som noen

krøsuser. Vi ser en tydelig tendens til at hyttebebyggelsen ofte
takseres høyere enn bolighusene til de fastboende. Hjelme-
land kommune var blant de som forsøkte en slik praksis, men
valgte å kaste inn håndkleet etter å ha blitt stevnet.

Skuffet
Utredningssjef Dag Refling er skuffet over Høyre.
– Tidligere statsminister Per Borten sa i sin tid at det er

vanskelig å bære staur. Du kan ikke gå på pub og mene det er
feil. Det er dobbelkommunikasjon som gjør folk opprørt.
Det er ingen som tror på Høyre lengre når de sier de er imot

eiendomsskatt. Heldigvis er det
noen blå enkeltkommuner som
klarer å stå i mot, men det er
svært mange eksempler på det
motsatte. ngs@huseierne.no

EKSTRA    

KRAFTIGKRAFTIG 
SEKK

90 KG!90 KG! 

PARTNER

MILJØVENNLIG
• Laget av resirkulert plast, 
 innsamlet og gjen-
 vunnet i Norge 

• 100% 
 gjenvinnbar

IZI X-TRA STERK 
AVFALLSSEKK 
• Ekstra sterk og tett

• Lett å fylle, knyte og bære

IZI HAGESEKK  
•   Ekstra styrke mot  punktering

•   Gjennomsiktig sekk 
 - for miljøstasjon

SAREPTAS KRUKKE: Eiendommene i Blindleia er taksert til 6,9 milliarder
kroner. Det ble for fristende for Høyres ordfører Arne Thomassen i Lille-
sand å takke ja til dette skattkammeret. Foto: Nina Granlund Sæther.

UNDERSØKER: Helt siden 2001
har utredningssjef Dag Refling
i Huseiernes Landsforbund
studert kommunenes eien-
domsskattepraksis. 



Føler meg tråkka på
Den fine brune overflaten fra i fjor har for lengst forsvunnet. Ikke

et spor å se noe sted. Furet værbitt er det noe som heter, men

her snakker vi om skikkelig blank. Det er bare å kaste skjorta og

gå i gang igjen. Akkurat slik som tidligere år. Vablene jeg pådro

meg på innsiden av skrivebords nevene før forrige sesong har så

vidt leget, men her er det ingen bønn. Skrubbe, skrubbe, vaske,

vaske, skylle, skylle, tørke, tørke, beise, beise, tørke, tørke. 

Nakken og ryggtavla kokte i flere dager etter sist økt. Vinterblek

hud, vestvendt terrasse og bar overkropp er ingen god kombina-

sjon. 

Jeg skjønner det ikke. Hva er det som er så vanskelig? 

Ett, til nød to år mellom vedlikeholdsintervallene dersom man

legger godviljen til. Det er alt beis- og oljeprodusentene kan tilby

oss hageeiere når vi snakker terrasse. Greit, nok, jeg skjønner at

terrassen får spesielt hard påkjenning. Jada, den ligger horison-

talt, blir tråkka på og er utsatt for vær og vind i større grad en de

fleste. Men ærlig talt. Nå føler jeg meg tråkka på. Ett år, knapt

det. Det er jo nesten så man føler det hadde vært mer effektivt å

ta livet av sopp og andre uhumskheter for hånd. 

Stakkars. Det er ikke så lett for dere heller. Jeg skjønner det.

Alt det skumle som tidligere ble bruk til å kverke brorparten av

liv på terrassens overflate er nå blitt forbudt av EU. Likevel

mener jeg bestemt at jeg selv ble både svimmel og fæl av fjor -

årets behandling. Grille turte jeg ikke å gjøre i hagen på flere

uker. Mulig det har sammenheng med at jeg

brukte en boks beis som stod igjen etter

 forrige eier, men alvorlig talt. Gi oss beis

eller olje med smell i. Gi oss mulighet

til å ta i hvert fall tre, kanskje fem år fri,

slik at vi i det minste får tid til å male

veggen, hagemøblene eller  impregnere

 markisene mellom slaga. Det er alt jeg

ber om. Ja, og  kanskje en

kald øl, og litt grillmat

hvis det lar seg ordne. 

Bjørn Runar Sodeland

brs@huseierne.no

Stor investering i små ruter
Er det over og ut med smårutete vinduer når de
nye energikravene til bygninger trer i kraft fra
august, spurte Hus & Bolig i forrige  nummer.
– Slett ikke! Vi skal klare de nye kravene, 
svarer Røros Bruk AS, som har investert tre 
års forskning og en fabrikk til 160 millioner
kroner for å nå målet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Jeg har en gladmelding til deg! Kjell Ivar Lundkvist,
produktsjef for dører og vinduer på Røros Bruk, stråler på
telefonen. Han har lest Hus & Boligs artikkel om at pro-
dusentene sliter med å lage smårutete vinduer med en u-
verdi på 1,2 – og sett seg nødt til å kontakte redaksjonen.
– Vi skal klare å levere gode, gammeldagse vinduer

med kittspross med en u-verdi på 1,2 innen de nye
energikravene til bygninger trer i kraft. Så dere trenger
ikke å bekymre dere – de smårutete vinduene vil defini-
tivt overleve, sier Lundkvist. 
De energieffektive, koblede smårutevinduene til

Rørosvinduet består av ett lag glass i den ytterste rammen
med kittsprosser, og tolags energiglass med argongass
imellom i den innerste rammen. 
– I stedet for gummilister rundt glasset bruker vi

 spesiallim. Dette er med på å holde u-verdien lav, og 
er noe helt nytt i vindusproduksjonen, sier Lundkvist. 
I samarbeid med Teknologisk Institutt har det tatt den
tradisjonsrike Røros-bedriften ca. tre år å utvikle
 vinduene. Rørosvinduet er i dag markedsledende på
koblede vinduer i Norge. raa@huseierne.no 
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Hjelmeland kommune ga seg
Hjelmeland kommune har inngått forlik med 
en rekke huseiere og gått med på ikke å taksere
eiendommer etter eierens bruk. Kommunen har
operert med langt høyere takstverdier for hytter
enn for vanlige boliger. Også bolighus har vært
taksert til den høye hyttetaksten om boligeieren
har bodd et annet sted. 
– Det er beklagelig at det måtte en rettssak 

til for å få kommunen til fornuft, sier admini -
strerende direktør Peter Batta i Huseiernes
Landsforbund. HL har støttet huseiernes sak fra
første dag, og argumentert for urimeligheten av
at to like boliger takseres med nær millionbeløp i
forskjell, bare fordi en av eierne ikke bor i kom-
munen. Saksøkerne kan nå forvente en riktig
takst, og kommunen har signalisert at den også
vil justere takstverdiene på eiendommer til
huseiere som ikke deltok i søksmålet.
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Pris til klassiker i furu
Aksel L. Hansson Møbelfabrikk har vunnet Klassikerprisen
for god design. Klassikerprisen gis til produkter som har
vært på markedet sammenhengende i minst 10 år, og som
har gitt økonomisk avkastning i denne perioden.
I fjor var det 70 år siden Aksel L. Hansson lagde det

som skulle bli kjent som Jærstolen Aksel. Da hadde det
allerede vært stolproduksjon i Ryfylke i flere tiår, men
Hansson utviklet Jærstolen slik vi kjenner den i dag. Siden
1994 er det solgt mer enn 100 000 stoler i inn- og utland.
– Min far ga stolen et tidløst design med enkle, rene

 linjer, samtidig som han lagde en komfortabel og solid stol,
forteller Lise Hansson, som de siste 20 årene har ledet
møbelfabrikken på Hjelmeland.

Stolenes popularitet har holdt seg helt
fra mellomkrigs tiden og frem til i dag. 
– Jærstolen Aksel har en klar identitet,

men den dominerer ikke miljøene den
plasseres i, og kan dermed stå i spise -
stuen, på en bar eller i en sjømannskirke

uten å virke feilplassert.
 Samtidig er det en stol man
blir glad i, og som gjerne går
i arv, sier Hansson.
Foto: Norsk Designråd.

