
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.
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GLASOPOR LETTFYLLING 
  GIR MER VEI
 FOR HVER KRONE

Glasopor Lettfylling har en ru overflate og kan legges  
ut med brattere vinkler på sidene - uten behov for sikring  
mot utglidning. Dette gjør at du sparer tid og trenger mindre  
fyllmasse. Toppskiktet er så stabilt at det kan arbeides på  
med det samme. Glasopor Lettfylling gir dermed en betydelig  
innsparing både på tid og økonomi. Glassopor er eneste 
skumglass som produseres av glass innsamlet i Norge.

®
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Ingar Melby,  
ass. anleggsleder  
i MIKA AS som har 
totalentreprisen  
på E-6, Vinterbro for 
Statens vegvesen

”Vi har god erfaring med bruk av Glasopor lettfylling. 
Glasopor foretrekkes på grunn av vesentlig tids-
besparelse. Med Glasopor reduserer vi leggetiden 
for fyllmassen med 80% sammenlignet med 
alternativt materiale. 
- I  områder med dårlige grunnforhold er Glasopor  

et materiale som sparer både miljøet og grunnen. 
- Glasopor er et svært lett materiale. Dermed sparer 

vi penger på frakt. 
- Glasopor er vedlikeholdsfritt og frostsikkert. Det gjør 

at vi sparer mye på vedlikehold av veien i ettertid. 
- Våre folk er veldig godt fornøyd. De liker at lett-

fyllingen er lett å arbeide med og at ting går fort. 
Det gjør det med Glasopor.”

N O R G E S  R A S K E S T E  L E T T F Y L L I N G

Store temperaturforskjeller og svært varierende grunnforhold gjør det dyrt 
å bygge vei i Norge. Mye må gjøres før asfalten legges. Skal vedlikeholds-
kostnadene holdes nede, må grunnarbeidene gjøres skikkelig.  
Glasopor Lettfylling har på flere prosjekter vist at det gir lavere kostnader 
for hver meter vei.

 Det er flere grunner til at Glasopor Lettfylling gir bedre totaløkonomi, 
den viktigste er spart tid. 

 Glasopor Lettfylling er hurtigere å legge ut enn alternativt materiale.
 Det kan legges uten for- og etterarbeide, og kan arbeides på med det 
samme. 

 Glasopor Lettfyllings lave vekt og enestående isolasjonsevne skyldes 
at det består av hele 80% luft i lukkede celler og 20% glass.

 Produktet er særlig godt egnet ved vanskelige grunnforhold, med bl.a. 
leire og bløte partier. 

 Glasopor Lettfylling er utviklet av Norsk GlassGjenvinning. Vi bidrar  
til et renere miljø og produserer nyttige, banebrytende produkter.

Ta kontakt.  Vi diskuterer gjerne ditt prosjekt, og du kan få referanser  
på gjennomførte prosjekter.
GLASOPOR LETTFYLLING fra Norsk GlassGjenvinning AS
Tlf. 23 17 39 90.   www.glasopor.no
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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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Uten gateadresse
plundrer ambulan-
sepersonell med å
finne frem. Det er
derfor bekymrings-
fullt at 800 000
eiendommer
 mangler adresse.
Foto: Ole Morten
Melgård.

innhold

49

54

42

IKKE FARLIG: 
Edderkoppen holder
maur og sølvkre
unna boligen.

FARLIG LEK: Styret i sameiet eller
borettslaget har ansvaret for at
lekeplassen er i forskriftsmessig
stand. Foto: Bjørn Runar Sodeland.
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raskelsene hvis du ønsker 

å kjøpe bolig i Sverige. 
Foto: Rikke Åserud.
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Forsidefoto: FARE FOR FEIL: Sitter man
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tekniske standard, kan man ende opp
med en svært dårlig enerigattest. 
Foto: Scanstockphoto/Marek Slusarczyk
Illustrasjon: Geoffrey Kempton.

Stein Erik Hagen må gjerne bosette seg som skatte-
flyktning i Sveits. Det er patetisk at en mann som
har klart å bygge opp en så stor formue i Norge ikke

har råd til å bo i landet fordi formuesskatten gnager
ham. Jeg er langt mer bekymret for at helt alminnelige
nordmenn med helt alminnelige inntekter ikke skal
klare å beholde eiendommene sine fordi kommunene
sårt trenger penger. I denne utgaven av Hus & Bolig
kan du blant annet lese om et ektepar på Sørlandet som
må betale 31 000 kroner i eiendomsskatt. Det er 17,5

prosent av deres felles inntekt,
og  langt mer enn de kan
klare. 

Til det kjedsommelige
har vi gjentatt at eiendoms-
skatt er både urettferdig og
usosialt fordi det ikke tas

noen som helst hensyn til skat-
teevne. Lån på boligen kom-

mer heller ikke til fradrag.
For de aller fleste betyr
altså eiendomsskatt at
boliglånet beskattes.

Høyre har i en år -
rekke gitt uttrykk for 
at partiet er i mot
eiendomsskatt, og i
partiprogrammet står
det at boligen ikke
skal være et skatte -
objekt. Før som -

meren vedtok også partiet at de vil fjerne eiendoms -
skatten på hytter og fritidsboliger. Mange steder har
lokalpolitikerne derfor gått til valg på et klart og tydelig
nei til eiendomsskatt. Likevel ser vi nå en rekke eksem-
pler på at løfter brytes. 

Høyre i Lillesand vant for to år siden en brakseier
ved å love at eiendomsskatt ikke skulle innføres. Noen
måneder etter at partiet overtok makten foreslo ordfører
Arne Thomassen likevel å innføre skatten. Det var en ny
skole som måtte bygges. Han fikk med seg åtte av 13
medlemmer i sin partigruppe. Også partikollega og ord-
fører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand er blitt en ivrig
forsvarer av eiendomsskatten, og vil øke den – til tross
for at sørlandsbyen allerede har landets høyeste eien-
domsskatt.

Partileder Erna Solberg synes ikke noe om brutte
valgløfter. Det gagner ikke partiet, sa hun til Hus &
Bolig på vårparten. ”Velgerne synes dette er dumt, og
Høyre lokalt må forklare velgerne hvorfor de gjorde som
de gjorde. Har ikke partiet en god forklaring, er jeg redd
det går dårlig i neste valg.”

Det er ikke bare i lokalvalgene det kan gå dårlig for
Høyre. I denne saken snakker partiet med to tunger, og
det har velgerne oppdaget. Det nytter ikke å hevde at
Høyre vil arbeide for at eiendomsskatten trappes ned og
avvikles så lenge partiet åpner for at boligen kan skatt-
legges på kommuneplan. Skal Høyre gjenvinne trover-
digheten, må partiet si helt og holdent nei til eiendoms-
skatt. Gjør de det, kan det være et lønnlig håp om at
den usosiale og urettferdige skatten kan bli avviklet i
neste stortingsperiode.

Høyre har nøkkelen
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RIS fra Batta går denne gangen til
 Senterpartiet (SP) som driver dobbeltkommunika-
sjon og valgbløff. Etter fire år i regjering har SP vært
med på å utvide kommunenes adgang til å innkreve
eiendomsskatten til hele kommunen, også utenfor
bymessig utbygde strøk. Dette rammer først og
fremst mange vanlige hytter som våre forfedre har
bygget gjennom årenes løp. Allikevel er SP freidige
nok til å programfeste at partiet er varm tilhenger 
av eiendomsskatt på verker og bruk og aksepterer
kommunal eiendomsskatt for bymessig bebyggelse
hvor økte eiendomsverdier er et resultat av offentlige
investeringer. Kommuner bør bare i unntakstilfeller
innføre eiendomsskatt for hus og hytter utenfor
tettbygd strøk, mener SP.

Så kan vi spørre: Hvor var SP når den rød-grønne
regjeringen endret loven fra 2007 og ga kommu-
nene fri adgang til å innføre eiendomsskatt i hele
kommunen, også i skogen, langs kysten og på fjellet
hvor det i mange tilfeller ikke engang er vei, vann,
kloakk, renovasjon eller strøm. Partiet utviser her 
en dobbeltmoral som er forkastelig. Liknende  
ten denser ser vi hos SP også ved andre deler av
 skattesystemet, blant annet formuesskatten.

ROS fra Batta går til Securitas Direct og
andre tilknyttede alarmsentraler som er med på å
begrense innbrudd og skape trygghet i vår hjem.
Fersk statistikk fra NHO Service viser nemlig at det
er 450 prosent større innbruddsfrekvens i boliger
uten alarm enn i boliger med alarm. Statistikken
dokumenterer at tyver og kjeltringer benytter minste
motstands vei. De bryter seg inn der det er enklest
og hvor man kan utføre sin ugjerning uten oppstyr!
Selvfølgelig foretrekker de boliger og bygninger 
uten alarm. Derfor har vi alltid rådet huseiere til 
å installere innbruddsalarm.

Etter at Bergens Tidende i sommer gjenga et intervju
med meg hvor hovedinntrykket var at jeg påsto at
boligalarmer gir falsk trygghet, har jeg mottatt en
rekke reaksjoner. Jeg er imidlertid helt enig med
informasjonssjef Baard Fiksdal i NHO Service om at
alarm først og fremst er et virkemiddel for økt trygg-
het. Antallet innbrudd i Norge har blitt redusert i
takt med installasjon av alarmer. Uten alarm kan
innbruddstyvene ta seg bedre tid, slik at større
 verdier går tapt, og det blir mer hærverk. Moderne
alarmer er dessuten også koblet til brannalarm kom-
binert med overvåkning som skal avdekke eventuelle
vannskader.

Barnas favoritt 

i 50 år
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Kvaliteten H-vinduet har, vil gi deg glede 
i mange år fremover! H-vinduet er det 
perfekte smykket til din bolig. Det er 
selve prikken over i’en når det gjelder 
gamle og nye hus.

Fjerdingstad Trevarefabrikk AS 
 H-vinduet Magnor AS

H-vinduet Bauge AS 

www.h-partner.no
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aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

blant annet at kvinner ofte er mer opp-
tatt av parkett og interiør enn av tek-
niske feil ved taket eller dreneringen.
Dette ble av avisen vinklet som om
kvinner er inkompetente til å handle
bolig og at menn må overta styringen
med boligkjøpet. Selvsagt var det noen
aktuelle poenger i begge sakene, men alt
i alt ble gjengivelsene både tendensiøse
og misvisende. En skulle nesten tro at
overskriftene var laget på forhånd. 

Huseiernes Landsforbund har for øvrig
aldri kartlagt, diskutert eller hatt noen
oppfatning om hvorvidt det er forskjell
på menns og kvinners kompetanse eller
vurderinger ved boligkjøp. HL har der-
for ingen forutsetninger for å ha noen
mening om dette spørsmålet.

Da er det kun få dager igjen til valget.
Meningsmålingene tyder på at det vil bli
et jevnt oppgjør mellom rød-grønt og de
borgerlige partiene. Derfor er det viktig
at alle gjør sin borgerplikt og stemmer.
For egen del er jeg utenlands på valg -
dagen og har allerede forhåndsstemt.
Men jeg lover at jeg vil følge de norske
valgsendingene til siste slutt natt til
 tirsdag 15. september.

I dette bladet finner du fem sider med
valgstoff som direkte angår deg som
 huseier. Som vanlig før hvert valg, 
har vi stilt aktuelle spørsmål til de
 –tone angivende partiene. Svarene er
over raskende kortfattede og klare. 
Mest  valgflesk har nok partiene smurt på
dokumentavgiften. En får inntrykk av at
de i stor grad syns den er urimelig, men
til dags dato er det ikke gjort mange
 forsøk i finanskomiteen på å redusere
denne ”skatten”. Vi får se hva fremtiden
bringer. Vi brukte nesten 20 år på å
overbevise stortingsflertallet om å avvikle
den såkalte boligskatten.

Huseierdagen
15. oktober har vi satt av til Huseier -
dagen. Dette blir sjette året på rad at vi
arrangerer Huseierdag på alle steder der
HL har lokale kontorer. Som vanlig blir
det åpne kontorer og blant annet fri
juridisk, teknisk og økonomisk råd -
givning. Vi utgir også et nytt hefte i
serien ”Farer og feller….” Denne gangen
blir det en revidert utgave om utleie.
Naturlig nok blir det noen variasjoner
fra sted til sted, så det er viktig at du
 følger med i kunngjøringer i lokal
presse. 

Festaften kun for medlemmene
I år er det 100 år siden forløperen til
Hus & Bolig så dagens lys. I løpet av

høsten passerer HL 150 000 betalende
enkeltmedlemmer. HL i Oslo og Akers-
hus passerer alene 50 000 medlemmer,
mens flere distriktsavdelinger passerer
10 000 medlemmer. Det er samtidig 
20 år siden vi reorganiserte og startet det
”nye Huseiernes Landsforbund” slik vi
kjenner det i dag. Disse begivenhetene
vil vi markere og feire med lokale fest -
aftener på alle steder hvor HL har kon-
torer. De fleste steder skjer dette dagen
etter Huseierdagen – det vil si den 
16. oktober. 

Alle arrangementene og opplysninger
om påmelding finner du kunngjort på
våre hjemmesider www.huseierne.no.

Vi håper at flest mulig medlemmer vil få
anledning til å delta på disse festarrange-
mentene. Prisen per deltaker er satt til
100 kroner. Det er anledning til å ta
med ektefelle eller ledsager. Meld deg på
raskt. Det er begrenset med plasser, og
som vanlig gjelder førstemann til mølla.

Mediasommeren
Agurktid er et kjent begrep. Folket er på
ferie og journalistene skal avvikle sin
ferie. Samtidig har vi bedre tid enn ellers
i året til å lese både bøker og aviser, så
selv på rolige sommerdager må media
lage sine (sensasjonelle) oppslag. 
I sommer ble HL involvert i et 
par slike. Det var i begge til -
feller Bergens Tidende som
kontaktet oss for intervjuer.
I den første saken ble det
slått opp at undertegnede
mener at innbrudds -
alarmer gir falsk trygg-
het. I den andre saken
uttalte vår advokat
Thore  Eithun Helland
i et større intervju

Først valget, så Huseierdagen og deretter fest
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Mona Pedersen fra Elverum har tapet-
sert veggene med geriljabroderier.
Det første bildet ble til for et par år

siden. Siden er det blitt mange. I fjor
høst tok hun initiativ til gruppen ”For et
mer aggressivt korsstingsbroderi” på
Facebook, og i dag har gruppen nærmere
4 000 medlemmer. Her står det forklart
at ”bryderier” er navnet på de undergra-
vende korsstingsbroderiene. Når nok er
nok, og du ikke helt hvor du skal rette
aggresjonen din, kan en kveld med et
stykke stramei, en butt nål og litt tråd
være forløsende. 

Det startet i USA for snart ti år siden.
Etter at Julie Jackson hadde skrevet

boken ”Subvercive cross stitch”, som
betyr samfunnsnedbrytende korssting,
og begynte å tilby ferdige broderipakker,
ble det nærmest en farsott å brodere
kraftuttrykk. Og nå har vi i Skandinavia
hengt oss på trenden. Ifølge Mona Peder-
sen handler det først og
fremst om å ta brode-
riet tilbake: 

– Disse broderiene
er verken klamt nusse-
lige eller forbeholdt
strikse husflidsmiljøer.
Selv om ikke alle liker
de styggeste uttrykkene, opplever jeg at
det både er meningsfullt og svært mor-
somt å brodere stygge ord. Og å henge
dem på veggen. Det humoristiske aspek-
tet er viktig.