Hundehus taksert til 25 000 kroner
En innbygger i Sel kommune ble nylig avkrevd eien-
domsskatt for et lite hundehus, en dukkestue og et
 drivhus i hagen. Hvert av husene var taksert til 25 000
kroner. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er huseier 
Jan Ruste mildt sagt forundret over den enorme  verdien
kommunen har tillagt hundehuset og den søte lille
dukkestuen. 
– Her har kommunen rotet det ordentlig til. Med 

et takseringssystem som fungerer så dårlig blir jo skatte-
byrden helt tilfeldig, sier Dag Refling, utredningssjef i
Huseiernes Landsforbund. Han forteller at Huseiernes
Landsforbund har fått flere henvendelser fra sinte
huseiere som mener kommunen har gjort en rekke tak-
seringsfeil. Ifølge GD, mottar Sel kommune selv flere
titalls klager hver eneste dag. 
– Det er ikke tvil om at de har gjort en meget dårlig

jobb når det gjelder taksering. Bestemmer en kommune
seg for å skrive ut en skatt av denne typen, må de kunne
håndverket sitt, sier Refling. brs@huseierne.no

Beslaglegger dører
Trenger du et beslag på døren for at Assa-låsen 
din skal bli trygg? I så fall kan du få hjelp til å 
montere det, helt kostnadsfritt, lover marketing-
sjef Fred Seierland i Trioving.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

Enkelte låser med hakereile fra Assa kan dirkes opp på få sek-
under med en bladføler. For å sikre disse låsene må man
ettermontere et beslag som gjør at tyven ikke kommer til
med blad føleren mellom døren og karmen. Hus & Bolig
omtalte dette for noen måneder siden. Huseier Jørgen
Andrup var oppgitt over det han mente var dårlig service fra
Trioving, som forhandler Assa-låsene i Norge. Andrup måtte
vente i flere måneder på beslaget han bestilte, og han var slett
ikke begeistret for hvordan det ville se ut på den nye inn-
gangsdøren hans.
Etter at saken ble omtalt i Hus & Bolig ble det imidlertid

fart i sakene. Beslaget kom, sammen med en montør som
kostnadsfritt satte det opp på både inngangsdøren og veran-
dadøren til Andrup. 
– Det er jo hyggelig å ha fått spesialservice, men det bør

jo være en del misfornøyde kunder der ute?, undrer Andrup.
I Sverige har saken med de utrygge Assa-låsene fått langt

mer oppmerksomhet enn i Norge. Der har Assa inngått
samarbeids avtaler med både låssmedenes forbund og villaei-
ernes forbund. Alle som har behov for det, skal få hjelp til å
montere beslag på døren sin, og medlemmer av Villaeiernes
Riksforbund får også rabatt på nye, trygge låser. 
I Norge finnes ingen tilsvarende avtaler. Fred Seierland i

 Trioving forteller at det blant annet er fordi de har hatt få
henvendelser fra misfornøyde kunder. Det er imidlertid ikke
slik at det bare er de som omtales i pressen som får ekstraser-
vice. 
– Der det har vært problemer med å montere beslag har

vi hjulpet til. Det vil vi fortsette med, sier Seierland. Han
anslår at et par tusen nordmenn så langt har bestilt beslaget,
men bare en håndfull av disse har henvendt seg til Trioving
for å få mon teringshjelp. raa@huseierne.no
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Om sommeren er det varmt. Sånn er
det bare. Likevel blir nordmenn flest
like overrasket hver gang en hete-

bølge slår til. Da løper vi til butikken,
åpner lommeboka og ber på kne om å få
noe å kjøle oss ned på.
– Julikvelden kommer som regel

raskt på kjerringa. Nordmenn planlegger
stort sett ikke denne typen innkjøp. Når
tropenatten plutselig kommer, har de
over hodet ikke tenkt på det, og plutselig
eksploderer salget av klimaprodukter i
butikken, sier Christian Brekke i Elkjøp. 
Tore Olsen, teknisk ansvarlig i Wilfa,
som leverer alt fra vifter til transportable

airconditionanlegg og luft-til-luft-
varmepumper, bekrefter at mange av
innkjøpene nok går på impuls når
gradestokken skyter fart mot nye høyder. 
– Får vi en fin varmeperiode som vi

hadde sist sommer, tømmer vi gjerne
lageret av flyttbare airconditionanlegg på
en uke. Mange av disse blir nok ofte
kjøpt på impuls. Folk blir litt desperate
når de ikke får sove om natten, og løper
og kjøper noe de kan koble opp og ta i
bruk med en gang, sier Olsen. 
Vil du unngå at desperasjonen tar

overhånd i år, kan du lese mer om
hvilket produkt du bør velge her:

Som julikvelden på kjerringa
Er du typen som ikke får sove når sommervarmen endelig når den nordlige halvkule, 

bør du begynne å legge en slagplan nå. Hus & Bolig viser deg hvordan du skal 
holde hetebølgen der den hører hjemme – utendørs. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

➤

DRASTISK: Hva gjør
man når det er helt
umulig å sove? 
Foto: Bjarne Nygård
/ Samfoto.

Christian Brekke
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Vifte: 
Pris: 100 – 2 000 kroner 

Vifter finnes i en rekke varianter, fra små
bordvifter til gulvvifter og større takvifter
med påmontert lys. Er du opptatt av
design, har produsentene etter hvert
gjort sitt ytterste for at også det behovet
blir tilfredsstilt. I år går det ifølge Elkjøp
i svart og stål. De mer avanserte produk-
tene er tilgjengelige med flere
hastighetsinstillinger, og kan program-
meres til å slå seg av og på når du ønsker
det. Du kan også få vifter med en såkalt
søvninnstilling, som sørger for at du kan
skru ned både hastigheten og støynivået
med et enkelt tastetrykk før du går til

sengs. Vil du kombinere oppvarming og
nedkjøling, har du også mulighet til å
gjøre det. Flere av vifteovnene på
markedet i dag kommer med en kald-
luftfunksjon, som gjør at de kan fungere
som en vanlig vifte når det er behov for
det. I utgangspunktet tilfører en vifte,
uansett hvor avansert den er, ikke noe
kald luft til boligen din. Likevel gir den,
ifølge forsker i Sintef Byggforsk Jørn
Stene, en viss kjølende effekt. 
–  Når hastigheten på lufta over

huden øker, øker også varmetransporten
bort fra huden. Dermed føles det
kaldere. Effekten avtar ganske fort hvis
du kommer langt fra vifta, sier Stene. En
vifte vil derfor være en god løsning der-
som du har et begrenset kjølebehov. Det
er også en rimelig investering, og ifølge
Elkjøp er det også det klimaproduktet
kjeden selger mest av. Er du opptatt av at
viften du kjøper skal være stillegående,
vil det vanligvis lønne seg å gå for en stor
og litt dyrere variant, for eksempel en
gulvvifte. Da kan du kjøre viften med et
lavere turtall, men samtidig oppnå en
god kjølende effekt. 

Flyttbar aircondition:
Pris: 3 000 – 10 000 kroner

Flyttbare airconditionanlegg selger som
aldri før. Disse er relativt store og klum-
pete, men krever ingen installasjon, bort-
sett fra at et rør må ledes ut av huset for å
bli kvitt overskytende varme og fuk-
tighet. Røret, som er mellom 100 og 120
millimeter tykt, bør helst ledes ut i en
ventil på veggen, men kan også legges ut
av et vindu. Uansett hvordan det løses,
bør det være ganske tett rundt utførse-
len. Hvis ikke kan du risikere at den
varme luften slår tilbake i huset. Fordi
produkter av denne typen inneholder
både en kompressor, en fordamper og en
kondensator, samt vifter for å blåse den
kalde luften ut i rommet og den varme
luften ut av huset, kan det oppstå en del
støy når de er i bruk. Lydnivået kan ligge
mellom 40 og 50 desibel, og skal
anlegget for eksempel brukes på
soverommet vil nok mange oppleve dette
som litt for mye lyd. 
– Det mange velger å gjøre er å sette

den på, kanskje et par timer før de legger
seg, og så skru den av når de går til sengs,

GULVVIFTE : Selv om en vifte i utgangspunktet
ikke gjør luften kaldere, føles den kaldere fordi
den sørger for økt varmetransport bort fra
huden. Foto: Wilfa

SOMMERVARMT: Vi vil gjerne har fint sommervær,        
Luft som sirkulerer kan gjøre oss mindre desperate.            
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sier Tore Olsen, teknisk ansvarlig i Wilfa.
De avanserte anleggene har også

timere der du kan forhåndsprogrammere
når de skal starte og når de skal stoppe. I
tillegg får du airconditionanlegg med en
egen søvnfunksjon, som sørger for at
temperaturen stiger en halv grad i timen
i løpet av natten, slik at du ikke risikerer
å våkne opp og hakke tenner. Tempera-
turen vil maks stige to grader. Setter du
for eksempel anlegget på 19 grader når
du legger deg, vil temperaturen i løpet av
natten stige til 21 grader. Et flyttbart air-
conditionanlegg vil, avhengig av stør-
relsen, kunne kjøle ned et rom opptil 40
kvadratmeter. Ifølge Olsen er produk-
tene også relativt driftsikre. 
– Jeg vet at det tidligere ble fokusert

på at når anlegg av denne typen blir
stående over lengre tid kan eventuelt
noen pakninger tørke ut, men fordi dette
er lukkede systemer har vi aldri opplevd
problemer av den typen. Det
kjøletekniske fungerer bra, men det hen-
der vi opplever at en vifte kan ryke, sier
Olsen. 