Hevn over husflidsbevegelsen
– Geriljabroderiet er den ultimative hevn
over den norske husflidsbevegelsen, sier
konservator ved Norsk Folkemuseum,
Kari-Anne Pedersen. – Dette er et ønske
om å fjerne seg fra tantepreget. Det er
synd det er blitt sånn, men husflidsbeve-
gelsen har vært for opptatt av det teknisk
perfekte. Gleden har kommet i andre
rekke. At gleden nå er blitt det viktigste
synes hun er veldig morsomt. 

– Det fascinerende er kontrasten
mellom det tekkelige uttrykket og de

uventede ordene, sier
Mona Pedersen, som
blant annet har initiert
en utstilling i Oslo i
desember. Her blir det
250 bilder på veggene.
Hun har fått offentlig
støtte til prosjektet,

blant annet fra Norsk Kulturråd.
ngs@huseierne.no

Henger kraftuttrykk på veggen
Drit og dra. Hold kjeft. Kylling er du sjøl. Tusenvis av
kvinner og noen menn har i løpet av det siste året lett

frem nål og tråd, og sitter i disse dager og broderer sirlige
små korssting. Men ordene og uttrykkene som broderes

står i sterk kontrast til det pyntelig utseendet. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: MONA PEDERSEN

NOE FOR VEGGEN
HJEMME HOS DEG? 
I begynnelsen av
september blir det
utstilling av kors-
stingsbroderte fyord
på Kafé G i Tromsø,
og i desember blir
det salongutstilling
på Sound of Mu i
Oslo.
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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. 
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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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Building Value

Koramic
Taktegl

–
holdbar

og elegant

Bratsberg
Tegl

–

www.wienerberger.no
Telefon 22 07 26 00

Besøk oss på Bygg Reis Deg 2009 - Stand C01-08

 Topp teglkvalitet
 Vedlikeholdsfritt
 Holder i generasjoner
 Mange typer
 Stort fargeutvalg
 Investering for fremtiden



Forståelig verden over
Helvetica-mannen ble født i Wien på 20-tallet. Siden

har slektninger av ham blant annet vist vei til herre-

og dametoaletter over hele verden. Nå har han fått et

eget virtuelt museum på www.gerdarntz.org
Det var den østerrikske sosiologen og filosofen

Otto Neurath som hadde ideen til et ikke-verbalt språk

som gir komplisert informasjon om samfunn, politikk,

økonomi og industri med enkle bilder, skriver Dagens

Næringsliv. Sammen med kunstneren Gerd Arntz utvik-

let han piktogrammene som kunne leses med et raskt

blikk. Man kan se rester av førkrigsoriginalen i nesten

all moderne offentlig skilting og informasjon, skriver

avisen. Symbolene for herre- og dametoalett er bare

én gren av etterkommerne.
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Idealet er perfeksjon
– Jeg synes ofte folk farer fram litt for fort når de overtar et sted og starter oppussing.

Plutselig har de gjort store grep, og da er det uråd å få tilbake det gamle, sier kunstneren

Thomas Pihl til Dagbladet Søndag. Det er snart ikke mulig å finne en leilighet på finn.no
som ikke er pusset opp og stylet, mener han.

– Perfeksjon er nærmest blitt symbolet på vår tids verdisystem. Vi blir bombardert

med estetikk, alt skal behage oss.

“Her i landet kan vi nesten ikke plassere

en pølsebod uten en opphetet lokali -

seringsdebatt i kommunestyret.”
Kommentator Inge D. Hanssen i Aftenposten

sett&hørt Slipper formuesskatt
Siden Kristin Halvorsen overtok sjefsstolen i Finansdepartemen-

tet har nær 230 000 nordmenn blitt kvitt formueskatten, melder

E24.no. Årsaken til dette er at Halvorsen har løftet innslags-

punktet fra 220 000 kroner i 2007 til 350 000 kroner i 2008.

Innslagspunktet for 2009 er løftet til 470 000 kroner. Det vil

ifølge Finansdepartementets beregninger sørge for at ytterligere

110 000 personer vil slippe å betale formueskatt. 

DRØMMESTUER
De arkitekttegnede friggebodene på 15 kva-

dratmeter er blitt svenskenes nye lysthus,

skriver D2. Svensk lov tillater et fritt antall

boder på tomten, så lenge det totale arealet

ikke overstiger 15 kvadratmeter. Husene,

som kan innredes med seng, bad og kjøk-

ken, kan settes opp uten byggetillatelse

dersom det allerede står en bolig på tomten.

I strandsonen, mindre enn 100 meter fra

sjøen, må man imidlertid søke dispensa-

sjon. Noen av Sveriges mest kjente arkitek-

ter har vært med på å formgi lysthusene

som har navn etter boligminister Birgit Frig-

gebo. De enkleste og billigste leverest flat-

pakket fra ca. 60 000 svenske kroner.

Boligprisene stiger

Optimismen er tilbake. Boligprisene nærmer seg gamle toppnivåer,

men ikke like mye alle steder, viser tall fra eiendomsmeglerbransjen.

Bergen og Hordaland henger etter resten av landet. Vil du vite hvordan

det er der du bor, finner du de siste tallene på www.nef.no 

MED ISOLERGLASS: Enkelrums friggeboder er tilpasset det nordiske klimaet og leveres
helt ferdig fra 159 500 SEK. Foto: www.enkelrum.se



Nyttig ordbok 
på nettet
Lurer du på hvor høy arveavgiften

er, eller om rørleggeren er lov -

pålagt å følge Våtromsnormen?

Dette, og en hel rekke andre

spørsmål får du svar på i Hus &

Boligs nye ordbok, som har ut -

fyllende forklaringer på over 200

boligrelaterte ord. Ordlisten er

gjennomgått av Huseiernes

Landsforbunds juridiske avdeling,

og er trolig både det mest presise

og det mest omfattende opp-

slagsverket for boligord som fin-

nes på nett i dag.  Ordlisten finner

du på www.hus-bolig.no hvis 
du klikker på ”Ord og uttrykk” i

venstre marg.
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“Den største trussel mot kulturvernet har vært
Norges nye rikdom på penger. I krise blir noen
av de mest hensynsløse prosjektene lagt på is.”
Riksantikvar Nils Marstein til Aftenposten

ROMANTIKK PÅ
BONDELANDET
Hvis du ikke har for store krav til

komfort, og har lyst til å bo idyllisk til

på bondelandet, kan du nå få leid

seng i et stabbur. I Rollag i Numedal

har flere gårdsbruk gått sammen og

dannet det de kaller verdens minste

hotellkjede. Vi tilbyr to tredjedeler

opplevelse og en tredjedel over -

natting, sier initiativtager og stab-

burseier Olav Traaen til Aftenposten. 

Ingeniørkunst
Han har vært oppfinnsom, blikkenslageren

som har konstruert denne takrennen i

Brevik. Men det er relativt risikabelt å

være fotgjenger på fortauet under når det

regner. Foto: Nina Granlund Sæther.

sett&hørt

UNNGÅ MER OLJESØL
Dersom eiendommen din er tilgriset og full av oljesøl,

skal erstatningskravet rettes mot det havarerte laste-

skipets forsikringsselskap. Det er opprettet et eget

skjema på nettsiden www.skadeskjema.no der du
enkelt kan beskrive skaden som er skjedd og få den

registrert. 

Kystverket organiserer opprydningsarbeidet. Det

anbefales ikke at enkeltpersoner tar affære på egen

hånd. Dersom du har fått eiendommen eller brygga til-

sølt kan det være lurt å holde seg på god avstand. Ikke

bare gjør oljen berget glatt, men olje under skoene kan

bidra til sekundærforurensning i nye områder. 

Laftede hytter får
egne energiregler
Hytteprodusenter regner med en betydelig

prisøkning som følge av de nye energikra-

vene som gjelder fra 1. august. Hytter over

150 kvm får samme krav som eneboliger.

Mye tyder på at laftebygg etter de nye

reglene kan få et lite oppsving, siden kra-

vene ikke blir like strenge som for andre

hytter. 

– Hovedregelen er at alle yttervegger skal ha isolasjonsevne over et gitt minste-

nivå, men det er gjort unntak for laftede bygg som normalt har U-verdi langt over

minstekravet, sier Brita Dagestad i Statens Byggtekniske Etat til www.hus-bolig.no.
Norsk laft, bransjeforeningen for norske tømmerhuggerprodusenter, jobber likevel

med å forbedre kvaliteten på laftestokkene og med å utvikle tekniske løsninger for å

sikre bedre tetthet. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Kjellerens skrekk
Grethe Liland har aldri vært i sin egen kjellerbod. Hun sover med netting for vinduene, og når
hun sitter ute på balkongen, er det aldri uten insektsprayen innen en armlengdes avstand. 
Skrekken er å møte på et av våre aller vanligste husdyr – edderkoppen.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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➤

– Edderkoppfobien har preget hele livet
mitt. Jeg er aldri på loft eller i kjellere.
Jeg kan ikke overnatte hos noen dersom
det innebærer at jeg må tilbringe natten i
et soverom på bakkeplan. Og å få meg
med på hyttetur kan du bare glemme –
tenk på hvor mange edderkopper som
lurer rundt i skogen! 

Grethe Liland smiler og ler mens hun
forteller. Hun hører selv at hun høres
nokså ekstrem ut. Men bak den trillende
latteren ligger alvoret. Edderkoppen er et
av de vanligste husdyrene vi har i Norge.
Mange finner seg godt til rette i mørke
kroker og fuktige kjellere; andre kommer
mer tilfeldig inn gjennom åpne vinduer,
dører og lufte luker. Er du redd for edder-
kopper, holder det ikke å låse døra.

– Edderkopper finnes over alt; jeg vet
jo det. Jeg føler meg for så vidt nokså
trygg her i min leilighet i 4. etasje, men
selv her er de. For litt siden var det en av
de virkelig store som spant seg ned foran
soveromsvinduet mitt.  Jeg blir fortsatt
helt skjelven ved tanken, sier Liland. 

Irrasjonell frykt
Liland er ikke alene. Tall fra Folkehel-
seinstituttet viser at minst ni prosent av
voksne menn og 20 prosent av voksne
kvinner lider av såkalt enkel fobi, det vil
si frykt for enkelte dyr, ting eller situasjo-
ner. Hvor mange av disse som igjen har
araknofobi vet ingen, men at varierende
grad av edderkoppskrekk er ut bredt, er
det ingen tvil om. For hvilke familier har
vel ikke minst ett medlem som hyler opp
når det åttebente leddyret spaserer over
gulvet, dukker opp i dusjen eller spinner
seg ned fra vinduskarmen? Og minst ett
som sukker oppgitt? 

Ifølge Folkehelseinstituttet er det
sannsynlig at redsel for slanger og farlige
insekter gjennom menneskets utvikling
har gitt økt overlevelse. Derfor kan en
genetisk betinget disposisjon for frykt
for bestemte farer ha festet seg. Disposi-
sjonen vil i enkelte tilfeller gi en overre-
aksjon som oppstår selv om det man
frykter ikke lenger utgjør noen reell fare.
Det er likevel uklart hvorfor noen utvik-
ler fobier og ikke andre. 

– Så godt som alle opplever irrasjo-
nell frykt i en rekke situasjoner, men
dette går som regel over. Spørsmålet blir
”Hvorfor går ikke den irrasjonelle fryk-
ten over hos personer som har fobier?”,

FOBISK: – Ser jeg en edderkopp her, vil du
ikke tro hvor rask jeg kan være med sprayen,
ler Grethe Liland på balkongen. 
FOTO: Rikke Åserud

FOTO: Andreas Hognerud
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sier universitetslektor og psykolog ved
NTNU og Østmarka Sykehus i Trond-
heim, Bjarne Hansen, som raskt følger
opp med et svar: 

– Det beste svaret man har funnet, er
at personer med fobier unngår situasjo-
nene som kunne bidratt til avlæring. Det

er i den gradvise utforskningen og ekspo-
neringen at kroppen får mulighet til å
”gå seg til” og angsten slipper taket, sier
Hansen. 

Grete Liland har på sin side en enkel
forklaring på sin avsky for småkrypene.  

– De er bare … så utrolig stygge,
grøsser hun, trygt sittende i sofaen i den
alltid nylig støvsugde leiligheten sin.

Petter edderkoppekspert
Akkurat hvor stygge dyrene er, er det
imidlertid delte meninger om. Zoolog
Petter Jordan har vært ekstremt fascinert
av småkrypene helt siden han var barn. I
voksen alder har han spesialisert seg på
mellomamerikanske edderkopparter.
Men han har også en stor forkjærlighet
for våre hjemlige arter. 

– Vår norske husedderkopp er utrolig
vakker, og en av mine favoritter. Den
kan få et beinspenn på rundt ti centime-
ter! I tillegg spinner den et tett og fint
spinn som samler alle mulige slags små-
kryp, forteller han entusiastisk. Det siste
har en helt konkret og praktisk funksjon
i et hus, og gjør at vi ikke burde ønske
edderkoppene bort, påpeker eksperten. 

Noen vanlige 
edderkopper i hus:  
Husedderkopp: Stor husedderkopp 
(Tegenaria atrika): er en av Norges største

edderkopparter; hannene kan måle opptil

ti centimeter fra forbeinspiss til bakbein-

spiss. Vanlig husedderkopp (Tegenaria

domestica) er noe mindre. Begge er matt

brune med et karakteristisk mønster på

bakkroppen. De spinner store, horisontale

matteformede nett i hjørner i kjellere,

garasjer, uthus eller andre beskyttede

områder, og trives der det er mørkt. Edder-

koppene er nattaktive og kommer gjerne

inn gjennom vinduer om høsten, da

 hannene leter høyt og lavt etter hunner. 

Brun husedderkopp (Steatoda bipunc-

tata): En av våre vanligste arter. Brun hus-

edderkopp er stor, sjokoladebrun og glin-

sende, med en lys stripe langs forkanten

av bakkroppen. Den trives best i mørke og

fuktige kjellere, loft og uthus. Edderkoppen

kalles noen steder for ”falsk enke” fordi

den kan ligne på sort enke. 

Kjelleredderkopp (Meta menardi): Kjeller -

edderkoppen er mørk sjokoladebrun og en

av våre største edderkopparter. Den liker 

å ha det mørkt og fuktig, og finnes ofte i

kumlokk, tunneler, blindkjellere og lig-

nende. Kjelleredderkoppen spinner et

 klassisk, hjulformet spinn, gjerne festet i

taket, til bjelker og i hjørner mellom tak og

vegg. 

Ulveedderkopp (Lycosidae): Ulveedder-

koppene er middels store, kraftige og

gjerne mørke i fargen. Hunnene bærer ofte

en eggkokong på rumpa. Edderkoppene er

dagaktive; de løper fort og har lett for å

komme inn i hus gjennom dører og

 vinduer, men trives best utendørs.  

Vevkjerring (Opiliones): Vevkjerringene

kalles også ”langbein” og ”stankelbein”.