Varmepumpe:
Pris 10 000 – 25 000 kroner

Luft-til-luft-varmepumper har etter
hvert blitt  relativt utbredt her i landet,
og markedsføres i hovedsak mot nord-
menn som ønsker et billig oppvarm-
ingsalternativ vinterstid. Fordi behovet
for kjøling er lite her til lands, snakker få
om pumpenes egenskaper på dette
området. I motsetning til flyttbare air-
conditionanlegg, har en varmepumpe en
stor del av de støyende elementene i kon-
struksjonen plassert i utedelen. En
varmepumpe vil derfor være langt mer
stillegående enn en frittstående enhet.
Den vil også bruke mindre strøm, og
virkningsgraden på kjøledelen er stort
sett på nivå med virkningsgraden når det
gjelder oppvarming, altså mellom tre og
fire ganger den energien den blir tilført. I
tillegg vil differansen mellom den
ønskede innetemperaturen og utetem-
peraturen være mye mindre på som-
meren enn på vinteren, derfor vil strøm-
forbruket til kjøling være minimalt. Selv
om en varmepumpe fungerer fint som en
airconditionløsning, er det viktig å huske
på at varmepumpens plassering ikke
nødvendigvis er ideell for kjøling. Kan-
skje er varmepumpen plassert i stuen
nede, mens du selv ligger og svetter på et
vestvendt soverom i andre etasje. Du kan
selvsagt sette pumpen på full kjøling,
men trolig vil det ikke være særlig
behagelig med for mye kald luft i
oppholdsrommet. Ifølge Erik Dahl,
administrerende direktør i Friganor,
løser mange dette ved å kjøpe anlegg
med flere innedeler, og plasserer for
eksempel en ren airconditiondel på
soverommet. 
– Det er ikke noe problem å kjøpe en

utedel og flere innedeler. Setter du for
eksempel inn en på soverommet og en i

FLYTTBAR AIRCONDITION: Et flyttbart aircon -
ditionanlegg krever lite arbeid med hensyn
til installasjon, og kan kjøle ned rom opptil
40 kvadratmeter. Foto: Elkjøp/Matsui

VARMEPUMPE: Med en varmepumpe får du både i
pose og sekk. Varm luft om vinteren, kald luft om
sommeren. Foto: Wilfa

➤
       men blir det for varmt fungerer vi dårlig.

               Foto: Jacob Svensson / Scanpix.
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stuen, kan du bruke den ene til å varme
opp de store arealene på vinteren, og
stenge den sommerstid mens du bruker
den andre til å kjøle ned temperaturen der
du sover, sier Dahl. Det er også mulig å
koble rene airconditionanlegg på en slik
løsning, sier Dahl. Er du så heldig å ha
vannbåren varme i huset, kan du også
kjøle deg ned sommerstid, men da må du
installere såkalte viftekonvektorer, en slags
radiator med vifte som sørger for at luften
sirkulerer rundt i boligen. 
– Bruker du for eksempel en viftekon-

vektor i kombinasjon med en berg -
varmepumpe, har du tilnærmet gratis
kjøling, sier Jørn Stene i Sintef Byggforsk. 

Solskjerming
Pris markise fra 4 000 kroner

Pris motor fra 3 000 kroner

Pris automatisk styring fra 3 500 kroner

Den billigste og mest miljøvennlige måten
å kjøle boligen din på, er ved hjelp av pas-
sive tiltak, som for eksempel markiser, per-
sienner, eller spesialvinduer som skjermer
boligen mot solvarmen. 
– Det mest effektive for å forhindre

varmen i å komme inn i boligen er

utvendig solskjerming, sier Frode Syvert-
sen i Kjells Markiser. En markiseløsning
for et vindu på 1,80 meter x 1,80 meter,
vil ligge på rundt 4 000 kroner avhengig
av hva slags duk du velger. Etter å ha blåst
flere tusenlapper på solskjerming, er det
kjedelig hvis hele investeringen blåser av
gårde. For å unngå dette, kan du få kjøpt
egne automatiserte løsninger som reagerer
både på sol og vind. Melder behovet for
solkjerming seg går markisene altså
automatisk ned. Det samme gjelder vin-
den.  Øker den for mye, trekker markisene
seg tilbake. Prisen for en enkel motor lig-
ger på rundt 3 000 kroner for motoren.
Skal du i tillegg ha fjernkontroll må du ut
med omtrent en tusenlapp til. Selvstyrte
anlegg får du fra 3 500 kroner og oppover.
Ønsker du ikke utvendig solskjerming, får
du også innvendige løsninger som fun-
gerer bra, og ifølge Yngve Alexander
Ekaas, salgsansvarlig i Silent Gliss, er dette
ofte en bedre løsning en markiser.
– Innvendig solskjerming kan godt

fungere på linje med en utvendig markise,
og bidra med mellom 80 og 90 prosent
reduksjon av solvarmen. Fordelen med å
ha skjermingen inne er at du kan bruke
den hele tiden, også når det begynner å
blåse, sier Ekaas. brs@huseierne.no

MEST EFFEKTIVT: Utvendig skjerming forhindrer solstrålene i å varme opp boligen. 
Foto: Nina Granlund Sæther.
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Grunnmuren: 
Mange velger feil  

Ballkjole og joggesko?
Om man vil male grunnmuren eller ikke, handler vel så mye om estetikk

som vedlikehold. Teknisk svartjeneste hos Leca Maxit anbefaler først og

fremst slemmemørtel, som også finnes i hvitt, på grunnmuren. Men grunn-

mursmaling kan gi huset den nødvendige prikken over i-en, mener teknisk

sjef Egil Holm i Jotun.

– Å male et hus uten å gjøre noe med grunnmuren, er som å ta på 

seg ballkjole og beholde de slitte joggeskoene på, mener Holm, som gir

følgende råd om fargevalget: 

– Grunnmuren er overgangen mellom terrenget og huset, man bør

derfor velge en farge som står til begge. Terrenget er ofte mørkere enn

man tror, og mørke farger fungerer derfor ofte fint.  
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    maling

Har du problemer med
grunnmuren? Dårlig
drenering er ofte årsaken, 
men feil maling kan også
forårsake unødvendig mye
vedlikeholdsarbeid.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Ni av ti fuktproblemer jeg ser på
grunn murer skyldes dreneringsfeil. Men
en rekke problemer kunne vært unngått
dersom huseierne hadde behandlet
muren med riktige produkter, sier salgs -
leder Per Paulsson i Emco, som forhan-
dler maling til proffmarkedet. Paulsson
er oppgitt over hvor mange som bruker
feil maling på grunnmuren, og som
dermed forsterker, eller beholder proble-
mer med muren.
– Vi er liksom vant med at grunn-

muren er problematisk. Mange regner
med å måtte flikke og reparere skader
hvert eller annen hvert år. Men slik
behøver det ikke å være, mener Paulsson. 

Akrylmaling for tett
Grunnmurer er forskjellige, men svært
mange villagrunnmurer består av pusset
leca. Mange har også større eller mindre
problemer med fukt, enten på visse
områder, eller over hele. En av de vanlig-
ste feilene folk gjør med slik mur, er å
male den med akrylmaling, sier Paulsson. 
– Nesten alle private bruker akrylma-

ling på grunnmuren, med det resultatet
at malingen flasser etter kort tid. Akryl-
maling er en tett maling som puster for
dårlig på en grunnmur. En pusset grunn-
mur skal ha det tetteste materialet i
midten, og deretter være mer og mer
dampåpen utover, sier Paulsson. 
Akrylmalingen danner et tett sjikt

ytterst på muren, som gjør at vanndamp
som vandrer gjennom muren innenfra
blir stoppet like under malingsoverflaten.
Der kan den blant annet forårsake frost-
sprengning, og det vil på forholdsvis kort
tid få malingen til å begynne å flasse.
Salter vil også kunne vaskes ut av pussen,
noe som igjen forrykker hele den
kjemiske balansen i muren. Over tid vil
dette være svært uheldig for konstruksjo-
nen. 