De tilhører edderkoppdyrene, men er ikke

en edderkoppart. Til forskjell fra edder -

koppene, spinner de ikke nett. Kroppene 

er små og eggeformede; beina lange og

 leddete. Vevkjerringer gjør ingen skade i

hus.

LYKKEBRINGER: Mange mener at edderkopper bringer lykke, og kanskje er det ikke så langt fra
sannheten. I hvert fall holder de skadedyr som maur og sølvkre unna. FOTO: Andreas Hognerud

KAN KURERES: – Eksponeringsterapi og positiv
tenkning, som jeg skriver om i boken ”Tenk
deg til suksess” er effektivt mot fobi, mener
hypnotisør og psykolog Sigurd Stubsjøen.
FOTO: Rikke Åserud
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– Edderkoppene spiser de aller fleste andre insekter, som
for eksempel maur, fluer og sølvkre. Samtidig, og i motset-
ning til en del andre kryp, gjør de ingen skade på bygningen.
Vil du holde skadedyrene unna, er edderkoppen en venn,
forteller han, og legger til at noen edderkopper ironisk nok
også kan hjelpe til med å holde andre edderkopper unna.
Rakkerne spiser nemlig også hverandre. 

– Spesielt stankelbeinedderkoppen, en art som for så vidt
ikke er så vanlig her i landet, er god å ha dersom man ikke vil
ha andre edderkopper på besøk. I varmere land vet jeg at folk
gjerne vil ha et par stankelbeinedderkopper i huset. I Ame-
rika holder de den giftige brune fiolinedderkoppen unna, og
i Australia spiser de den såkalte rødryggete enken, forteller
Jordan, som for ordens skyld presiserer at ingen av våre nor-
ske arter er farlige, og at det av verdens ca. 40 000 edder -
kopp arter ikke er mer enn 20-30 som er potensielt farlige for
mennesker.

Kontroll 
Men kunnskapen om at krypene ikke er farlige, og at de
garantert er reddere for deg enn du er for dem, hjelper ikke
det spor. Det kan alle med insektangst skrive under på. 

– Fobier er ikke rasjonelle, derfor hjelper det ikke å vite at
det du frykter ikke er farlig, forklarer psykolog og hypnotisør
Sigurd Stubsjøen, som driver Norsk Institutt for Menneske-
lig Utvikling, og som har lang erfaring blant annet med å
kurere fobier. Han forteller at det likevel ikke er uvanlig at
folk med edderkoppfobi ser for seg at edderkoppen ”angri-
per” ved for eksempel å hoppe opp i ansiktet deres. Derfor
handler ofte første ledd i en fobiterapi om å få pasienten til å
innse at dyret ikke oppfører seg slik. Videre handler det om å
gi pasienten følelsen av kontroll.

– Eksponeringsterapi fungerer veldig bra mot edderkopp-
skrekk. Men det er ekstremt viktig at det foregår i ordnede
former. Pasienten må hele tiden ha følelsen av fullstendig
kontroll over situasjonen. Ellers blir det bare verre, sier Stub-
sjøen. 

Grethe Liland har lært å leve med skrekken. Et nokså
mislykket behandlingsforsøk på 1970-tallet har gjort det lite
fristende å oppsøke terapi.

– Jeg har lært meg å leve med dette. Og jeg er tross alt
blitt litt bedre med årene, smiler Liland. Som nå tåler å
nærme seg krypene – og å komme akkurat så nær at insekt-
sprayen når frem. raa@huseierne.no

Edderkoppfobi?
Det er forskjell mellom fobi og redsel. Mange misliker edderkopper

sterkt, men ikke alle disse har fobi. En fobi virker hemmende på

normal livsførsel. Fobikeren strekker seg langt for å unngå situasjo-

ner i hverdagen der det han eller hun frykter kan dukke opp. 

De fleste fobier er enkle å kurere. Mange trenger bare én sesjon

hos psykolog eller hypnotisør for å bli kvitt fobien, selv om han eller

hun kan ha slitt med den i årevis. 

Oljefyring er fortid.
For fremtiden bør
du vurdere en luft-
til-vann varmepumpe
fra Mitsubishi Electric

Våre nyeste modeller er
produsert for nordiske forhold,
og kan redusere fyrings-
kostnadene dine drastisk!

Se www.ecodan.no
for mer informasjon og
brosjyre.

OljefyrOljefyr
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Nordens største
byggmesse
Velkommen til Norges Varemesse, Lillestrøm

22. – 27. september

Tirsdag – fredag 10-20 | Lørdag – søndag 10-18

byggreisdeg.no
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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Da Huseieren (nå Hus & Bolig) kom
ut med årets første utgave i 1939, var
krigsfrykten stor. I sitt tilbakeblikk

på året som hadde gått, fortalte redaktør
Jens Gram at frykten også hadde vært
med på å prege organisasjonsarbeidet. 

– Det er således betegnende at vi på
årets landsmøte hadde foredrag om et så
uhyggelig emne som krigsforsikring for
hus med særlig tanke på resultatet av et
bombeangrep på våre byer, skriver Gram. 

I løpet av året opprettet Sosialdepar-
tementet en komité for å utrede spørs-
målet, og Jens Gram fikk plass som hus-
eiernes representant. Krigsskadetrygden
for bygninger og Krigsskadetrygden for
løsøre ble innført i 1940. Målet med
trygdeordningen var å gi eiere av krigs-
skadede bygninger erstatning for materi-
elle ødeleggelser eller skade forårsaket av
krigshandlinger, men hvordan ord-
ningen skulle fungere ble stadig tatt opp
til debatt. I hvilken grad skulle huseierne
selv bidra? Skulle trygden gi full skade-
dekning, og skulle trygden også gi dek-
ning for dem som eventuelt ikke betalte
for ekstraforsikring?

Gram, Norges Huseierforbund og
Oslo Gårdeierforening var av den forme-
ning at det var viktig at huseierne i sam-
arbeid med staten bidro til å dra lasset. 

Det ble til slutt også slik at man for å ha
rett til krigsskadetrygd måtte ha betalt
inn en tilleggspremie på brannforsik-
ringen. Norges Huseierforbund og Oslo
Gårdeierforening kjempet i tillegg lenge
for full erstatning etter tidens takster,
men fra statlig hold ble det bestemt at
beregningen av prisene skulle gå ut fra
1940-nivå. 

Blendingsgardiner og gassmasker 
I tillegg til krigsskadeerstatningen, ble
temaer knyttet til bygging av bomberom,
og hvordan man skulle forholde seg ved
flyalarm hyppig diskutert i spaltene før
og etter krigens utbrudd. Etter hvert
kom også annonsene for lufversnutstyr,
blendingsgardiner og gassmasker. Mure-
mestre tilbød sine tjenester i forbindelse
med innredning av tilfluktsrom, og
lesere fikk tilbud om gassikre,
splintsikre og ildsikre dører.
Midt i alt alvoret, var det
samtidig god mulighet til
å live opp hjemmet sitt
med litt farger. Blant
annet kunne man finne
blendingsgardiner som var
hvite inni, med mulighet til å
få påmalt ”morsomme dekora-
sjoner” til seks kroner stykket. 

Fremtidsboligen
I 1945 begynte man så smått å se mot en
ny tid, og optimismen i befolkningen
steg. Hvordan skulle den nye verden se
ut? I Huseierens spalter kom innlegget
”Framtidsboligen. Hva kommer til å
reise seg av de ødelagte byers grus ute i
verden – og hva vil påvirke utviklingen
her heime?” Selv om innlegget er i opti-
mistisk ånd, gjøres det samtidig klart at
man nok ikke kan regne med en oppgra-
dering i standard for alle til rennende
kaldt og varmt vann, og flislagte bad. I
hvert fall ikke med det første. Freden
gjorde også at bomberommene endelig
kunne åpnes, og fukt, råte og hussopp
var igjen på huseiernes agenda.  

– … den hermetiske tillukkingen av
kjellerne som tilfluktsrommet har ført

til, har sammen med vedlag-
ring påført en mengde eien-
dommer soppskader. Når
det nå blir tillatt så bør
man i hvert fall fjerne
alle stengsler og la lys og
luft strømme inn i kjel-
lerne igjen,” oppfordres

det på spalteplass i bladet.
brs@huseierne.no

Til kamp mot 
krigens ødeleggelser
I 1939 begynte bombene å falle over Europa, 
og krigen kom  stadig nærmere våre egne lande -
grenser. Det preget både organisasjonsarbeid 
og spalteplass i huseiernes medlemsblad. 
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Med rumpa først
Du har tatt opp problemet med
segregering i Osloskolen, der noen
skoler er nesten helt ”hvite”, mens
andre domineres av barn og ung-
dom med innvandrerbakgrunn.
Hva bør gjøres for å unngå
 segregeringen? 

Det er mange grunner til at det
ofte er sånn i en storby at mange
innvandrere bor på ett sted, og da
trenger man også flere løsninger.
Jeg tror over representasjonen av
innvandrere handler om det
 tradisjonelle skillet mellom øst 
og vest. På østkanten lever man
 kortere, har lavere utdannelse og
lavere inntekt enn i vest. Dette
viser systematiske forskjeller. Jeg
mener det er et problem når høy-
reordføreren i Oslo presterer å si
at for å utjevne forskjellene må de
i øst la seg inspirere av vestkanten
og lære å gå tur for å bedre helsa.
Man må heller anerkjenne at for-
skjellene er mer komplekse enn
som så, og gjøre noe med dem. 

Hvordan får vi bukt med 
problemet?

En ting som kan gjøre forskjellen
mindre er å utvikle en mer sosial
boligpolitikk. Kanskje bør man
ha flere familievennlige  leiligheter
i sentrum. Sånn som det er får
man nesten bare tak i knøttsmå
krypinn, der man knapt kan snu
seg. Går man inn med ansiktet
først, må man gå ut med rumpa
først. Det handler også om å
kunne føle at det er trygt å ha
små barn i sentrum. For å nevne
noe. 

Du har vokst opp i bygdenorge,
nærmere bestemt Bjørheimsbygd 
i Strand kommune i Rogaland,
men har de siste årene bodd i Oslo.
Kan du si litt om forskjellene
mellom å bo i bygd og by?

Man skulle tro at i en by kom
man tettere innpå folk fordi det
bor flere per kvadratmeter. Men
sannsynligvis er det vanligere å
kjenne naboen på bygda. Det er
ikke en like stor selvfølge i byen.
Fordelen med byen er at du selv
velger hvem du vil tilbringe tid
med, og hvordan du vil være. På
bygda er alterna tivene færre. 

Føler du deg mer overvåket på
bygda?

Folk har bedre oversikt i en 
bygd enn i en by. Du får 
raskt en bestemt rolle, som 
for eksempel bygdas engel, 
bygdas slemme gutt eller bygdas
flinke jente. Alle kjenner alle. Det
gjelder både på godt og vondt. På
den ene siden er det fint at noen
 følger med og passer på. Men på
den andre siden vil for eksempel
mange unge gjerne være 
ungdom i fred, uten at noen
 følger med på
det de gjør. 

Hvorfor valgte
familien din å
flytte på
bygda?

Foreldrene mine kom til Sta-
vanger på 70-tallet, og min bror
ble født der.  I 1983, da min mor

Oslo sentrum har for mange boliger der man nærmest blir tvunget til å gå ut med
rumpa først. Løser politikerne det problemet, blir det også større likhet mellom 
øst og vest, tror Hadia Tajik, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.

➤
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Hus & Bolig spør: 
Stortingskandidat for

Arbeiderpartiet svarer 
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  

ILLUSTRASJON: HERB
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var gravid med meg, flyttet de
til Bjørheimsbygd. Hovedtan-
ken var at nå har vi små barn –
det er fint hvis de får vokse opp
i oversiktlige og naturskjønne
omgivelser. Foreldrene mine
hadde ikke planlagt å bli der
lenge, men de ble værende i 18
år. 

”Vi snakker så ofte om det å høre
hjemme, om det å ha røtter et
sted, men mennesker har jo ikke
røtter, vi har føtter. Vi kan
bevege oss fritt. Hjem, det er noe
vi har i hjertet, og nettopp fordi
jeg har føtter, og ikke røtter, så er
jeg fri," sier du om deg selv på
You Tube. Kan du forklare hva
du mener med dette? 

En annen måte å si det på er at
du bærer hjemmet på ryggen
som en snegle. Mange knytter
altfor mye av identiteten sin til
der de bor eller der de kommer
fra. Rapperen Rakim sier: ”it
aint where you’re from, it’s
where you’re at”. Det synes jeg
er bra sagt. Det som er viktig er
hvor man er og hvor man er på
vei. Hjemme kan være flere
 steder på en gang. Jeg bodde ett
år i England da jeg studerte, og
på et eller annet tidspunkt ble
det også hjemme. Jeg husker
jeg glemte igjen en bok da jeg
var på ferie i Norge, og sa til
foreldrene mine at jeg hadde
glemt boken hjemme. Det var
en fin følelse. Boka var hjemme
i London.  

Er det fordi hjemmet er i hjertet
eller på ryggen du også velger å
stille til valg i Oslo? 

Jeg har bodd i Oslo siden
2005, og vært her hver sommer
siden 2001. Oslo er hjemme.

Eier du selv bolig?  

Ja, jeg eier egen bolig.

Basert på din egen erfaring, 
synes du det er nok informasjon
til førstegangskjøpere? 

Som førstegangskjøper er du
helt avhengig av å ha folk rundt
deg som har gjort det før. Selv
spurte jeg pappa, og snakket
også mye med venner på min
egen alder som hadde gått
gjennom samme prosess. Det 
er vanskelig å være bevisst nok
når en går på vising. Det skal
mye til å forstå alle eiendoms-
meglernes sjargonger. 

Leieboerforeningen har lenge
holdt egne kurs for somaliere som
bosetter seg her i landet for å for-
berede dem på hvordan det er å
bo i Norge. Bør man holde kurs
for andre innvandrer grupper? 

Det kan godt være nyankomne
innvandrere kan ha behov for
den typen informasjon. 

Har du selv opplevd noen form
for diskriminering på leie -
markedet?

Alle priser er inkl. mva. og miljøvederlag · Frakt kommer i tillegg

Tilbudene gjelder til og med 18. september 2009 eller så langt beholdningen rekker.

Kjeller Vest 3
2007 Kjeller
Tlf. 815 58 58 2

Bruveien 12 
3055 Krokstadelva
Tlf. 815 58 58 1

Profiltyper

Classic pro�len passer godt 
til sprossevinduer og klassiske 
boliger. 

Softline tilpasset en moderne og 
minimalistisk stil, og er enkel med 
en myk avrunding på kantene. 

Nytt liv til boligen

Type 712

 89 x 139 cm 2.495,–
 99 x 129 cm 2.495,–
 99 x 139 cm 2.495,–
 99 x 149 cm 2.595,–

Umalt

Krysspost

89 x 139 cm

2.495,– 

SOMMER
TILBUD

– alt i vinduer og dører

Mange muligheter
Velg den løsning som passer deg og din bolig best

Begrenset 
antall

Type 617

 89 x 89 cm 2.095,–
 109 x 109 cm 2.295,–

Umalt

Sprosse

89 x 89 cm

2.095,– 

SOMMER
TILBUD

Ilagt sprosse Pålimt sprosse Pålimt sprosse 
med wienersprosse

Sprossetyper

Gjennomgående 
sprosse

Begrenset 
antall



Siden jeg først og fremst har
bodd på studenthybler har
jeg ikke opplevd det. 

Du har gitt uttrykk for mild
irritasjon over at de fleste
 politiske spørsmål du blir stilt
handler om asyl- og integre-
ringspolitikk, holdninger til
homofili og tvangsekteskap.
Hva synes du om eiendoms-
skatten?

Jeg er for skatt av de fleste
typer. Skatten er selve pilaren
i velferdssamfunnet vårt, så
den betaler jeg med glede.
Det er den som gjør at vi får
rustet opp skoler, helsevesen
og veier. Når det gjelder eien-
domsskatten, stoler jeg på at
politikerne lokalt gjør en
grundig vurdering hvis de
innfører den. 

Etter at det ble åpnet for å
skattlegge eiendommer utenfor
bymessige strøk, har stadig flere
kommuner benyttet anled-
ningen til også å skattlegge
 hytter. Er det bra?

Jeg synes det er fint at de som
har mye bidrar mye til felles-
skapet. 

Så du frykter ikke at skatten
skal slå urettferdig ut, slik at
for eksempel personer som arver
en gammel hytte risikerer å
måtte selge på grunn av høy
skattebelastning?

Jeg velger å stole på at
 politikerne lokalt tar de rette
valgene. 

Jeg har lest at du har en stor
lidenskap i livet – sjokolade 
- og har en wall of shame med
sjokoladepapir i leiligheten
din. Har du andre sprelske
interiørtips til Hus & Boligs
lesere?

Jeg har ikke den nå lenger.
The wall of shame forsvant
da jeg kjøpte meg egen bolig.
Det eneste sporet jeg har av
noe tilsvarende i dag er en
kjøleskapsmagnet der det
står: ”There’s nothing with
me that a little chocolate can’t
fix.” 

Du har satt fokus på vold mot
kvinner og vold i hjemmet.
Hvordan skal vi få kontroll
over det som skjer innenfor
husets fire vegger?

Ofte er det små ting som skal
til. Det er forskjell på å bry
oss med og å bry oss om
naboen. Vi må bli flinkere til
det siste. Det er helt legitimt
å melde fra. Hører du skrik
og rop, er det bedre med en
samtale for mye enn en sam-
tale for lite. Oppdager man
noe mistenkelig kan man
også spørre på en ydmyk
måte. brs@huseierne.no

Spar 
energi!

Sundolitt 
® Ringmur

Byggsystemet Sundolitt® Ringmur er ut  viklet for å gi en 

av markedets laveste varmetap. Det å isolere riktig og 

forskrifts messig er en god investering, både på kort og 

lang sikt. Det gir bedre bokomfort, lavere energiforbruk 

og redusert risiko for fukt- og frostskader. Systemet er 

enkelt å sette opp, og har kort byggetid. 

For mer informasjon: www.sundolitt.no

• Forskaling, isolasjon 
 og puss i ett

• Kort byggetid

• Bredt bruksområde

• Komplett system  

• Tidsriktige løsninger
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
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Har du et gammelt hus, men
nye vinduer? Vet du i så fall om
det er to- eller trelags? Og om
det er gass eller luft mellom
lagene – samt hva slags karmer
de har? Fra og med januar 2010
må alle som skal selge eller leie
ut en bolig som er større en 50
kvadratmeter legge frem en

energiattest til kjøper eller leietager.
Energiattesten er et dokument som skal
vise hvor energieffektiv bygningen er.
Attesten består blant annet av et
energimerke med en karakter der A er
best og G er dårligst, samt en liste over
tiltak som kan iverksettes for å redusere
energibruken. Attesten baseres på en
slags ”energiselvangivelse”, der boligens
eier selv logger seg inn på energimerke-
ordningens nettsider og fyller ut infor-
masjon om bygningen. Har du opp-
gradert boligen etter at den ble bygget,
risikerer du et uforholdsmessig dårlig
energimerke – og i verste fall lavere pris
for boligen ved salg eller utleie – dersom
du ikke er nøye med å fylle ut fakta om
alle endringene bygningen har vært
igjennom. 

Test 
– Kan du oppgi lite data, er
byggeår, type bygg og gulv -
arealet viktige faktorer. Da
velger programmet typiske
verdier ut fra dette, forteller
seksjonsleder Birger Berge-
sen i Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE),

Snart klart for
energiattest

Fra januar må du som skal selge eller leie ut boligen eller hytta
sørge for at bygningen er energimerket. Energiattesten fyller 

du selv ut på internett. Har du lite informasjon om 
bygningen, risikerer du å ende opp med et dårligere 

merke enn du egentlig fortjener. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Birger Bergesen

A
B

C
D

E
F

G

F

ENERGIATTEST
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som står for utformingen av energisel-
vangivelsen. 

I vår ble ordningen prøvd ut i
Elverum og Trondheim. Huseier Tore A.
Torp er en av de om lag 800 frivillige
som prøvde å fylle ut energiselvan-
givelsen. Han er sjokkert over attesten
den ga ham. 

– Etter at jeg installerte varmepumpe
for noen år siden, har strømforbruket
mitt ligget rundt 28 000 kWh i året.
Men da jeg etter beste evne hadde fylt ut
alt jeg kunne på energimerkeordningens
nettsider, endte jeg med et beregnet
energiforbruk på 77 000 kWh. Etter en
ny runde kom jeg ned i 72 000. Det er
likevel milevidt unna mitt egentlige
energiforbruk, sier Torp. Han tror
hoved problemet var at han ikke fikk
 spesifisert at da han bygde i 1984, valgte
han ekstra isolasjon i vegger og tak og de
nyeste, mest energieffektive vinduene på
markedet.  

– Dermed må byggeåret ha vært helt
avgjørende, påpeker Torp. Seniorråd-
giver Olav Isaksen i NVE gir ham langt
på vei rett i dette, men understreker at
det blir mulighet til å spesifisere slike
ting i den endelige versjonen av selvan-

givelsen. Det er
dessuten ennå ikke
avgjort om bereg-
net energiforbruk
vil komme med på
energiattesten i
den endelige ver-
sjonen. Torp er
likevel kritisk.

– I andre land
har de et energiser-

tifikat som utstedes av en objektiv fag-
person. Muligheten til å få feil er langt
mindre. Det kan ikke være heldig at ord-
ningen så til de grader er svekket og kut-
tet ned til å bli en merkeordning basert
på egenmelding her i landet, mener Torp. 

Advarer mot gode råd
Også seniorforsker Tor Helge Dokka ved
Sintef Byggforsk er kritisk til at
energimerkingen kun har én kilde:
Byggets egen eier. 

– Jeg pleier å sammenligne det med
EU-kontrollen på bilen. Det er ingen
som foreslår at man skal utføre den selv,
sier Dokka, som håper energiselvan-
givelsen bare blir en midlertidig over-
gangsordning. 

F a k t a

EUs energidirektiv
Når ordningen med energimerking av bygg
kommer i gang i Norge, er det nøyaktig fire
år for sent i følge kravet i EUs energidirek-
tiv fra 2002. I mai ble Norge dømt i Efta-
domstolen for sommel på området. Men
selv når ordningen kommer i gang, tviler
blant andre Naturvernforbundet på om
Norge oppfyller EU-direktivet, som i
artikkel 10 krever at ”uavhengige sak -
kyndige” tar seg av energisertifiseringen
av bygninger. 

Olje- og Energidepartementet viser
imidlertid til at de enkelte land har en viss
frihet med hensyn til form og metode for
gjennomføring av bestemmelsene i EU-
direktivet, og mener Norge dermed likevel 
oppfyller sine forpliktelser.  

Lavenergiutvalget
ønsker endringer
Et halvt år før energimerkeordningen er
satt ut i live, kommer det regjerings -
utnevnte Lavenergiutvalget med forslag 
til omfattende endringer av ordningen.
Utvalget ønsker at energimerkingen skal
foretas av kompetente, uavhengige
 tredjepersoner, slik som i de fleste andre
EU-land, og at det opprettes en støtteord-
ning for å finansiere dette. I tillegg foreslår
utvalget å samkjøre byggeforskriftene og
energimerkingen, som i dag eksisterer
side om side og i mange tilfeller krever
dobbel dokumentasjon.

Andre kan gjøre jobben
Dersom du selv ikke ønsker eller klarer å
energimerke boligen din, kan du overlate
det til hvem som helst andre, for eksempel
eiendomsmegleren, et familiemedlem eller
en bygningskyndig fagperson. Hovedsake-
lig vil utfyllingen av ”energiselvangivelsen”
foregå på nett, men det skal også være
mulig å gjøre det på papir. Energiattesten
skal legges ved papirene når du skal selge
eller leie ut. Dersom attesten er feil fordi
det er oppgitt uriktige opplysninger om
boligen, vil det være å anse som en man-
gel på linje med andre feil og mangler ved
salget eller utleien av boligen.

A
B

C
D

E
F

G

ENERGIATTEST

Olav Isaksen

➤

enøk

FARE FOR FEIL: Sitter man ikke
med eksakt kunnskap om

husets tekniske standard, kan
man ende opp med en svært
dårlig enerigattest. Illustra-

sjon: Geoffrey Kempton.

C



28 • hus&bolig 4–2009

– På sikt må vi få kompetente per-
soner som kan gjøre dette ordentlig, ikke
minst for å sikre trygg rådgivning, mener
han. Energiattesten kommer nemlig ikke
bare til å si noe om bygningens energi-
bruk, men også til å gi råd om hvordan
energibruken kan reduseres. Typiske
tiltak vil være etterisolering av loft og
kjeller, men Dokka advarer folk sterkt
mot å stole for mye på slike råd. Han

påpeker at energieffektiviseringstiltak
som oftest krever inngående kunnskap
om bygningsfysikk, og at for eksempel
etterisolering kan være svært problema-
tisk. 

– Såkalte gode råd om lufttetting kan
i verste fall føre til store problemer med
inneklima, muggsopp og råte, påpeker
han. Også NVE understreker at det blir
opp til huseier å vurdere og å videre -

utrede de økonomiske og tekniske aspek-
tene ved forslagene i attesten.

Mangler oppfølging
Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes
Landsforbund er i utgangspunktet posi-
tiv til energimerkeordningen. Han
påpeker at det blir en billig og effektiv
løsning for huseierne, og at mangel på
kyndige fagfolk ikke nødvendigvis er

Bygningstype: Byggeår og bygningstype er 
viktige faktorer i den enkle registreringen.

Varmepumpe: Har du varmepumpe, skal du
spesifisere hva slags type.

Ventilasjon: Her gjøres du oppmerksom på at
systemet velger en ”konservativ verdi” dersom
du ikke kan spesifisere hva slags ventilasjons-
system boligen har. 

ENERGI 
ENKEL REGISTRERING:
Kan du oppgi lite data om boligen, 
er byggeåret og gulvarealene viktig.
Dataprogrammet velger da typiske
verdier. Her resulterer den enkle
registreringen i et energimerke 
med lav karakter.

ENKEL REGISTRERINGSprikende
resultat
En foreløpig versjon av selv-
angivelsen man skal fylle ut
for å få en energi attest ligger
allerede ute på internett. 
Hus & Bolig har testet den. 

Hus & Bolig har testet både den enkle og
den detaljerte måten å registrere boligen
på. I begge tilfeller er det tenkte eksempe-
let et trehus fra 1924. Huset har et bruks-
areal på 254 kvadratmeter, og ble betrak -
telig oppusset/rehabilitert i 2005. Det har
bergvarmepumpe med oljekjel for topp-
lastene, og lukket vedovn.

I den enkle registreringen har vi tatt
utgangspunkt i at man har liten kjennskap
til de tekniske installasjonene i huset, og
blant annet svart ”vet ikke” på spørsmål
om ventilasjonsanlegget. I den detaljerte
registreringen har vi blant annet oppgitt at
huset har balansert ventilasjon, at huset ble
rehabilitert i 2005, at vinduene er fra 2005,
at husets tre dører er godt isolert, samt fylt
ut arealspesifikasjoner av vegger og vind-
uer etter beste evne. 

Hus & Bolig erfarte at man i den avan-
serte registreringen skal oppgi detaljer
langt utover det som finnes i en vanlig
takst, for eksempel en spesifisering av
vindusarealene på hver enkelt vegg. Har
man ikke slike opplysninger tilgjengelig,
kan det ta timer å fylle ut denne registre-
ringen. Den enkle registreringen tar få
minutter, men i vårt eksperiment ga den et
dårligere energimerke enn den detaljerte. 

Den endelige versjonen av energimer-
keordningens to registreringsmåter er fort-
satt ikke klar, og har derfor ikke vært mulig
å prøve ut. raa@huseierne.no

➤
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Teknisk utstyr: Her får du muligheten til å spesi-
fisere varme- og ventilasjonssystemet i boligen. 

Kjeller: Om kjelleren er oppvarmet og hvordan
den ligger i terrenget er også viktig. 

Vinduer: Du kan enten spesifisere året vindu-
ene er fra, eller hva slags type vinduer det er i
boligen. Vinduenes areal oppgis også.

Sammendraget: Her får du oversikten over alle
opplysningene du har gitt. 

A
B

C
D

E
F

G

 ATTEST

AVANSERT REGISTRERING

AVANSERT REGISTRERING: Har du endret 
på noe i boligen siden den ble bygget, for
eksempel etterisolert, må du oppgi det i
den avanserte registreringen for å få positiv
uttelling på energiattesten. Den avanserte
registreringen gir her et bedre energimerke
enn den enkle. Bygningsform: Formen på bygningen og

 himmelretningen kan ha noe å si for energi -
effektiviteten.

negativt. Undersøkelser Huseiernes søs-
terorganisasjon har gjort i Tyskland, viser
nemlig at ulike fagfolk bedømmer
samme hus svært forskjellig. Refling set-
ter imidlertid et stort spørsmålstegn ved
oppfølgingen av attesten.  

– Når du sitter der med en attest og
gode råd – hva gjør du så? Vi mangler
totalt en videre oppfølging, sier Refling,
som etterlyser langt større belønning av

energieffektiviseringstiltak.
– Finansieringshjelp, skattestimulans,

avgiftsstimulans eller personlig rådgiv -
ning til huseierne – det er mange måter
man kan tilrettelegge på. Men på dette
punktet er huseierne fullstendig parkert
fra myndighetenes side, mener Refling. 

Statssekretær Sigrid Hjørnegård i
Olje- og energidepartementet tror på sin
side at merkeordningen i seg selv vil

virke stimulerende på energieffektiviser-
ingslysten hos huseiere. 

– Med energiattesten kommer en
bevisstgjøring. Boligens energibruk blir
noe boligkjøpere vil legge merke til, og
dermed vil de som har satset på energi -
effektivisering og en mer klimavennlig
energibruk få betalt for det, sier
Hjørnegård. raa@huseierne.no

Varmepumpe: Dersom varmepumpen også 
varmer tappevannet, har du mulighet til å 
opplyse om det her.

enøk

➤
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TEKST OG FOTO: STINE ERIKSEN

Det var egentlig tilfeldig at familien
endte opp med komfyren. På en
handletur til Felleskjøpet på Veggli

for å kjøpe gummistøvler åpenbarte den
perfekte vedovnen seg. 