Silikonharts puster
– Det en slik grunnmur trenger, er en
maling som er vanntett, men ikke
damptett, konkluderer Paulsson. Han
forklarer at størrelsesforholdet mellom en
vanndråpe og et dampmolekyl kan sam-
menlignes med størrelsesforskjellen mel-
lom en badeball og et knappenålshode.
Det er derfor ingen motsetning mellom
det å holde vannet ute og å slippe vann -
damp igjennom. For de aller fleste grun-
nmurer er en silikonharts-, eller silikon -
emulsjonsmaling dermed det riktige val-
get. En silikonemulsjonsmaling er åpen
mot damp, men stopper de store van-
ndråpene fra å trenge inn. Dersom du
har feil maling på grunnmuren fra før,
hjelper det imidlertid lite å legge den rik-
tige oppå. Den gamle malingen må
fjernes først, noe som kan gjøres med
malingsfjerning og høytrykksspyler, eller
ved å skrape med en stiv stålbørste og
vaske med kraftvask. Rester av akrylmal-
ing som ikke løsner ved slik behandling,
kan overmales, så lenge muren for øvrig
er tørr og ren. De fleste malingspro-
dusenter anbefaler først grunning og
eventuelt et mellomstrøk før toppstrøket
legges på.
– Hadde flere brukt silikonhartsmal-

ing fremfor akrylmaling på grunnmuren
tror jeg mange ville sluppet unna med
langt mindre vedlikehold og fått en mye
penere, mindre skadet mur, konkluderer
Paulsson. Han mener dårlig informasjon
fra malingsprodusentene har vært med
på å villede folk i årevis.
– Jeg vil ikke henge ut noen, men det

er klart at enkelte store aktører ikke har
vært gode nok på rådgivningen på dette
området, sier han. 

Redd for å forvirre
Teknisk servicesjef i Jotun, Egil Holm,

Salgsleder Per Paulsson i Emco.

➤

VARER IKKE: Nesten alle private
bruker akrylmaling på grunn-

muren med det resultat at
malingen flasser etter kort tid.

Det hevder Per Paulsson i Emco.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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forteller at han gjerne anbefaler akryl grunnmursmaling til
sementrik puss og betong, mens til lyse pusstyper med mye
kalk i, samt eldre grunnmurer, anbefaler han silikonemul-
sjon. ”Malingsdoktor” Erik Milsem i Nordsjö er på sin side
redd for å forvirre forbrukerne. Derfor anbefaler han gjerne
det de selger mest av. 
– Vi selger mest akrylmaling til privatmarkedet. Det er

enklere for forbrukerne å forholde seg til ett produkt, mener
Milsem.
– Men vil ikke dette ofte kunne føre til problemer med

fukt?
– Vi må jo forutsette at muren er i god stand. Hvis det

vandrer fukt gjennom den, eller du ikke vet hva slags maling
den er malt med tidligere, eller muren er i dårlig stand, bør
du heller bruke silikonemulsjon, sier Milsem.
raa@huseierne.no

Led vannet bort
Før du maler grunnmuren bør du stille deg selv følgende spørsmål:

• Fungerer takrennene som de skal? Ved en rotbløyte kan taket

samle store mengder vann. Når det samles ved husets fire

hjørner er det essensielt at det ledes vekk fra huset og grunn-

muren.  

• Har du blomster og busker tett inntil grunnmuren? Det kan være

med på å hindre at muren får tørke.

• Har du grunnmursmatte mellom jorden og grunnmuren? Sørg i

så fall for at det er tettet med list mot muren. Mange steder man-

gler denne viktige detaljen. 

• Er det fortsatt fall fra grunnmuren? Etter noen år kan det opprin-

nelige fallet, som ble laget da huset ble bygget, være sunket

sammen, og det kan være nødvendig å etterfylle med masse for

å gjenopprette det. 

Kilder: Jotun og Sintef byggforsk. 

SALTUTSLAG: Stenges fukten inne i muren av for tett maling, forsterkes
blant annet problemer med saltutslag. Foto: Rikke Åserud.

Cinderella Classic; 
Nå over 20  000 solgte i Norden!

Propan og 12V er det som trengs 
for å kunne bruke Cinderella 
Gas. Det åpner for mange nye 
bruks-områder.

Les mer på:
www.c indere l la .as

P o p u l æ r t 
f o r b r e n n i n g s t o a l e t t  t i l  h y t t e ,  b o l i g  e l l e r 
b r a k k e r .  E n k e l  m o n t e r i n g  o g  b r u k .
H y g i e n i s k  o g  l u k t f r i .

P r o d u s e n t :
E c o t e c h  a s ,  t l f  7 7 7 11 5 0 0

WWW.CINDERELLA.AS
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TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Hallo, det er Bergen brannvesen som
ringer. Vi har akkurat slukket en brann
hos en av deres kunder. Det tok fyr i en
gryte, og ilden har slått opp i ventila-
toren og kjøkkenskapet over.
Brannskaden er ikke stor, men det er
mye røyk og pulver her. Det er også blitt
fuktig i etasjen under på grunn av
slukkevann. Hele første etasje må
saneres.
Berit Linga har jobbet i If i Kris-

tiansand i 24 år. I skadeavdelingen har
hun vært siden 2002. Her er hun én av

ca. 100 medarbeidere som tar i mot
meldinger om små og store hendelser 24
timer i døgnet, 365 dager i året. 
Umiddelbart etter henvendelsen fra

brannvesenet i Bergen ringer Linga et
skadesaneringsfirma. Jo raskere de kom-
mer i gang med opprydding, nedvasking
av sotede vegger og fjerning av skjem-
mende røyklukt, desto bedre for kunden.
Deretter forsøker hun å kontakte fami-
lien som plutselig ble husløse.
– En brann er alltid en dramatisk

opplevelse. Nå må jeg fortelle kunden at
skadesanering er bestilt, og at vi
håndterer skaden selv om innbofor-

sikringen er i et annet firma. Det kan
være litt problematisk når kunden har
flere forsikringsselskaper, men dette
samordner vi, sier hun betryggende.
Kanskje må familien også ha hjelp til å
finne et annet sted å bo noen dager.

Pengene på konto med en gang
If, som er et av landets største for-
sikringsselskap, mottar ca. 55 000
skademeldinger hvert år. 180 av dem er
såkalte storskader som koster mer enn én
million kroner. Totalt utbetales det ca.
1,5 milliarder kroner i erstatning.
– De som sitter i frontgruppa i Kris-

Det er vanskelig å vite hvor god forsikring man har før man opplever en skade. Noen ganger
er effektiv og god saksbehand ling like viktig som lav pris. På Ifs to skadesentre er målet å
hjelpe kundene tilbake til en normalsituasjon så snart som mulig hvis uhellet er ute.

En venn i nøden
HJELPENDE ÅND: Blir sykkelen din stjålet fra kjellerboden, får du sannsynligvis forsikringsoppgjøret inn på konto mens du snakker med saksbehandler

Berit Linga. De fleste skader som meldes til If er klarert i løpet av et døgn. 

➤
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tiansand eller Tromsø tar i mot alle slags
skademeldinger. Det kan være fryse-
bokser som er blitt ødelagt i tordenvær
eller større skader som skyldes innbrudd
eller brann. Hit ringer også kundene når
kanarifuglen eller hunden er blitt borte,
forteller Helge Frøyså, som er leder for
Kristiansand-kontoret. Hver eneste dag
behandles ca. 400 inngående skadetele-
foner som gjelder bolig.
Annar Krogstad, som er skadesjef for

bygningsavdelingen i If, mener medar-
beiderne er enestående til å sjekke fakta
samtidig som de snakker med kundene
som ringer. 
– Målet er å hjelpe kundene slik at de

snarest mulig kan komme tilbake til en
normalsituasjon etter skade. I løpet av ett
minutt skal saksbehandler skjønne hva
som har skjedd, understreker Krogstad.
– Og kunden skal umiddelbart få vite
om han får erstatning eller ikke. Han
skal også få vite hvor mye. 