– Jeg falt for designen, sier Kari-Anne
Solberg, som ikke behøvde å overbevise
mannen om at den vedfyrte komfyren
var det rette valget. De hadde bestemt
seg for å bytte ut den store peisen med en
vedovn, men hadde etter mye leting ikke
funnet en de likte. I brosjyren i butikken
så de derimot én. 

– Størrelsen var perfekt til peisstedet.
De små vedovnene ville sett stusselig ut,
men med en komfyr på toppen ville veg-
gen utfylles perfekt, sier hun. 

Matlaging
Ovnen kjøpte de usett, etter at Kari-
Anne forelsket seg i bildet hun så i kata-
logen. En uke etter at de bestilte den på
Felleskjøpet, kunne de hente den på
samme sted. De betalte 17 000 kroner
for ovnen, 7 000 mer enn en vanlig ved-
ovn ville kostet. Men da fikk de også en
ekstra finesse på kjøpet. Monteringen var
forholdsvis enkel, men å frakte ovnen til

hytta var et større prosjekt. Det tok fire
sterke menn å bære ovnen de 100
meterne fra parkeringsplassen til hytta.  

I utgangspunktet var vedkomfyren
ment som varmekilde. At komfyren
skulle brukes daglig i matlagingen hadde
paret ikke forventet. Nå våkner barna til
nystekte rundstykker, stekt i en ekte ved-
fyrt komfyr, hver morgen. Hytta, som
totalt har ti sengeplasser, er ofte fylt til
randen i høysesongen. En ekstra komfyr
er til stor hjelp når mange munner skal
mettes. Da brukes komfyren både til å
holde maten varm, og til å steke mat fra
bunnen av. 

– Matlaging i vedkomfyr er ingen
kunst, sier Kari-Anne, men innrømmer
at hun ikke er helt stødig på bruken
enda. I tillegg til vedkomfyren har de
gasskomfyr i hytta, men til steking fore-
trekker hun vedkomfyren. Termometeret
viser til enhver tid hvilken temperatur
ovnen holder. Varmen reguleres med
mengden ved og ved å åpne og lukke
ovnsdøra. Med for mange vedkubber i
ovnen brennes baksten lett i bunnen.
Hyppig åpen komfyrdør kan hindre
gjærbaksten i å heve. Men Kari-Anne har
bakt boller i ovnen, som ifølge guttene
og bestemor ble veldig gode. 

– Med litt trening fungerer det kjem-
pefint, sier hun.

Renessanse for 
vedfyrte komfyrer

Moderne vedkomfyrer har lite til felles med den gamle
støpejernstypen fra fortidens kjøkken. På hytta hos
familien Solberg er vedkomfyren et sentralt møbel, 
og fungerer både som varmekilde og til matlaging. 

VELDUFTENDE: På hytta
hos Kari-Anne Solberg

er stekovnen alltid
varm, og nystekt gjær-
bakst er hverdagskost.

➤

enøk



Eneste varmekilde 
Hytta på Veggli ble bygget i 1971. En
andre etasje ble tilført i 1999. De to eta-
sjene er hver på 56 kvadratmeter, og ved-
komfyren er hyttas eneste varmekilde.
Ifølge paret er ovnen absolutt tilfredsstil-
lende, og de behøver ingen flere varme-
ovner. På en vinterdag, om familien
ankommer hytta rundt barne-tv tid, så er
hytta ordentlig gjennomvarm i ti-elleve-
tiden. 

Familien er så fornøyd med den ved-
fyrte komfyren at de vurderer å kjøpe en
liknende til å ha hjemme på gården ved
Holmestrand i Vestfold. 

– Det er noe nostalgisk over det å ha
en vedkomfyr, mener Kari-Anne. Pro-
duksjon av ovner i støpejern har en rik
og sammenhengende tradisjon i Norge.
Mange husker de fra gamle dager, da
mange besteforeldre laget mat på gamle
vedkomfyrer. I 1940-årene sank produk-
sjonen av ovner drastisk, ettersom elek-
trisitet da var blitt vanlig. Men de nye
vedfyrte komfyrene med moderne fyr-
ingsegenskaper har komfyrene fått en
renessanse. 

Effektivt energilager
Kim Nordnes er salgssjef hos Bye. Han
kan bekrefte at flere ønsker seg vedfyrte
komfyrer. 

– Mange vil ha noe litt annerledes, og
ovnene fungerer som et fint møblement
samtidig som de er praktiske. På dagens
moderne kjøkkenkomfyrer kan du steke,
koke og bake helt uten strøm. Mange
velger et slikt alternativ til hytta, mens
noen også velger å ha vedfyrt komfyr
hjemme i huset, sier Nordnes.

Hele komfyren er et effektivt energi-
lager, som jevn og trutt fører varme fra
kjernen til ovnene og kokeplatene.
Ovnen er alltid klar til bruk og passer seg
selv. Ifølge Nordnes har de også mye
lengre gjennomsnittlig levetid enn van-
lige komfyrer. I fjor solgte de nesten 600
vedfyrte komfyrer, og de rapporterer om
en liten økning i år. 

Hos Varmefag er ikke etterspørselen
etter vedkomfyrer stor. De mindre, klas-
siske støpejernsovnene i retroversjon er
derimot populære blant hyttefolk. 

– De er fine å se på og skaper assosia-
sjoner, sier Sindre Baardson i Varmefag.
Ovnene har kokeplater på toppen, men
ingen stekeovn. 

Restaurering av gamle ovner
Flere ønsker å restaurere sine gamle ved-
fyrte kjøkkenovner. Tor Karoliussen bru-
ker fritiden sin til å sette gamle ovner til-
bake i opprinnelig stand. 

– Det er fint at folk tar vare på
ovnene sine. Mange av dem er flotte, og
noen har antikvarisk verdi. Men de slu-

ker ved, og er ikke lenger egnet til daglig
fyring, sier han.

De gamle ovnene slipper ut en større
mengde partikler enn verdiene gitt i
Norsk Standard, og er dermed kun lovlig
om de står på sitt opprinnelige sted. Det
kan søkes om dispensasjon hvis det fore-
ligger særlige grunner til det. 
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KOMBILØSNING: Vedovnen i rustikk design med serpentinstein passer perfekt inn der den gamle
peisen stod. Et termometer viser varmen i stekovnen på toppen.
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GRØNN VARME: 
AGA Rayburn R200SFW
føres av Ita design. Vil
du ha den kombinerte
vedovnen og komfyren

må du ut med hele 
49 000 kroner. 

Foto: Ita design.

NOSTALGI: Denne
svartovnen, en Ula-
brand Ni 619 A, ble
restaurert og satt inn
før det ble påbudt
med rentbrennende
ovner. Vær oppmerk-
som på at slike ovner i
dag kun kan brukes i
den boenheten den
opprinnelig står i.
Foto: Frode Fotograf.

RETRO: Med assosiasjoner til 100 år
gamle vedovner, fremstår støpejerns -
ovnen G1 som et friskt pust i retro -
versjon. Ovnen er utviklet med den
siste forbrenningsteknikken, og er

både rentbrennende og økonomisk å
fyre med. Kokeplate på toppen. 

Veil. pris: 11 800 kroner. 
Foto: Varmefag.

Matlaging 
på flammer

I tillegg til å fungere som oppvarmingskilde kan vedkom-
fyren brukes til all slags matlaging. Det finnes et bredt
spekter å velge mellom, der alt fra bollebakere til pro -
fesjonelle kokker får utført sine kunster. Du kan spare
både penger og miljøet ved å lage mat på flammene, 
og det finnes ovner som passer inn i ethvert kjøkken.
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NOSTALGISK: 
Etasjeovnen fra
Morsø med koke-
plate er inspirert av
støpejernsovner fra
det 18. århundre og
ble  første gang pro-
dusert i 1934. Den
største forskjellen
er at denne er rent-
brennende og miljø-
vennlig. Veil. pris:
15 495 kroner. 
Foto: Varmefag.

ROSETTA: En vedkomfyr med mulighet for både koking og steking.
Temperaturen i stekeovnen vises tydelig på gradestokken i ovns -
døren. Komfyrene har røkutløp på høyre side i bakkant, på topplaten
eller høyre side bak. Veil. pris: 14 990 kroner. Foto: Bye.

DE LUX: America Nero er en
stilfull elegant kjøkkenkom-
fyr som passer på et stort
kjøkken. Stor stekeovn og
vedilegg, passer til en stor
husholdning. Veil. pris:
42 990 kroner. Foto: Bye.

enøk
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TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Bor du i en standard enebolig kan en
investering på 10 000 kroner i strøm-
styringsutstyr gi deg en besparelse på
rundt 6 000 kroner i året. Det vil si at
pengene du legger på bordet for selve
styringssystemet vil være nedbetalt på i
underkant av to år. Søker du Enova om
støtte til oppføringen, kan du i tillegg få
4 000 kroner i sponsing. Til tross for
dette, er interessen for denne typen
teknologi laber her i landet. Siden Enova
innførte den eksisterende støtteordnin-
gen i 2006, har bare 946 huseiere benyt-
tet seg av tilbudet. Til sammenligning

har over 7 000 nordmenn fått støtte til
installasjon av varmepumper, og over
2 000 har mottatt penger for å installere
en pelletskamin. 

– Vi hadde forventet at langt flere
hadde grepet sjansen og søkt om støtte til
installasjon av strømstyringssystemer.
Dessverre har det vært svært lite fokus på
denne typen løsninger, og det kan se ut
som at forbrukerne fortsatt er litt for lite
kjent med hva som eksisterer der ute, sier
Arne Morten Lundhaug Johnsen i
Enova. 

Tror det er dyrt
Med et automatisk styringssystem kan

du regulere varmen i hele huset med ett
tastetrykk, eller programmere varmen til
å slå seg av og på på bestemte tider. Det
finnes også mer avanserte løsninger, der
du kan koble på det meste av elektrisk
utstyr i huset, som ventilasjon, alarmer,
solavskjerming, kaffetrakter, stereo og
komfyr. Bare fantasien setter grenser. 

Agnar Holen, seksjonssjef i bransje-
organisasjonen Nelfo, tror mye av grun-
nen til den lave interessen for dette er at
det har vært for mye fokus på de
avanserte tekniske løsningene, både i
media og i markedsføringen. 

– Folk flest tror smarthusteknologi er
kjempedyrt, og kun egner seg til instal-
lasjon i nybygg. Faktum er at du kan få
en rekke enkle og rimelige løsninger som
fungerer trådløst og passer i både nye og
eldre bygg, sier Holen. 

Han får støtte av Lundhaug Johnsen i
Enova, som også tror de større smarthus-

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. 

Liten interesse for smarte løsninger
Installerer du et styrings system for det elektriske anlegget 
i boligen din, kan du spare mellom 15 og 20 prosent på 
elektrisitetsregningen. Likevel velger få nordmenn å investere 
i såkalte smartløsninger. 
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løsningene kan blir for avanserte for
mannen i gata.

– Mange synes nok dette er spen-
nende, men tenker kanskje at det er et
stort steg å ta. Bedre markedsføring av de
helt enkle systemene hadde nok slått
bedre ut. Det finnes en rekke gode pro-
dukter der ute, og til og med de som bor
i små enkle leiligheter kan ha penger å
spare på å investere i styringssystemer.
Ikke minst gjelder det for dem som er
mye borte på dagtid. Da kan man bruke
både dag- og nattsenking, sier Lundhaug
Johnsen.

Sover i timen
Slik det fungerer i dag, bestiller de flest
huseiere en elektroinstallatør kun når
noe er galt med det eksisterende
anlegget, eller når de skal bygge nytt.
Derfor tror Lundhaug Johnsen det er
viktig å øke installatørenes bevissthet på
dette området. 

– Det er nok mange elektroinstal-
latører som sover litt i timen i forhold til
å foreslå ting som dette når de er ute hos
kunden. Jeg mener det burde være en

selvfølgelighet for dem å prøve å selge
inn et produkt som de både kan tjene
mer på og som samtidig vil spare strøm
for kunden, sier Lundhaug Johnsen. 

Ifølge Bjørn Sørensen i Nelfo, har
organisasjonen den siste tiden hatt en
rekke møter for å øke fokuset på
styringssystemer blant medlemmene. 

– Det er nok riktig at mange instal-
latører tenker ganske tradisjonelt, og kun
fokuserer på opplegg av stikkontakter.
Dette er et område som er veldig i tiden
på grunn av økt miljøfokus i befolknin-
gen, så det er ikke tvil om at man burde
kunne omsette mer av denne typen pro-
dukter, sier Sørensen. 

Vurder behovet
Ivar Hansen, markedssjef i Glen-Dim-
plex som blant annet markedsfører
styringssystemet Nobø Orion, mener det
er to muligheter hvis du vurderer å
investere i et styringssystem. Enten kan
du gå for helt enkle timere, der du kan
stille inn hver enkelt ovn individuelt,
eller du kan gå for en løsning med sen-
tralstyring der du kan styre varmekabler,
lys og annet utstyr. Hva du skal velge er
avhengig av egen økonomi og størrelsen
på boligen din. 

– Konstnadsmessig er det et krys-
ningspunkt mellom de helt enkle
timerne og de sentrale styringsenhetene.
Krysningspunktet ligger på mellom seks
og sju ovner, sier Hansen. 

En styringssentral koster ca. 3 000
kroner. I tillegg må du ha en mottaker
på hver enkelt ovn. Har du sju ovner,
kommer totalprisen med mottaker samt
styring av tre varmekabler opp i rundt
10 000 kroner. brs@huseierne.no

   F
oto: S

pot

enøk



38 • hus&bolig 4–2009

SPAR LOMMEBOKEN OG MILJØET 
MED CTC VARMEPUMPER
Vil du redusere fyringsutgiftene dine? Velg en miljøvennlig varmepumpe fra CTC. Vi har varmet 
opp norske hjem i generasjoner. Væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er stillegående, for-
beredt for tilkobling til solenergi og gir unik besparelse. Luft-vann varmepumpen CTC EcoAir er 
effektiv helt ned til -15 °C , og kan lett tilpasses eksisterende eller ny fyrkjele. Alle varmepumpene 
kan via en tilleggsmodul styres fra din mobiltelefon.

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

SPAR LOMMEBOKEN OG MILJØET 

SPAR 
opptil

på fyringsutgiftene
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– Vi har levert rundt 150 peisovner med
vannkappe til vannbårne varmesystemer
i boliger over hele landet siden vi startet
med disse produktene i 2002. På lands-
basis er det svært få andre firmaer som
driver med akkurat dette, så det har ikke
tatt helt av i Norge ennå, forteller pro-
duktansvarlig Roy Eng i Ole Christian
Bye, en bedrift som blant annet har spe-
sialisert seg på fornybar energi. Han tror
imidlertid at det skorter på kunnskap om
denne typen system blant folk flest. Når
folk bare får vite at det er mulig å kombi-
nere peisovn og vannbåren varme, vil det
bli langt mer populært enn i dag, spår
han.

– Alt vi har solgt så langt har tross alt
bare vært til folk som har snakket med
noen som har god erfaring med syste-
met. Det sier jo sitt om at det fungerer,
sier Eng.

Ved og vann 
hand i hand

En peisovn med vannmantel gjør det mulig å koble peisen til
den vannbårne gulvvarmen eller radiatorsystemet i boligen. 

I europeiske land med langt høyere strømpriser er denne kom-
binasjonen av peis og vannbåren varme en velprøvd løsning,

men foreløpig er den uvanlig og lite kjent i Norge.  