– I de fleste tilfellene får kunden
pengene inn på konto i løpet av samtalen
med skadebehandler, påpeker Frøyså. 62
prosent av alle skader er klarert i løpet av

24 timer. I mer kompliserte saker får
kunden for eksempel beskjed om at
bygg mester NN, som If har en sam -
arbeids avtale med, vil ta kontakt i løpet
av dagen for å avtale møte neste dag.
If samarbeider for tiden med 531

ulike håndverkere av alle slag. Disse blir
evaluert hvert eneste år, og de som ikke
tilfredsstiller forsikringsselskapets krav til
kvalitet og pris får ikke fornyet kontrakt.

Registrerer alle henvendelser
Det ringer igjen hos Berit Linga.
– Hei. Det er fra Tromsø. Jeg er

akkurat blitt frastjålet en bag med tren-
ingstøy og et kamera på bussen. Dekkes
det av forsikringen min?
Saksbehandleren sjekker kundens

ulike poliser.
– Nei, dessverre. Innboforsikring

dekker ikke tyveri på bussen, bare
innbrudd fra boligen. Ved ran og over-
fall, eller for eksempel veskenapping,
ville tapet blitt dekket. 
Kunden aksepterer svaret med et

sukk. Linga registrerer saken selv om
tyveriet ikke dekkes.

Noen minutter senere er det politiet i
Moss som er på tråden:
– Hei. Vi har funnet en sykkel som

tidligere er meldt stjålet. Rammenum-
meret er …
– Ja. Kunden har fått utbetalt 4 370

kroner i erstatning, bekrefter saksbe -
handleren.
– Jeg ringer for å spørre om jeg kan

klippe den i to, sier politimannen. – Den
ser ikke pen ut. Selv ville jeg ikke hatt
den.
Kunden pleier vanligvis å få tilbud

om å kjøpe tilbake tyvgods som blir
sporet opp. For mange er affeksjonsver-
dien ofte større enn den reelle verdien.
Ønsker ikke kunden tyvgodset tilbake,
blir det som regel solgt på auksjon. Men
dagens sykkelfangst frister neppe.
– Du får bare klippe den, sier Berit

Linga og noterer at saken er ute av ver-
den.

Fornøyde kunder
Hver saksbehandler hos If håndterer ca.
1 800 skader i løpet av et år. De blir målt
hele tiden. Og ifølge Annar Krogstad er

Incinolet 
forbrenningstoalett 
forvandler avfallet 

til ren aske på 
1-2-3

Strøm er alt du behøver

DDeett rreennee 
aalltteerrnnaattiivveett

Incino Nordic AS, Vogellund 31, N-1394 Nesbru, Tlf. 47 35 49 48 – Faks 66 84 67 10 – post@incino.no
Les mer og finn nærmeste forhandler på: www.incino.no



tilbakemeldingene fra kundene gode.
– Kundene trenger bare å forholde

seg til ett menneske. Noe av suksessen
skyldes at saksbehandleren har fullmakt
til å ta avgjørelser. 
Raskt oppgjør gir fornøyde kunder,

understreker Frøyså. 
Når saken løses i røret trenger ikke

kunden å skrive skademelding. Saksbe-
handleren noterer hva som er skjedd. Er

for eksempel fryseren skadet får han
erstattet den, og så får han kanskje 4 000
kroner for varene som lå i den. Det betyr
at han slipper å telle opp hvor mange
brød og hvor mange elgsteker som var
nedfrosset.
Kunder som får raskt oppgjør koster også
selskapet mindre. Frøyså og Krogstad er
enige om at det er lite svik.
– Det er nok lettere å legge på litt

ekstra når man sitter og fyller ut papirene
selv, mener Krogstad.

24-timers service
Berit Linga er ferdig for dagen. Men tele-
fonen slutter ikke å kime på skadesen-
teret i Kristiansand.
– Hallo, det er fra Trysil. Her har det

gått snøras, og hele verandaen min er
ødelagt. Hva gjør jeg nå, spør en fortvilet
kunde.
– Dette skal vi nok klare å ordne,

beroliger en annen saksbehandler i If.
Hun har også håndtert slike skader før.
ngs@huseierne.no
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TILBYR TRYGGHET: – Det er 
russisk rulett ikke å ha forsikring,
mener leder for skadeoppgjør i If,
Annar Krogstad. For øvrig lover
han og skadesenterleder i
 Kristiansand, Helge Frøyså, rask
og god kundebehandling hvis du
skulle få en skade.

®

EKSKLUSIVE UTEROM
STARTER VED GULVET

WEST IMPORT AS
6057 Ellingsøy   Tlf. 916 76 258

www. terrassespesialisten.no

   

GJØR ARBEIDET MED 
TERRASSELEGGING TIL 
EN LEK. 
RASK, ENKEL OG TIDS-
BESPARENDE.

USYNLIG FESTING AV 
TERRASSEBORD

GIR DITT UTEGULV ET
EKSKLUSIVT PREG UTEN 
SPIKERSLAG OG SKRUER. 

Søker flere forhandlere, -ta kontakt med:

FORHANDLERE SØKES
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En lysende idé
Ønsker du dimmbart lys i stua
eller andre rom, slipper du nå
å skifte ut bryteren på veggen.
Pæren Govena Aslo dimmer du
nemlig enkelt med en fjern-
kontroll, og alt du trenger å
gjøre når det gjelder installa-
sjon er å skru ut pæra som
allerede sitter der og byttet
den med dette lille vidunderet. 
stork@stork.no

brs@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Det er ikke helt politisk korrekt
å si at man liker å shoppe her i
Norge. Den sosiale bevisstheten
godkjenner det ikke.”
Ellen Arnstad, Henne-redaktør

IKKE PÅ NETT
Er du mye på hytta kan det etter hvert 
være kjekt med strøm. Kan du ikke eller vil 
du ikke koble deg på strømnettet, kan du nå 
få kjøpt deg et lite laftet anneks utstyrt med alt som er
nødvendig for å holde varmen en vinterkveld: Solcelle -
panel, vindgenerator og mye annet snadder. Skulle du
bruke mer strøm enn vind og sol kan skaffe til veie, har
hytta også propangass som sørger for å lade opp en egen
batteribank ved behov. www.powercontrols.no

HVITT ER DET NYE SVART
Svarte! Ikke før har jeg skaffet meg svarte hvitevarer er de

hvite hvitevarene tilbake for fullt. Hva skal en stakkar gjøre?

Selvfølgelig er ikke hvitt helt som hvitt pleide å være. Siden

sist vi så den hvite fargen på kjøkkenet har den nemlig fått

et nytt lys og en ny finish skal vi tro Bosch. 

Innebygningsserien The Perfect Match, 

er for øvrig også tilgjengelig i svart og 

rustfritt.  www.bosch-hvitevarer.com 

Drep morder på forsvarlig måte
Nå er den her igjen – mordersneglen, og ingenting vekker drapslysten mer hos 
nordmenn enn nettopp den. Ved hjelp av en nyutviklet sneglefanger og litt øl kan du
lokke de slimete vesenene i fella. Etter å ha tatt dem til fange, er det bare å tilsette
Zalo og salt. Det tørker sneglen ut, og du kan fullt lovlig hive den rett i søpla.
Redrum, redrum, redrum. www.3hsales.com

Antiskli på 
terrassen
Ivrige, løpende små føtter på våte
terrassegulv kan lett ende med
knall og fall, mener Nordsjö. Der-
for har de vært så elskverdige å
finne opp en terrassebeis med
antiskli. Beisen inneholder små
plastpartikler som gjør at gulvet
blir mindre glatt. Er du glad i å
løpe og har små føtter, er dette
altså beisen for deg. 
www.nordsjo.no
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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 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: "Boligrett" rev.utg.   553,- 790,-

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 påbygging

NY

NY

Borgerlig nei 
til skattelister
Skattebetalerforeningen har vært en ivrig
pådriver for å få skatte- listene bort fra 
internett. På et allmøte om offentlighet i
Stortinget nylig, fikk foreningens krav 
tilslutning fra Per Kristian Foss (H) og 
Carl I. Hagen (Frp).