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

TESTER: Ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås testes denne vedovnens evne 
til å varme både rommet den står i, og vannet i et vannbårent varmesystem.

enøk
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Vil dokumentere
Ved Universitetet for miljø og bioviten-
skap i Ås tester sivilingeniør Harald Kol-
vereid og kollega Svein Hestevik ut
denne typen varmesystem for å doku-
mentere effekten. I et stort lagerrom i en
av universitetets murbygninger står en
østerriksk peisovn og brenner med lystig
flamme. Ovnen er koblet til et sinnrikt
system av vannrør og tanker. Hestevik,

som har jobbet med energieffektive tek-
niske løsninger i 35 år, forklarer: 

– Ved vanlig fyring vil en normal ved-
ovn ha en effekt på ca. fem kilowatt. På
en time avgir en slik ovn rundt fire kilo-
watt varme til rommet, mens én for-
svinner opp pipa. Den ovnen vi tester ut
her har en effekt på femten kilowatt.
Også her går én kilowatt opp pipa og fire
ut i rommet, men i tillegg går ti kilowatt

til å varme vannet i den store varmtvanns -
tanken som den er koblet til. Ovnen gir
altså både varme til rommet som en van-
lig peisovn, og varme til vannet man har
i gulvet eller i radiatorer i huset, sier
 Hestevik. 

Ovnen som testes ut har samme stør-
relse som en vanlig peisovn, men er
annerledes bygd opp. Røyken går nemlig
ikke direkte opp gjennom pipa, men

TO KAMRE: Sivilingeniør Harald Kolvereid regulerer flammene i de to brennkamrene med en hendel på siden av ovnen.
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trekkes gjennom en rist og ned i et
underliggende brennkammer. Harald
Kolvereid demonstrerer hvordan man
ved å slå over en hendel på siden av
ovnen endrer retningen på røykgassen.  

– Når du får dratt røyken ned
gjennom veden på denne måten, oppnår
du en mer fullstendig forbrenning, noe
som er ønskelig både med tanke på for-
bruk og utslipp. Det er røykgassen som
varmer opp vannet i varmeveksleren til
den 1 000 liter store varmetanken. Røyk-

gassen holder ca. 100 grader, forklarer
Kolvereid. 

Med en kapasitet på 15 kilowatt bru-
ker ovnen mer ved enn en vanlig ovn,
men på grunn av det store brennkamme-
ret trenger man ikke å mate den oftere
enn andre ovner, man bare legger på mer
om gangen.

Kombinasjon med sol
Systemet er avhengig av en forholdsvis
stor akkumulatortank, slik at varmen
kan lagres. Med riktig størrelse på tanken
skal det ikke være noe problem å fyre
opp i ovnen på morgenen, dra på jobb,
og så ikke fyre opp igjen før på ettermid-
dagen, mener sivilingeniørene. Men sys-
temet krever i tillegg en løsning når fyr-
ingssesongen er over. Ett alternativ er å
ha en elkolbe som kobler seg inn auto-
matisk når man ikke fyrer med ved. Men
den ideelle avløseren for vedovnen er sol-
fangere, mener forskerne. 

– Vår, sommer og høst vil solfangere
sørge for at man har varmtvann selv om
man ikke fyrer, sier Kolvereid. 

Dette er en kombinasjon som huseier
Magne Barbøl nå får testet ut. I vinter
byttet han ut den 30 år gamle oljefyren
han hadde i huset med en vedovn som
han koblet til radiatorsystemet. I som-
mer kom også solfangerne på plass. 

– Så langt har det fungert veldig bra.
Installasjonen av hele systemet var riktig-
nok forholdsvis dyr, men oljefyren var
utslitt, og da koster det en hel masse
penger uansett hva man gjør, sier Barbøl.
Han er likevel optimistisk med tanke på
økonomien.

– Jeg satser på at systemet har nedbe-
talt seg i løpet av en femårstid, sier
Barbøl.

Kan spare mye
Det er likevel økonomien som foreløpig
setter den største stopperen for utbre-
delsen av slike systemer, mener Svein
Hestevik i Ås.

– Problemet i dag er at utstyret stort
sett er for dyrt. Våre beregninger viser at
tradisjonell vedovn og strøm til oppvar-
ming foreløpig vil være mer økonomisk
for de fleste eksisterende boliger enn
dette systemet, sier Hestevik. Han håper
Enova vil komme på banen med støtte-
ordninger for systemet. 

– Det er blant annet derfor det er så

viktig for oss å dokumentere effekten i
dette forskningsprosjektet, sier han.
Enova vil på sin side ikke si et ord om
hvorvidt de har planer om å innlemme
vedfyrte vannsystemer i sin støtteord-
ning.

– Dersom vi så mye som antyder at vi
kommer til å gå inn med støtte i et mar-
ked, faller dette markedet totalt sammen
frem til støtteordningen er på plass.
Ingen vil jo kjøpe noe rett før støtteord-
ningen innføres, og dermed gå glipp av
tusener, sier Sverre Inge Heimdal i
Enova.

Selv om testingen av denne formen
for varmesystem er i startgropa, er Svein
Hestevik ikke i tvil om at systemet har
fremtiden for seg. I regjeringens bioener-
gistrategi, som ble lagt frem i april 2008,
går regjeringen inn for å øke utbyg-
gingen av bioenergi med 14 terrawatti-
mer innen 2020.

– Peisovn med vannmantel er et
åpenbart svar på denne utfordringen,
mener Hestevik.

Hans utregninger viser at dersom en
million av dagens peisovner fikk vann-
mantling og varmelagre, ville regjering-
ens mål være nådd. raa@huseierne.no

ILDSJEL: Svein Hestevik har jobbet med
 energieffektive løsninger i en årrekke. 

– Hittil har vi vært bortskjemte med lave
strømpriser i Norge, noe som hindrer 
alternativ tenkning rundt oppvarming, 

mener han.

enøk
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– Markedet er veldig bra om dagen.
 Salget av feriehus er nesten doblet
 sammenlignet med samme periode i fjor,
og nordmenn er den desidert største
kundegruppen, forteller Leif Fourong,
eiendomsmegler i Svensk Fastighets-
förmedling.

60 000 nordmenn har fritidsbolig i
utlandet. En av fire ligger i Norden.
Ferske tall fra Prognosesentret viser at
91 000 norske husstander planlegger å
kjøpe hus i utlandet i løpet av de neste
årene. Det er en økning på 25 prosent fra
november i fjor. 

– Etterspørselen svinger med kro-
nekursen, men jevnt over er det stor

Nordmenn vil ha
svenske stuer

Nordmenn valfarter til nabolandet for å kjøpe feriehus. 
Svenske eiendomsmeglere forteller om enorm interesse 

fra nordmenn som vil ha hytte hos Søta Bror. 

TEKST: STINE ERIKSEN



interesse for feriehus i Sverige fra nord-
menn, sier Fourong. Han forteller at
nordmenn etterspør alle typer hus, men
mest populære er de eksklusive boligene
med havutsikt i prisklassen tre til seks
millioner. Flere nordmenn vil også ha
små gårdsbruk. 

Realiserte hyttedrømmen
Et hus i Mellerud i Dalsland oppfylte
hyttedrømmen til Leif Erik Thorstensen.
Han kjøpte huset i Sverige i 2005, og
tilbringer så mye tid han kan sammen
med familien på sitt idylliske feriested i
nabolandet. 

– Det var tilfeldigheter som førte oss

til Mellerud. Da vi så eiendommen ved
Sveriges største innsjø Vänern til salgs,
var det ingen tvil om at vi hadde funnet
den perfekte hytta, sier Thorstensen,
som til daglig jobber som
prosjektleder i Lindorff i
Oslo. 

Thorstensens svigerforel-
dre hadde allerede kjøpt hus
i området, og er nå fast-
boende i Mellerud.
Thorstensen selv leker også
med tanken om å slå seg ned
i Sverige for godt når pen-
sjonsalderen inntrer. 

– Både jeg og kona trives

utrolig godt i Sverige, og det virker som
om svenskene trives med å ha oss der,
sier Thorstensen. Han forteller om et
sted i utlandet der han møter nordmenn

daglig, der mat og drikke er
billig og kjøreturen fra Oslo
bare tar rundt tre timer. 

Da familien Thorstensen
fant sitt ferieparadis var den
relativt lave prisen en stor
bonus. Dagens gunstige val-
utakurs og gode rente-
betingelser gjør hyttekjøp i
Sverige svært attraktivt. Tall
fra Statistiske Centralbyrån
(SCB) viser at norske eiere
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RIMELIG: Dagens gunstige valutakurs gjør det
svært attraktivt å kjøpe feriebolig i Sverige.
Foto: Nina Granlund Sæther.

Leif Erik Thorstensen

STOR ETTERSPØRSEL: 
Nordmenn drømmer om eksklusive
feriehus med sjøutsikt. I Sverige 
er det mye å velge mellom. 
Foto: Tom Schandy / NN / Samfoto.

➤



– Et smart sted å starte letingen etter
hytte i Sverige er på nettsiden hemnet.se,
foreslår Leif Fourong, eiendomsmegler i
Svensk Fastighetförmedling. Det ligger
også svenske fritidsboliger ute på
finn.no.

– I Sverige er det ingen boplikt for
hus og hytter. Finner du drømmehytta,
og den er registrert som villa, er det
ingenting i veien for at du kan bruke den
som fritidsbolig, og kun bruke den på
sommeren, sier han. Men vær oppmerk-
som på at noen leiligheter har boplikt,
men altså ikke hytter og hus. 

Stort ansvar
I Sverige har kjøperen et større ansvar
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av fritidsbolig i Sverige økte med
nesten ti prosent det siste året. 

Holder bygder levende
Jim Edelsvärd er eiendomsmegler i
Åremäklerna, lokalisert i Jämtland, og
kan fortelle om en markeds-
føringsstrategi som spiller på den
sterke kjøpekraften og den økende
interessen for feriehus i Sverige blant
nordmenn. 

– Vi vender oss til norske speku-
lanter når vi markedsfører sommerhus
og også delvis helårsbosteder, forteller
Edelsvärd. 

Sist måned kunne svenske Öster-
sund-Posten meddele at én av tre hyt-
ter i Åre-traktene eies av nordmenn.
Ifølge Edelsvärd er tettheten av
norskeide hytter enda høyere i enkelte
områder. I Storlien selges eksempelvis
fire av fem hytter til nordmenn.

Ingen boplikt 
Invasjonen av penge -
sterke nordmenn til
svenske bygder får eien-
domsmeglerne til å
juble, men medaljen har
en bakside.

– Nordmenn presser ut bygdas
egne ungdommer. De har større
kjøpekraft, og utkonkurrerer
svenskene på boligmarkedet, forteller
Magnus Dahlin, konsulent i
næringslivsetaten i Åre kommune. 

Det finnes ingen boplikt i Sverige.
Det betyr at nordmenn kan kjøpe hus
registrert som helårsboliger til hytte-
bruk. Det frie markedet gjør det
vanskelig for unge svenske familier å
etablere seg i områder som er attraktive
feriesteder for utlendinger. Samtidig er
utlendingene med på skape arbeids -
plasser på stedene.

Sören Ericsson er ordfører i Strøm-
stad kommune, der nærmere 90 pros-
ent av fritidsboligene selges til nord-
menn. Svenske ungdommer og
pengesterke nordmenn konkurrerer
om de samme eiendommene. Likevel

er han positiv til nord-
mennenes inntog. 

– Nordmenn holder
bygda levende. De holder
liv i servicenæringen, som
uten kapital fra Norge ville
gått dukken, sier Ericsson.
see@huseierne.no

IDYLL: Familien Thorstensen har funnet sitt drømmested ved Vänern. Foto: Privat.

TEKST: STINE ERIKSEN
FOTO: RIKKE ÅSERUD
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enn i Norge for å undersøke eiendom-
mens tilstand. Fourong råder derfor
kjøpelystne nordmenn til en grundig
gjennomgang av boligen de vurderer å
kjøpe. Eventuelt kan man skrive under
kontrakten med forutsetning om at en
teknisk tilstandsrapport er tilfredsstil-
lende. Boligen gjennomgås for feil og
brister i bygningskonstruksjonen, og du
får en rapport der du blir gjort oppmerk-
som på eventuelle mangler. 

– Ettersom kjøperen i Sverige har ti
års garanti mot selgeren, velger selgeren
ofte å tegne en slik tilstandsrapport før
salget. Da følger det med en forsikring,
og ansvaret overgis til foretaket som
utfører rapporten, forklarer Fourong. 

Bud ikke bindene
Bud er ikke bindende i Sverige. I teorien
kan du legge inn bud på flere eiendom-
mer samtidig og eventuelt trekke deg fra
det ene om du får tilslag på begge boli-
gene du har lagt inn bud på. 

– Ingenting er klart før kontrakten er
underskrevet, forteller Åsa Karlsson,
eiendomsmegler i Fastighetsbyrån. Det
betyr at om du har gitt et bud og fått
aksept for dette av selger, så kan det fort-
satt komme en annen kjøper i ettertid og
by mer. Hytten er ikke din før kontrak-
ten er underskrevet.

Skatter og avgifter
– Kjøperen må betale et tinglysningsge-

byr på 1,5 prosent av kjøpesummen,
påpeker eiendomsmegleren. I tillegg
kommer en dokumentavgift på cirka 800
kroner. Kommunale avgifter varierer fra
kommune til kommune, men ligger på
rundt 2 500 svenske kroner. 

I Sverige er eiendomsskatten erstattet
med en kommunal avgift. Avgiften
utgjør 0,75 prosent av takseringsverdien,
dog høyst 6 600 svenske kroner per år.
Takseringsverdien er satt av staten. Det er
verdien av boligen som reflekteres i
denne summen, og beliggenheten har
ingenting å si.

Norge og Sverige har en skatteavtale
som bestemmer at en eventuell salgs-
gevinst skal skattelegges i begge landene,

Unngå overraskelsene
Hyttekjøp i nabolandet fortoner seg litt annerledes enn det vi er vant til i Norge. Uten å sette deg

inn i hvilke lover og regler som gjelder, kan du få noen overraskelser – gode som dårlige. 
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skriver skatteetaten.no. Den skattepliktige gevinsten beregnes
etter svenske regler i Sverige og norske regler i Norge. Skal du
selge fritidsbolig i Sverige må du betale gevinstskatt i Sverige,
som ligger på 22 prosent av gevinsten. Skatt som er betalt i
utlandet, kan kreves trukket fra i Norge. I tillegg skal du
skatte i Norge etter norske regler. Har du eid og brukt fritids-
boligen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst
ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve
fradrag i Norge for den svenske skatten på gevinsten. 

Sverige har avskaffet arveavgiften. Men arver du som
nordmann feriebolig i Sverge, må du likevel betale arveavgift,
ifølge skatt.no. 

– Lån i Norge
På spørsmål om hvor man bør ta opp lån for å kjøpe bolig i
Sverige, råder Thomas Sevang i Nordea nordmenn til å ta
opp lån i Norge. 

– Det vanligste rådet er at lånet tas opp i det landet kun-
den har fast adresse og inntekt. Da er det ingen valutarisiko
forbundet med tilbakebetalingene, forklarer han. 