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Skattelistene er populært stoff både i nett- og papi-
ravisene. Ifølge generalsekretær Per Edgar Kokkvold i
Norsk Presseforbund har offentliggjøring av skattelis-
tene svært lange tradisjoner. De er dessuten hjemlet i
norsk lov. I riktig gamle dager var det fogden som
meldte hvem som betalte hva, og hvem som skyldte
penger til kongens kasse. 
– Skatteopplysninger tilhører ikke privatsfæren. Hva

den enkelte bidrar med til fellesskapet, er normalt ikke
en privatsak. Gjennom offentlige skatteopplysninger er
det mulig for publikum – gjennom mediene – å
oppdage åpenbare mangler ved skattesystemet, for
eksempel at noen av samfunnets rikeste hver høst frem-
står som mennesker uten skatteevne, hevder Per Edgar
Kokkvold. 
Per Kristian Foss hadde helst sett at skattelistene

forsvant fra internett.
– Skattelistene er sterkt villedende, de gir for eksem-

pel ikke innsyn i kapitalinn tekter, sa Foss til journalister
og representanter fra presseforbundet. – Personlig vil
jeg gjerne tilbake til en såkalt begrenset tilgang.
Carl I. Hagen talte varmt for mer åpenhet i det

offentlige rom, selv om innsyn kunne være ubehagelig.
Han mente også at brudd på offentlighetsloven burde
straffes. Uten bøter og fare for å miste førerkortet ville
han selv kjørt langt fortere enn tillatt hastighet på
motor veiene. Likevel var han sterkt skeptisk til
offentliggjøring av folks inntekter og formue.
– Jeg forstår pressens ønske om skattelister, men jeg

ser ikke behovet for å fråtse i folks hemmeligheter.
ngs@huseierne.no
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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
O

M
E

N
E

 T
I •

 Fo
to

: K
a

ia
 M

e
a

n
s

 Fo
to

: 
©

 m
o

o
d

b
o

a
rd



86 • hus&bolig 3–2009

Er det en ting vi alle er opptatt av, så er
det å ha det ok på do den stunden vi
er der. Men ikke alle trives så godt på

utedoen at de velger å sette opp
bokhyller eller fylle den
opp med gamle ukeblader.
– Do er et problem, sier

senterleder på Hyttetorget i
Alnabru, John H. Keown,
med et sukk. – Det vil si,
det kan bli et problem, hvis
monteringen og bruksan-
visningen ikke er fulgt,
fortsetter han. Derfor har
vi også en egen temakveld
som omhandler toalettsys-

temer på hytte skolen vår. Det klages ofte
på lukt, men et riktig installert toalett vil
gi et luktfritt toalettrom, sier han overbe-
visende. Det er dess uten så mange vari-

anter at alle har muligheten
til å finne sin lykke, mener
Hyttetorgets senterleder.

Det vrimler av
toalettvarianter. De fire
hovedgruppene er biolo-
giske toaletter, forbren-
ningstoaletter, vanntoalet-
ter og tørrklosetter. I en
klasse for seg selv finner vi
de nye urintoalettene.

Den gode gamle utedassen
med hjerte på døra er ikke
bestandig like romantisk.

Lukt og fluer sjenerer mange.
Andre bekymrer seg når den
må tømmes. Det formerlig

kryr av muligheter på
markedet som tillater en mer

avslappet holdning til våre
etterladenskaper.

TEKST: 
KARI GJERTRUD DØLGAARD

Do på hytta trenger ikke være    

John H. Keown

GAMMELDASS: Lukt og fluer sjenerer mange. Enda verre er det når
doen må tømmes. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Biologiske toalette
De biologiske toalettene, som er avløps-
frie, har vært svanemerket siden 1996.
Væsken fordamper, og avfallet blir til
kompost. Ferdig kompostert kan avfallet
brukes til jordforbedring (ikke til
matjord). 
Ved å bruke et biologisk separasjons -

toalett skiller man urinen fra det faste
avfallet. Det går da lengre tid før kom-
postkamrene fylles opp, og de fylte kam-
rene rekker å bli ferdig kompostert før de
må tas i bruk på nytt. Hvis man velger et
toalett med mindre kapasitet, kan man
risikere å måtte tømme et av kamrene
over i en ekstern kompostbeholder før

innholdet er ferdig kompostert. Her er
det altså viktig å regne ut i hvor mange
persondøgn man bruker hytta årlig.

Forbrenningstoaletter
Forbrenningstoalettene krever strøm,
men strømmen kan tilføres fra et strøm -
aggregat. Det er også mulig å bruke gass.
Energiforbruket kan komme opp i 3 600
W. Kombinerer man et urintoalett med
et forbrenningstoalett vil det redusere
antall forbrenninger med 80 prosent, og
gi større kapasitet. En forbrenning tar ca.
70 minutter. Toalettet kan brukes av
andre selv om forbrenningsprosessen
pågår, men prosessen vil måtte startes på
nytt hver gang noen er ferdig på do.
Toalettene finnes i to utgaver; 1 800

W og 3 500 W. Modellene velges etter
hvor mange personer som bruker hytta.
Hvis det dreier seg om et gjennomsnitt

        et problem

GAMMEL TRAVER: ”Snurredassens” standardmodell har fire kammer.
Elektrisk strøm gjør at komposten holder jevn temperatur hele året, 
og urinen fordamper raskere. Dagens modell koster fra ca. 
22 000 kroner uten strøm til i overkant av 26 000 kroner med strøm.
Foto: Nina Granlund Sæther.

TODELT BIODO: 
Separasjonstoalettet 

har eget avløp for urin foran. 
Det innebærer at også guttene må
sitte når de skal på do. Alternativet

er å vanne buskene utenfor. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

HJEMMEBRENT: Forbrenningstoalettet 
Incinolet finnes i 15 forskjellige farger.
Prisen vil ligge på ca. 23 500 kroner for

den enkleste modellen➤
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på fire, fem personer om gangen, så bør
modellen på 1 800 W være tilstrekkelig,
mener Keown. 
Når avfallet er forbrent, er det kun

ren aske tilbake. Kobles et urintoalett til
enheten, øker kapasiteten på toalettet til
det tredobbelte.

Urintoalett
Det viser seg at det er smart å tenke på
isolering av urin. Fem av seks toalett -
besøk er for å urinere. Det betyr at man
kan redusere avfallet med 80 prosent,

slik at det ved bruk av vanntoalett og
septiktank også vil redusere nød-
vendigheten av slamtømming. Avfallet
fra et urintoalett kan dreneres til en infil-
trasjonsgrøft, eller til et overjordsfilter,
avhengig av terrenget rundt hytta.

Vannklosetter
De fleste er vant med vannklosett, og
overgangen til mer primitive løsninger
oppleves av mange som vanskelig. Det
oppfattes som greit å kunne skylle vekk
møkka. Trøsten er at det finnes løsninger
som gjør det mulig å si seg miljøvennlig
selv om man ikke er tilknyttet offentlig
kloakk. Men da er det viktig å velge
toaletter med lavt vannforbruk. 
Et ordinært vanntoalett bruker i gjen-
nomsnitt 36 liter vann pr. person pr.
døgn. Dette kan reduseres helt ned til
0,5 liter hvis man velger et vakuum-
toalett sammen med et eget urintoalett.
Da føres avfallet ned i en samletank som
må tømmes av en slamsugebil. Det
forutsetter selvsagt at det er bilvei helt til
hytta. Det går også an å kombinere et
vakuumtoalett, et urintoalett og et bio-
mottak. Da blir avfallet kompostert på
samme måte som for de avløpsfrie toalet-
tene. Avfallet samles i filter, og vannet fra
toalettet ledes vekk og fordampes ved
hjelp av en varmekabel og en vifte. 

ASKEPOTT: Forbrenningstoalettet Cinderella
finnes i mer enn 20 000 hus og hytter i Norden.
Nå kan den klassiske toalettmodellen også
tilkobles gass. Med en nyutviklet føler 
optimaliseres forbrenningsprosessen. 
Foto: Ecotech. 

KUN VÆSKE: Urintoalettets utløpsrør kan 
ledes gjennom gulv eller vegg. Det er laget i
porselen, og kan kjøpes for rundt 7 000 kroner.
Foto: Hyttetorget.

NESTEN SOM HJEMME: Et vakuumtoalett
med pedalspyling vil bruke kun 0,5 l pr.
spyling. Løsningen kan benyttes for hytter
med innlagt strøm eller med 12 V solstrøms -
anlegg. Samletanken er beregnet på rundt
600 persondøgn i året. Prisen vil ligge på 
ca. 28 500 kroner. Foto: Hyttetorget.