– Ulempen er at du får en valutarisiko forbundet med
eiendommen, sier han. Hvis valutakursen i landet endrer seg,
vil både gjelden og normalt sett også verdien på boligen endre
seg i samme takt, forklarer Sevang. 

Bruk advokat
Ronny Mulstad er advokat, og råder nordmenn til å bruke
egen advokat når man skal kjøpe bolig i utlandet. 

– Sverige er et relativt ukomplisert land å kjøpe fritids-
bolig i. Likevel – bruk advokat, sier Mulstad. Han foreslår å
finne en advokat med gode referanser i det landet du kjøper
bolig i. ser@huseierne.no

IKKE EIENDOMSSKATT: Leiligheter langs den svenske vestkysten
er svært populære blant nordmenn. Foto: Nina Granlund Sæther.

www.velux.no

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

Slipp inn lyset!



ETTERLIGNET I EN MANNSALDER

Dovrepeisen har alltid ligget i forkant av utviklingen. Vi var først ute med peis-

innsats basert på det unike konveksjonsvarme-prinsippet som gjør at varmen 

spres bedre i rommet. Og vi var først med den nye generasjonen ovner – de 

miljøvennlige, rentbrennende peisovnene med dobbelt forbrenningssystem.

Kopiene er sjelden bedre enn originalen

DOVREPEISEN – ORIGINALEN
www.dovrepeisen.no
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– Foreløpig er det ikke lovregulert at alle
her i landet skal ha en adresse. Det kan i
verste fall sette liv i fare, sier Åge Hadler
i Statens Kartverk 

Når brann, sykebil eller politi skal
finne en eiendom kan sekundene være
avgjørende for om de kommer frem i
tide. Det beste verktøyet de i dag har til
å spore mennesker i nød, er en gatead-
resse. Den kan enkelt plottes inn på et
hvilket som helst elektronisk kartsystem,
og vise nøyaktig hvor det er behov for
hjelp. Mangler du gateadresse, blir
jobben straks mer komplisert. Da brukes
i stedet matrikkeladressen (gårds- og
bruksnummer), noe de færreste går
rundt og husker på. Matrikkeladressen
er dessuten ubrukelig på de fleste GPS-
systemer, som enten må ha en gatead-
resse eller kartkoordinater for å peke ut
nøyaktig hvor eiendommen ligger. 

Mangelfull adressering 
kan koste liv

En enkel gateadresse kan bety forskjellen mellom liv
og død, likevel mangler hele 800 000 eiendommer

her i landet referanser som gjør dem enkle å finne på
elektroniske kartsystemer. Nå ber Statens Kartverk

om økte ressurser for å få bukt med problemet. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: OLE MARTIN MELGÅRD ➤

NÅR DET HASTER: Det beste verktøyet man har til å spore mennesker i nød er en gateadresse, men 800 000 eiendommer i Norge er uten. 
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Mye arbeid gjenstår
I dag har kun åtte norske kommuner alle
eiendommer registrert på en godkjent
gateadresse. Dette inkluderer Askim,
Rygge, Enebakk, Tjøme, Porsgrunn,
Skien, Stavanger og Inderøy. Hele 99
kommuner har ikke en eneste gatead-
resse, mens de resterende 323 kom-
munene har en blanding av gateadresser
og matrikkeladresser. Av over to mil-
lioner adresserte eiendommer i Norge,
mangler 35 prosent en entydig gatead-
resse. Dette mener Hadler er et alvorlig
problem. 

– Tidligere var dette kanskje ikke så
nøye, men i dag er problemet mye større.
For eksempel kan det by på vanske-
ligheter i forbindelse med post -
ombæring, og ikke minst når det gjelder
nødetater som brann, politi og sykebil,
sier Hadler. 

Fant ikke veien 
Arnstein Ressem, fra Melhus Kommune
i Sør-Trøndelag, har selv fått erfare dette
problemet på kroppen. For tre år siden
flyttet han inn i et lite boligfelt, og fikk
beskjed fra kommunen om at alle eien-
dommene skulle få egen adresse etter fer-
digstillelsen av en ny vei i området.
Beboerne venter fortsatt på den nye
veien, og på adresser. I mellomtiden har
de, etter råd fra posten, selv gitt området
navnet Gimsøya, men har ikke fått det

inn i noen offisielle registere. Det betyr
at flere sliter med å finne frem. 

– Vi hadde nylig et innbrudd her, og
da klarte ikke engang politiet å finne oss.
De endte opp lenger unna og måtte
spørre andre om veien, forteller Ressem. 
En nabo har også opplevd at ambulansen
brukte lenger tid enn nødvendig i
forbindelse med en utrykning. 

– Vi hadde en her i nabolaget med
behov for ambulanse. Da måtte den
guides hele veien på telefon for å finne
frem. Man kan jo lett tenke seg en situ-
asjon der man ikke hadde noen til å
guide seg. Derfor er det at vi mangler
adresse litt bekymringsfullt sånn sett, sier
Ressem, som også har stått frem i
lokalavisa Trønderbladet i håp om å få
gjort noe med problemet. 

Mangler lokalkunnskap
For ambulansene er det opprettet en
rekke akuttmedisinske kommunikasjons -
sentraler (AMK) som tar imot telefoner
på nødnummeret 113, og sørger for å
bringe kontaktdetaljer og annet videre til
en ambulanse. Tor Helland i Kokom, et
kompetansesenter med ansvar for helse -
tjenestens kommunikasjonsberedskap, er
ikke i tvil om at gateadresser hadde gjort
jobben enklere både for dem som tar i
mot telefonene og for sjåførene som
rykker ut.

– Det er helt klart enklest for oss hvis

FINNER IKKE FREM: Folk går sjelden rundt og husker matrikkelnummeret sitt, derfor hjelper 
elektroniske kartsystem lite når gateadresser ikke eksisterer. Gerrit André Lorier og Eivind 
Stølhaug fra ambulansetjenesten i Melhus plundrer med å finne frem.
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vi har en gateadresser. Dessverre er det slik i
dag at store deler av landet ikke er dekt
med gatenavn. I tillegg er det en utfordring
at deler av det vi holder på med blir sen-
tralisert. Da blir det vanskeligere å holde
oversikten fordi enkelte kanskje mangler
den nødvendige lokalkunnskapen, sier
Helland. 

Åge Hadler i Statens Kartverk tror også
sentraliseringen av ambulansetjenestene
kan føre til flere problemer. 

– Opprettelsen av interkommunale sel-
skaper som spenner over store områder gjør
nok helt klart at det blir vanskeligere for
sjåføren å ha lokal kunnskapen det er behov
for, sier Hadler. 

Blir ikke prioritert
Ifølge avdelingsingeniør Roar Dørum i
kart og oppmålingsavdelingen i Melhus
kommune er manglende adressering i stor
grad et spørsmål om ressurser og priori-
teringer.

– Det som nok generelt er en utfor-
dring i kommunene her i landet er at når
ressursene er litt knappe, er det gjerne
adressering som kan vente. Det er enkelt å
skyve det til side, men for øyeblikket
pusher Statens Kartverk både rådmenn og
ordførere for å få det på plass. Hos oss pri-
oriterer vi i første omgang boligfelt og
tettsteder, så får vi ta full adressering etter
hvert, men da må det helt klart noen
penger på bordet. Skilt koster, og det koster
tid og penger å planlegge gatenavn og
nummer. Når alt er på plass blir det også
mye omadressering og administrasjon
knyttet til det, sier Dørum.

Statens Kartverk har nå bedt om mer
penger til å følge opp de enkelte kom-
munene. Likevel står det i siste instans på
kommunenes egeninnsats. 

– Vi har mye kontakt med kommunene
for å foreta ulike former for kartlegginger,
og hvis staten hadde tilbudt noen flere
smøremidler og hjelpemidler kunne dette
kanskje blitt prioritert høyere. Det står på
penger og ressurser både sentralt og ute i
kommunene, sier Hadler. brs@huseierne.no

BEKYMRET: Velleder Arnstein Ressem er bekymret.
Verken uttrykningskjøretøyer eller postbud finner
frem i byggefeltet uten gateadresser. Fra venstre
Arnstein Ressem med datteren Julie (3) på armen,
André Mathisen med døtrene Charlotte (4) og
Fredrikke (5), Lisbeth Nordskog med datteren
Karina (3), Thomas Nordskog (14), og Roger Rian
med døtrene Kaia Helen (7 mnd.) og Elise (3).



Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

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

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

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

Plan- og byggningsrett, mangelssaker, seksjonering,
husleie og entrepriseavtaler.

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

LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth 

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

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

LO
  
  
BU
SK
ER
UD

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

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

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

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

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

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

OS
LO
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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

LO
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ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

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

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

Smuget 1, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81.
jb@askeradvokatene.no / jsn@askeradvokatene.no AK
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak  

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

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

TF
OL
D

ADVOKATFELLESSKAPET 
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

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

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

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

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

ØS
TF
OL
D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712  Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond.selsaas@c2i.net ØS

TF
OL
D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

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

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

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

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

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

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

TF
OL
D

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

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

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

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

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

www.advokatfirmaet-nicolaisen.no AK
ER
SH
US
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LO

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på advokatenes vanlige timesats, likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige salærsatsen som for tiden er på kr 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

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

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

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

LO

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

LO
AK
ER
SH
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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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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
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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
-A
GD
ER

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

ST
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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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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. F: 32 25 55 01.
hans.v.haug@eurojuris.no  www.svensonnokleby.no   
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

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

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

Bolig- og husleierett, fast  eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, arv og skifte
Fjellgt. 5, 3 etasje, 2212 Kongsvinger, Pb. 207,
2202 Kongsvinger T: 62 88 89 70 F: 62 81 18 15
myrvold@advokateneikongsvinger.no
www.advokateneikongsvinger.no   HE
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ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA             
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

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

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

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

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

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.no VE
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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
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53hus&bolig 4–2009 •



54 • hus&bolig 4–2009

TEKST OG FOTO: STINE ERIKSEN

Hvert år skjer mer enn 6 000 ulykker
på lekeplasser. Ofte er det fall fra hus-
ker eller klatrestativer som er årsaken,

men noen ganger skyldes ulykker feil på
lekeplassutstyret. Et apparat som ikke er
godt nok sikret eller er dårlig vedlike-
holdt kan føre til skader og i verste fall
dødsfall. Da kan styret i borettslaget,
sameiet eller velforeningen bli holdt
ansvarlig. 

Styret har ansvar
– På borettslagets eller sameiets lekeareal
har styret ansvaret for at forskrifter og
lover følges. Boligselskapet, ved styrer,
står ansvarlig om det skjer en ulykke på
lekeplassen, sier advokat Dag Stadheim. 
Han tror at mange borettslag og sameier
ikke er klar over hvor strenge kravene er,

og at laget kan komme i erstatningsan-
svar ved lekeulykke på sitt boligområde.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplass -
utstyr trådte i kraft i juli 1996. Den er
hjemlet i produktkontrolloven. Kravene
i forskriften gjelder både lekeutstyr som
produseres av profesjonelle produsenter
og apparater som er laget på dugnad. 

Stadheim viser til forskriften, der det
er listet ut en rekke krav. Lekeplassutsty-
ret må for eksempel ikke ha åpninger
eller vinkler som gjør at barn kan bli
hengende fast. I verste fall kan de bli
kvalt. Det skal heller ikke være åpninger
hvor snorer, hetter og skjerf kiler seg fast. 

Fallunderlag under klatrehus, sklier
og lignende skal være støtdempende.
Hodeskader som følge av fall forårsaker,
ifølge Norsk Lekeplassforum, de fleste
alvorlige ulykkene på lekeplasser. 

Mye slurv 
Ole-Christian Wiig er daglig leder i
Lekeplassinspektørene, og gjennomfører
kontroller av lekeplasser. 
– Vi ser mye slurv og mange feilmon-

teringer der ute. Ofte er det bare enkle
reparasjoner som skal til for å få lekeplas-
sen i orden, sier Wiig. 
Wiig understreker viktigheten av å ta

sikkerheten på lekeplassen alvorlig. Ved
en ulykke sitter eier av lekeplassen med
ansvaret, dersom det ikke kan påvises feil
på produktet. Han anbefaler styrene i
borettslag og sameier å sørge for rutiner
for internkontroll og årskontroller. 
Gunnar Wold, avdelingsleder i

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) planlegger i år tilsyn av
en rekke private barnehager i hele landet.
Han ser ikke bort fra at også borettslag
og sameier kan bli utsatt for stikkprøver i

Lekeplassen er ingen lek
Borettslagets eller sameiets lekeplass er ikke bare en arena for lek. 

Utstyret krever vedlikehold og ettersyn, og med lekeplassen følger et stort ansvar. 

– Lekeapparatene skal ikke ha åpninger hvor
barna kan sette fast fingrene sine, derfor bør
åpninger på mellom 0,8 og 2,5 centimeter unn-
gås. Det skal heller ikke være åpninger hvor
snorer, hetter og skjerf kiler seg fast, sier Wiig.

– Lekeapparatene skal tåle belastningen av
voksne personer, og voksne skal kunne komme
til på alle steder på lekeapparatet. Det er viktig
for at man skal kunne komme til unnsetning
dersom barn har satt seg fast, forklarer Ole-
Christian Wiig i Lekeplassinspektørene. 

Lekeplassutstyret må ikke ha åpninger eller
vinkler som gjør at barn blir hengende fast. 
I verste fall kan de bli kvalt. Åpninger mellom 
9 og 23 centimeter er ikke tillatt! 



fremtiden. 
– Mange styrer i borettslag og sameier

er lite bevisst hvilket ansvar de har som
eier av lekeplassen. Det finnes potensielle
dødsfeller der ute som enkelt kunne vært
sikret om flere hadde kjent til regelverket,
sier Wold.
DSB vil gjennom tilsyn bidra til økt

sikkerhet for barna. Om det blir påvist
avvik pålegges eier å rydde opp. Konse-
kvenser av ikke å følge forskriftene kan
føre til dagbøter, politianmeldelse, erstat-
ningskrav, straff og forsikringsoppgjør. 

Rev lekeplassene
Da styret i Rugdeberget borettslag i Oslo
bestilte lekeplasskontroll for seks måne-
der siden fikk de seg en overraskelse. Nes-
ten samtlige lekeapparater på de tre leke-
plassene i borettslaget hadde store feil og
mangler. Det resulterte i at de bestemte
seg for å rive alle tre. 

– Vi har mange barn i borettslaget, og
det blir trist her uten lekeplasser, sier
Richard John Cruse, styrer i Rugdeberget
borettslag. Han mener at det aldri var

noe alternativ ikke å bygge opp lekeplas-
sene igjen.  
Borettslaget har det siste halvåret

investert mye i å sette opp nye lekeappa-
rater som tilfredsstiller regler og forskrif-
ter. Den første lekeplassen er nå ferdig-
stilt, og neste er under oppføring.
– Vi må legge forholdene til rette for

at barn kan leke på en sikker måte. Barn
slår seg under lek, men nå har i hvert fall
vi tatt vår del av ansvaret ved å tilby en
lekeplass som oppfyller kravene, sier
Cruse. ser@huseierne.no
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MYE GALT: I Rugdeberget
borettslag var lekeappa-
ratene så farlige at styret
bestemte seg for å rive
dem. Her kunne det gått
ille. Foto: Bjørn Runar
Sodeland.