TOSETER: Først bimmeli-bim, og
så bommeli-bom. Den kombinerte
varianten av forbrenningstoalett
Incinolet koster fra 28 500 kroner. 
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De bærbare 
Har du en utedo, og det er vanskelig å ta
seg dit om natten, kan det være kjekt å
ha et bærbart toalett inne. Doen har et
sete, en beholder for spylevann, og en
hermetisk lukket latrinebeholder som er
lett å tømme. Den siste, og minst kom-
fortable typen, er bøttedoen som også
rangeres under navnet tørrklosett. Det
dreier seg ganske enkelt om en bøtte med
sete og lokk, hvor avfallet samles i en
pose som så kan deponeres i et kompost-
mottak.

HERMETISK NATTPOTTE: Modellen Campa Potti
har en 12 liters vanntank slik at du kan skylle
ned etter bruk. Veiledende pris ca. 1 350 kro-
ner. Foto: Hyttetorget

NØDHJELP: ”Bøttedoen” vil koste rundt en
tusenlapp. Det er ikke inkludert plastposer 
og sanitærveske. Foto: Hyttetorget. 

DRIVENDE: Komposten egner seg utmerket som jordforbedring og bidrar til rik blomstring.
Foto: Nina Granlund Sæther.

Gode råd om do-kompostering
• Det er lurt å helle på noen liter bark i bunnen av kompostbeholderen før 

bruk, og litt underveis. Sanitærbark suger opp fuktighet og gir luft og 
næring til komposten. 

• Det er viktig å bruke finhakket sanitærbark, for grov hagebark gjør ikke 
samme nytte.

• Halm eller kutterflis gjør blandingen luftigere og påskynder kompostering
sprosessen.

• Pass på at det er fuktighet i massen. Tilfør gjerne en liter vann jevnlig.

• Det er en fordel å vende på massen en gang i blant.

• Litt vanlig jord av og til fremskynder også komposteringen.

• Det er også gunstig for komposteringsprosessen å kaste annet organisk 
avfall fra husholdningen eller hageavfall i beholderen.

• Når en beholder er fylt, bør det legges et lag fuktig sanitærbark på toppen.

• Effektiv kompostering er avhengig av varme. Plassering av kompostbe
holderen i sola er gunstig. 
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Huseiernes Landsforbund sammen med Hal-
lingkraft lanserer nå en ny kampanje.
Kampanjen bygger på en avtale om spot-

pris ut året. I tilbudet ber Hallingkraft om full-
makt til å binde 80 prosent av årsforbruket ditt
i tre år, dersom fastprisen i løpet av høsten
kommer under 37,5 øre per kWh inkl. mva,
eller 30 øre per kWh eks. mva. Resterende for-
bruk blir levert til spotpris. Den nye fastprisen
vil gjelde fra 01.01. 2010. Hvis prisen ikke blir
lav nok, vil du fortsette på spotpris.

Les mer om kampanjen og bestill avtalen
på: www.huseierne.no eller
www.hallingkraft.no. 

I neste nummer av Hus og Bolig (i septem-
ber) vil du også finne et eget bestillingsskjema. 
Har du ytterligere spørsmål, ring Hallingkraft 
på tlf. 815 68 044 eller send e-post til 

hallingkraft@hallingkraft.no 
Strømprisene er allerede på et hyggelig

nivå, selv om vannmagasinene har godt under
normal vannstand. Selv med dagens priser er

muligheten for gevinst på en fastprisavtale
større enn faren for tap. Husk likevel at ingen
kan garantere at selv den beste fastpris vil
lønne seg mer enn spotpris. Til høsten forven-
tes omtrent normal magasinfylling. Med fulle
magasiner og vedvarende problemer i ver-
densøkonomien, er muligheten til å sikre
strømprisen på et hyggelig nivå bedre enn på
lenge.

Vi har nær kontakt med markedsanalyti-
kere i kraftbransjen som vurderer situasjonen
løpende. Målet er å treffe bunnen i markedet til
høsten. Nye avtaler vil gjelde fra nyttår. Blir du
med på kampanjen kan du lene deg tilbake og
la ekspertene ta seg av strømavtalen din.

Alle medlemmer kan benytte tilbudet. Unn-
taket er de som har fastprisavtaler som går ut i
2010 eller senere. 

Ny kampanje på strøm:
Snart bør du binde strømprisen

Finanskrisen påvirker også strømprisen. Den nordiske kraftbørsen har falt kraftig siden i fjor. 
Nå er tiden snart inne for å vurdere fastpris på strøm.

GUNSTIG: Peter Batta i Huseiernes Landsfor-
bund, Kirsten Helling i Hallingkraft og Roger Lie
i Hafslund vil i fellesskap prøve å kjøpe inn
strøm til 30 øre pr. kWh eller mindre for HL-
medlemmer. Foto: Nina Granlund Sæther.

Foto: Nina Granlund Sæther.



LØP FOR HUSEIERNE
Huseiernes Landsforbund gjorde som kronprinsparet og stilte i år et lag i Holmenkollstafetten. Ildsjelen

bak laget, advokat Line Parelius, var svært fornøyd med innsatsen til de 15 deltakerne, som endte på 

en 631. plass i klassen for bedrift/mosjon flest menn, og som danket ut blant andre Fremskrittspartiet,

Fellesforbundet og 

Sør-Trøndelag Fylkeskom-

mune. Også administre-

rende direktør Peter Batta,

som løp siste etappe, 

var fornøyd med innsat-

sen: – Det gikk mye bedre

enn fryktet, humrer han.

Foto: Bente Sjaavik.
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nytt fraHL

Generalforsamling i HLOA
Tirsdag 21. april ble det avholdt generalforsam-

ling i Huseiernes Landsforbund Oslo og Akershus

(HLOA). Selv om det varierer fra år til år hvor

mange som møter opp på HLOAs generalforsam-

ling, er det enkelte svært trofaste medlemmer

som alltid stiller opp. Så også denne gangen, til

tross for at det var vakkert vårvær ute og ingen

kontroversielle saker på dagsordenen. Som takk

for det utrettelige engasjementet fikk de tre

medlemmene Øystein Solberg, Lars Nordås og

Olav Jakobsen hver sin lille gave fra HL. 

Foto: Christian Mjelde.

Nytt kontor på Otta
Huseiernes Landsforbund har nå fått to distriktskontakter i Oppland. Det nye tilskuddet i distriktet

er takstmann Kåre B. Hansen, som holder til på Otta, og som skal dekke kommunene Sør-Fron,

Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Ansvarlig advokat blir som før Werner Forr

Nystuen, som skal ta seg av områdene Gudbrandsdalen, Lillehammer og Gjøvik-området.

Nystuen, som holder til på Lillehammer, vil fortsatt ha en fast kontordag på Otta. På denne måten

vil Huseierne kunne gi enda bedre service til medlemmene i distriktet, og blant annet få større

tyngde i arbeidet mot eiendomsskatt i kommunene. 

Underskriftskampanje 
i Kristiansand
Til tross for at Kristiansand er den kommu-

nen i Norge som krever inn mest eiendoms-

skatt i Norge, ønsker politikerne nå omtak-

sering av boliger, hytter, tomter og nærings-

eiendommer. Målet er å øke eiendomsskat-

ten med hundre millioner frem til 2012.

Huseiernes Landsforbund mener nok er

nok, og har startet en underskriftskampanje

mot økning av eiendomsskatten i sørlands-

kommunen. Vil du være med og protestere?

Klikk deg inn på kampanjen på huseiernes

hjemmesider www.huseierne.no.

Husleiereguleringsloven er inne i 
sitt siste år, og mange har etterspurt
informasjon om hvordan de skal gå
frem når leien skal tilpasses ”gjengs”
nivå. 1. juli er en frist å passe på!  
For øvrig regner vi med at regje-
ringen har fastsatt nye støtteord-
ninger for berørte leietagere innen
møtet finner sted. Det vil i så fall bli
orientert om disse.
Ved advokat Einar Frigland.  

Husleieloven er endret, og 
endringene ventes å tre i kraft 1. juli. 
Depositumsreglene er forandret, og
tidsbegrensede avtaler kan sies opp
hvis ikke avtalen tydelig sier noe
annet.  
Ved advokat Line Parelius.

Trafikketatens miljøgebyrer er til
irritasjon for mange som prøver å
holde det rent og pent rundt sin 
eiendom. Huseiernes Landsforbund
har vært i flere møter med etaten for 
å finne løsninger.  
Ved utredningssjef Dag Refling.

Møtet holdes i 7. etasje i HLs lokaler,
Fred. Olsens gate 5 i Oslo,

ONSDAG 17. JUNI 
KL. 17:00 - 19:00

Påmelding til 
Cathrine Reinert Helgesen, 
tlf. 22 47 75 19 eller e-post
kurs@huseierne.no
Begrenset plass; påmeldinger mottas
til det er fullt.

MEDLEMSMØTE FOR 
GÅRDEIERE OG UTLEIERE
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PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

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

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

TF
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D/
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ER
SH
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ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

Velg tilstands- eller boligsalgsrapport 
fra uavhengig takstmann.

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

LO
/A

KE
RS
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S

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

DM
AR

K

TAKSTMANN/BYGG- OG TØMRERMESTER
ERIK-ANDRE BRODERSEN MNTF

Verditakster - Boligsalgsrapporter - Skaderapporter -
Reklamasjonsrapporter. Byggeledelse og rådgivning. 

Postboks 3028, 2318 HAMAR
E-post: ebroders@broadpark.no  
Tlf.: 92 01 04 28.  www.hamar-takst.no HE

DM
AR

K

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

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

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

DM
AR

K

EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

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

R-
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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

LO
/A
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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

HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

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

ER
SH
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/O

PP
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TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

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

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

LO
/A
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S

Enovas sponsing 
av termografering
I Hus & Bolig står det i februarnum-
meret at Enova ”sliter med å gi termo -
graførene penger” og er skuffet over
termograførene. Det har sin naturlige
forklaring i og med at termografering
blir så dyrt at private ikke har råd til
det, selv med sponsing. Etter det til-
budet som undertegnede fikk fra
Rambøl i Trondheim, ville sponsingen
fra Enova utgjøre knapt 10 prosent av
kostnaden. 

I ”vårt” borettslag i Levanger har
en lokal termografør tatt tetthetskon-
troll og termografert fire leiligheter. 
Vi er godt fornøyd med både prisen
og med jobben som er gjort.

Det virker som om statsforetaket
Enovas saksbehandling koster så mye
at det ikke blir penger igjen til spon-
sing. Ikke rart at spesialrågiver Sverre
Inge Heimdal er skuffet. Godt at
 Staten har så god råd.

Ole Kristian Salater

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

LE
M

AR
K

Trenger du hjelp til taksering?
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.
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

FORTS’  PÅ NESTE SIDE

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

    1/

fagfolk til tjeneste

De politiske partiene og arveavgiften
Den rødgrønne regjeringen har nå foretatt en del endringer i
arveavgiften. Men det er for å legitimere avgiften, ikke for å
avvikle den. Innslagspunktene er økt. Avgiftssatsen for livs-
arvinger er redusert fra 8 til 6 prosent for arv mellom 470
000 og 800 000 kroner, og fra 20 til 10 prosent på det over-
skytende. Men avgiftsrabatten for arvemottakere av aksjer i
ikke børsnoterte selskaper og andeler i ansvarlige selskaper
og kommandittselskap er redusert fra 70 til 40 prosent. Arv
over 10 millioner  kroner knyttet til slike selskaper får ingen
rabatt.

Arveavgiften for likvider og verdigjenstander som bolig-
og hytteeiendom utregnes etter markedsverdi av det man
arver, og kan bli svært belastende for den enkelte. Det er en
avgift på allerede beskattede midler. Samtidig utgjør avgiften
en helt ubetydelig del av Statens inntektsgrunnlag. 

Jeg er glad for at Huseiernes Landsforbund har gjort
kampen mot arveavgiften til en viktig sak. Jeg håper at Hus
& Bolig i forkant av stortingsvalget 14. september vil gi en
detaljert oversikt over hva de enkelte partiene sier om arve-
avgiften i de stortingsvalgprogrammene de vedtar på sine
landsmøter våren 2009.

Bjørn Christian Borch

Emne: Biopeiser
Jeg har lest stoffet om BIOPEISER i nr. 2 av "Hus &
Bolig", side 63-65. I rubrikken "Innemiljøbombe" skriver
dere: "... alle biopeiser vil avgi vanndamp, karbondioksid og
karbonmonoksid ... i større eller mindre mengder...". Når
etanol forbrenner, uansett hvordan den er fremstilt, avgis
kun vanndamp og karbondioksid i et helt bestemt mengde-
forhold. Dersom etanolen forbrenner med tilstrekkelig luft-
tilførsel, dannes det ikke karbonoksid, så jeg kan ikke
skjønne at dette skulle forårsake bekymring. Jeg synes det
kjemifaglige i dette stoffet bør være noenlunde dekkende for
de faktiske forhold.

Dagfinn Bratland

Innstikk i Hus & Bolig
Grytesettet fra Trade Service er sikkert god kvalitet, men det
som ikke fremkommer i "reklamen" er at håndtakene ikke
er isolert – du må bruke en egen grytehåndtaksklut (som
følger med)  Greit om du bruker grytene i stekeovnen, men
farlig når du bruker dem på kokeplate, hvilket jo er mest
vanlig. Jeg har brent meg - i dobbel forstand.

Jon Arne Hagene

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

Blikkenslager-
mester 

siden 1947

Medlem av Kobber- 
og Blikkenslager-

lauget

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

tore@blikkulf.no
Kakkelsovnskroken 2, 0954 Oslo 

taletrengt?
Benytt anledningen til å si din mening 
i Hus & Bolig.  Skriv kort om det du har
på hjertet. Redaksjonen forbeholder seg
retten til å forkorte debattinnlegg. 
Skriv til husogbolig@huseierne.no



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 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

RØRLEGGERTJENESTER

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

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

Ringsveien 3, 1368 Stabekk • Tlf: 67 11 33 20 • firmapost@thomasland.no

Vi utfører alt 
av rørleggerarbeid:
Raske rørleggere til riktige priser, 

med kunden alltid i fokus.

Vår kompetanse  –din trygghet!

Thomas Land AS  – Rørleggermester’n

GJERDER OG GJERDEPORTER

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

Tlf.: 22 27 55 59 

Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83

post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør

Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder

Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

GARASJER OG PORTER

TRAPPER
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STIGER OG STILLASER

SKORSTEINSARBEID

tømrermester murmester

TANKRENS

SOPP OG SKADEDYR

Vedlikehold av grøntanlegg  
i trygge hender for medlemmene i HL

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

VAKTMESTERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

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

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

RØRLEGGERTJENESTER

MEDLEMSTILBUD HUSEIERNES LANDSFORBUND

• 15% rabatt på alt av baderomsutstyr 
• 10% rabatt på rørleggertjenester 

Ring oss for et tilbud på baderomsrenovering.
Vi har butikk i Schweigaardsgt. 58.

Åpningstider: 
Mandag til fredag 10-17
Torsdag 10-19 og lørdag 10-14 Martinsen & Brodahl AS

Schweigaardsgate. 58C, 0656 Oslo • 22 19 44 30 • terje@martinsenbrodahl.no
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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. 3 må vi ha senest 1. august 2009.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk. 

Løsningen på kryssordoppgaven i
nummer 1 var "Finansministeren
tok ikke hensyn til fallende bolig-
priser da hun økte ligningsverdi-
ene." Ryggsekk kommer i posten
til Nils Olav Karlsen, Rykene,
Wenche E. Husøy, Oslo og Erling
Pettersen, Mosjøen. Ryggsekk
sendes også til Gerd Wiberg
Bøyum, Trondheim, Arthus Bergan,
Trondheim og Bjørn Vesteng, Oslo.
De hadde kommet frem til løs-
ningen "Staten har bevilget milli-
arder til bevaring av regnskog
men forbyr ikke import av truede
arter" på oppgaven i nummer 2.
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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 SØR
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
3126 TØNSBERG
Telefon 33 31 54 00
Mobil 92 28 85 67
vestfold@huseierne.no

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Johan Nygårdsgate 17 B
2670 OTTA
Telefon 61 23 13 52 
Mobil 95 96 98 11
oppland-n@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
Gjerpensgate 18
Boks 111, Sentrum
3701 SKIEN
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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Skadeforsikring

Enkelt oppgjør etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR Skadeforsikring med et mål om å bli best der det 
virkelig gjelder - på selve skadeoppgjøret. Hvor god din forsikring egentlig er vet du først når 
skaden inntreffer. Derfor skal vi være lydhøre når uhellet er ute. Vi skal legge til rette for at du 
raskt får den hjelpen du trenger, slik at hverdagen din blir normal igjen så fort som mulig.
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For flere fordeler se dnbnor.no eller kom innom et av våre bankkontorer.

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Badebasseng blir
bakteriebomber

Innbrudd uten spor l Do på hytta  l Sommerklar terrasse