– Mange tror at dersom de oppdager en
feil mer enn fem år etter at de har over-
tatt en bolig eller fått utført en større
jobb på huset, er det ikke noe å gjøre.
Men det stemmer ikke alltid. Dersom
feilen skyldes grov uaktsomhet hos enten
husselger, entreprenør eller håndverker,
kan man klage i opptil tretten år etter at
man har kjøpt boligen eller tjenesten,
sier advokat Lasse Ødegaard i advokatfir-
maet Tryti og Co. 

Reklamasjonsfristen er på fem år
Når du kjøper ny eller brukt bolig, eller
får utført håndverkertjenester, er det
ulike lover som regulerer forholdene.
Bustadoppføringsloven, avhendingslo-
ven og lov om håndverkertjenester er de
viktigste. Alle disse gir stort sett en rekla-
masjonsfrist på fem år. Det betyr ikke at
du når som helst innenfor de fem årene
kan klage på hva som helst. Feilen bør
klages inn for husselger, entreprenør eller
håndverker så snart som mulig etter at
den oppdages. Men oppdages den ikke
før etter for eksempel fire og et halvt år,
er det altså i orden å klage da. Når
femårsfristen er over, skal det langt mer
til for å nå frem med en klage. Men det
betyr ikke at løpet er kjørt, slik mange
tror. Dersom det dreier seg om en feil

eller mangel som skyldes grov uaktsom-
het, gjelder ikke reklamasjonsfristen på
fem år. Da har man rett til å reklamere
helt til kravet er foreldet etter foreldelses-
loven.

– Foreldelsesloven setter en tretten -
årsfrist for å reise søksmål mot selger,
entreprenør eller håndverker. Forutset-
ningen er at det er snakk om en mangel
som skyldes grov uaktsomhet fra mot-
partens side. Det betyr at dersom du
avdekker en feil eller mangel ved boligen
din, og denne feilen er graverende nok,
kan du vinne igjennom med et krav om
at den ansvarlige må stå for utbedringen

selv om klagefristen på fem år er over for
lengst, forklarer Ødegaad.

Grov uaktsomhet
Et typisk eksempel på grov uaktsomhet
fra en husselgers side, er dersom han eller
hun med viten og vilje har gitt uriktige
opplysninger i egenmeldingsskjemaet for
boligen ved salg. 
– Er det krysset av for at alt det elek-

triske er utført av fagfolk, og det i etter-
tid viser seg at det er selgeren selv som
har gjort mye av jobben, har du alle
muligheter til å nå gjennom med et krav
dersom feil i anlegget forårsaker skader ti
år etter at du overtok boligen, forklarer
Ødegaard. 
Et annet eksempel på grov uaktsom-

het er når en entreprenør bygger et hus
og det etter en tid viser seg at han eller
hun ikke har holdt seg til forskriftene.  
– For lite isolasjon i forhold til min-

stekravene på byggetidspunktet er et
eksempel på grov uaktsomhet fra entre-
prenøren. En slik feil kan være et forsøk
på å spare kostnader underveis i bygge-
prosessen, men om feilen er gjort med
overlegg eller ikke, er egentlig irrelevant.
Det er uansett entreprenørens jobb å
kjenne til kravene, og å følge dem, sier
Ødegaard.

56 • hus&bolig 4–2009

13 års klagefrist
Når du kjøper bolig eller pusser opp, har du i de aller fleste  tilfeller fem års reklamasjonsfrist.
Men er feilen grovt uaktsom, kan du klage i opptil tretten år. 

Hva gjør du om husleien uteblir?
Husleielovens varslingsregel (§ 9-11)

Åpent informasjonsmøte for utleiere om adgangen til å 
kontakte sosialkontoret ved leieboers betalingsmislighold  
- Tirsdag 15. september kl 19-21  
- SIHKs møtelokaler, John Colletts Allé 75 (Oslo) 

Charlotte Øistad (tco@lbf.no), tlf 23157403 innen 8. september. 
Representanter fra Leieboerforeningen, bydelene i Oslo med 

Arr. Leieboerforeningen

13 ÅR: Ved grov uaktsomhet forlenges 
klagefristen. Foto: Scanstockfoto.



Han forteller at han nylig hadde en
sak der en huseier plutselig oppdaget
store fuktskader i veggen på badet. Rom-
met var åtte år gammelt da flisene
begynte å falle ned fra veggen på grunn
av fuktskadene, som viste seg å være
omfattende. Ved nærmere undersøkelser
fant huseieren ut at håndverkeren hadde
skåret opp banemembranen i overgangen
mellom gulvet og veggen. Dette var gjort
for å rette ut underlaget når flisene skulle
legges; membranen hadde nemlig vært
strukket litt for mye, slik at overgangen
mellom gulv og vegg var blitt avrundet.
Håndverkeren hadde valgt en enkel, men
svært lite god løsning på problemet. 
– Dette er et klart eksempel på grov

uaktsomhet. I dette tilfellet var det liten
tvil om at forbrukeren hadde rett til å få

skaden dekket av den aktuelle håndver-
keren, selv om han altså ikke kunne
klage før han oppdaget problemet –
lenge etter femårsfristen, sier Ødegård.
Han tror det kommer til å bli avdekket
flere feil av denne typen, spesielt på våt-
rom, i årene fremover.

Realitetsdiskusjon
Det er imidlertid ikke sikkert at hussel-
ger, entreprenør eller håndverker godtar
kravet ditt dersom du klager etter mer
enn fem år. Motparten har all mulig rett
til å hevde at kravet kommer for sent.
Men dersom vedkommende først, og
uten forbehold om for sen reklamasjon,
begir seg inn i en diskusjon om feilen
eller mangelen, og så senere i prosessen
legger til som et siste, dødelig argument

at ”og dessuten klager du alt for sent” –
da er ikke denne innsigelsen gyldig. 
– Dersom du får til svar på klagen

din at den er fremsatt for sent, er det
eventuelt dette du må argumentere mot
før du kommer videre i prosessen. Men
dersom du allerede har en diskusjon om
mangelen gående, kan ikke motparten
ende diskusjonen med å si at du uansett
klagde for sent. Er han eller hun med på
diskusjonen, så har han eller hun aksep-
tert at det er en mangel, forklarer Øde-
gaard. 

Vær rask når feilen er oppdaget
Som Hus & Bolig har skrevet om tidli-
gere, er det uansett viktig å klage så raskt
som mulig etter at feilen er oppdaget.
Oppdager du en mangel senere enn etter
to år, har du et år på deg til å gå til retts-
lige skritt. Ellers blir saken ansett som
foreldet, selv om det kan ha vært en
løpende diskusjon mellom deg og din
motpart i et helt år. 
– Derfor er det viktig ikke å la mot-

parten trenere saken for lenge, sier Øde-
gaard, som minner om at de aller fleste
husforsikringer har rettshjelpsdekning
som vil kunne dekke saker som dette.
raa@huseiere.no
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LANG FRIST: – Dersom du oppdager en feil som skyldes grov uaktsomhet, kan du 
ha rett til å klage overraskende lenge etter kjøpet, sier advokat Lasse Ødegaard.
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– På dette området har Huseiernes
Landsforbund vunnet frem på et viktig
punkt. Vi har lenge kjempet for at det
skal være mulig å avtale i en leiekontrakt
at leier skal betale for sitt eget vannfor-
bruk, og det er det altså åpning for etter
1. september, sier Line Parelius, advokat
i Huseiernes Landsforbund. 

Vann og avløp
Det er to måter å betale
for vann og avløp på.
Den ene er ut fra stipu-
lert forbruk, der forbru-
ket beregnes utfra boli-
gens bruksareal. Den
andre er etter målt for-
bruk. Dersom husstan-
den betaler for vann og
avløp etter stipulert for-
bruk, er det ikke lov for
deg som utleier å ta eks-
tra betaling utenom leia. 
– Poenget er at leier

kun skal betale for sitt
faktiske forbruk. Der-
som det ikke er en vann-
måler i bygningen, bør

du vurdere å sette inn dette. Dere kan
avtale hvordan måleren i så fall skal beta-
les, men det er naturlig at dersom utleier
tar initiativ til å sette inn en vannmåler,
er det også han eller hun som betaler
den, sier Parelius. 

Dersom man leier ut et større bygg
med mange leiligheter er det naturlig å

fordele kostnadene
etter leieobjektenes
størrelse. Selv om det
nok hadde vært mest
rettferdig å avtale for-
deling etter hvor
mange personer som
bor i hver bolig, vil
dette i praksis bli van-
skelig, påpeker Pare-
lius.
– Da måtte man jo

endret fordelingsnøk-
kel hver gang noen
flyttet inn eller ut av
en leilighet, påpeker
hun. 

Depositum
Det er også gjort

endringer i regelverket som gjelder depo-
situmskonto. Depositumet skal settes på
en særskilt konto i leiers navn, og det er
utleier som skal betale for opprettelsen av
den. Frem til nå har banken kunnet ta
penger av depositumskontoen og betale
direkte til utleier, dersom han eller hun
har konto i samme bank og kan bevise at
den faste husleien ikke har kommet inn
på kontoen. Nå blir banken nødt til å
varsle leier før den betaler noe til utleier.
– Leier har altså en lovfestet rett til å

få vite om det dersom banken rører ved
depositumskontoen. På den måten skal
leier kunne stoppe utbetalingen. Utbeta-
lingen stoppes dersom leier kan doku-
mentere at han eller hun har reist søks-
mål mot utleier innen fem uker etter at
varselet fra banken ble sendt, forklarer
Parelius. 
De samme reglene gjelder for utleier.

Dersom leier krever pengene fra deposi-
tumskontoen utbetalt, skal utleier få
 varsel. Da har han eller hun fem uker på
seg til å fremme krav etter bestem-
melsene om utbetaling av skyldig leie,
eller på å dokumentere at søksmål er
reist. 

Endringer i husleieloven:
Nå kan du ta betalt for vannet

Husleieloven er endret. Fra 1. september kan du blant annet avtale at leier 
skal betale for vannet sitt når du inngår ny leiekontrakt. 



Deponering
Dersom leier mener det foreligger en
mangel ved boligen, kan han eller hun
kreve avslag i leien. Men når leier tilbake-
holder leie, risikerer han eller hun samti-
dig at du som utleier sier opp leieavtalen
på grunn av betalingsmislighold. For å
hindre dette, kan leier sette inn det
omtvistede leiebeløpet på en egen, sperret
konto i begges navn. Dette kalles å depo-
nere beløpet. I den nye loven plikter leier
å gi deg som utleier en melding om hvor-
for han eller hun ønsker å deponere et
beløp, og samtidig gi deg 14 dagers frist
til å medvirke til opprettelsen av en depo-
neringskonto. Medvirker du ikke, kan
leier sette inn beløpet på en egen, sperret
konto, og beholde de rettigheter han eller
hun har til ikke å bli sagt opp på grunn av
betalingsmislighold. 
– Vi oppfordrer utleiere til å være med

på å opprette en deponeringskonto i situ-
asjoner der det er uenighet om hva leier
skal betale. Å være med på å opprette en
slik konto er ikke det samme som å
 akseptere at leier har rett i sitt krav, sier
Parelius. 

Tidsbestemt leieavtale
Det er også gjort endringer i reglene for
tidsbestemte leieavtaler. Tidsbestemte
leieavtaler har til nå hyppig vært kimer til
konflikter, fordi de i utgangspunktet har
vært uoppsigelige i leieperioden. Erfa-
ringer hos både Leieboerforeningen og
Huseiernes Landforbund viser at mange
leieboere ikke har vært klar over at de ikke
hadde rett til å flytte før avtalens utløp.  I
mange tilfeller har det kommet overras-
kende også på utleier at den tidsbestemte
leieavtalen i utgangspunktet var uopp -

sigelig. Nå er husleieloven endret på dette
punktet for å få en slutt på disse ubehage-
lige overraskelsene.

– Bestemmelsen om tidsbestemte leie-
avtaler speilvendes. Reglene endres slik at
leier kan si opp en tidsbestemt avtale med
mindre utleier skriftlig har opplyst om at
avtalen ikke kan sies opp i den avtalte
leietiden, forklarer Parelius.

I Huseiernes Landsforbunds leiekon-
trakt er det lagt til rette for at man enkelt
kan krysse av for det som passer best:
Tidsbestemt uten mulighet til å si opp;
tidsbestemt med mulighet til å si opp,
eller tidsubestemt. 

Fremleie
Hus & Bolig har tidligere skrevet om at
leiers rett til fremleie er stor. Med regel -
endringene i husleieloven blir denne ret-
ten noe begrenset, og utleier får rett til å
nekte fremleie eller opptak i husstand
dersom det fører til at boligen blir overbe-
folket. Tidligere har man sett eksempler
på hvordan blant annet utenlandske
arbeidere har bodd uforsvarlig tett i små
rom når de i perioder har vært i Norge for
å jobbe. Slike uforsvarlige situasjoner skal
utleier nå kunne begrense. Men bare de
helt klare tilfellene skal rammes, og loven
har unntak for nærstående familie.

– Etter loven har ”nærstående familie”
en vid definisjon. Som utleier kan du i
praksis ikke forhindre at leier tar inn ekte-
felle eller samboer, samt egne, ektefelles
eller samboers barn, fosterbarn, barne-
barn, foreldre eller besteforeldre, ramser
Parelius opp. Retten til fremleie vil der-
med fortsatt være stor, og for de fleste vil
denne endringen ha lite å si. 
raa@huseierne.no
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Gjelder fra 1. september 2009
Endringene i depositumsreglene gjelder

kun for depositum opprettet etter 1.

september. Endringen av regelen om

tidsbestemte leieavtaler gjelder kun

avtaler inngått etter 1. september.

Bestemmelsene om vann og avløp inne-

bærer at det 1. september vil bli tillatt å

avtale at leier skal betale for dette i til-

legg. 

Leier må vedlikeholde
Som utleier plikter du å sørge for at leie-

objektet har nødvendig sikkerhetsutstyr

som røykvarsler og brannslokningsap-

parat. Men det er leiers oppgave å vedli-

keholde det. Det er altså ikke opp til deg

å gå inn og skifte batterier i røykvarsle-

ren, eller jevnlig snu på pulverapparatet.
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TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Utbetalinger som gjelder nabotvister
har økt med hele 50 prosent. I 2007
betalte If Skadeforsikring ut vel seks

millioner kroner. For 2008 var summen
steget til ni millioner. Nå oppfordrer If
folk til å besinne seg og finne minnelige
løsninger. Også advokater må bidra til å
dempe konfliktene når de får henven-
delser fra folk som er hete i toppen,
mener Jorunn S. Raanes, leder for
ansvar og rettshjelp i If.
– Veldig mange av sakene som verse-

rer for rettsapparatet kunne med fordel
blitt løst over gjerdet. Det rådet er det
lov å gi, også for en advokat, sier Raanes.

Dyr dukkestue
Noen naboer krangler mer enn andre,
og to ikke fullt så gode naboer har hatt
tre saker for retten den siste tiden.
Krangel om en dukkestue, uenighet om
en vei og en tvist om en parsell har ført
til en samlet utbetaling til advokater og
sakkyndige på vel 200 000 kroner, opp-
lyser Raanes. Typiske saker handler om
trær og hekker.

De siste 12 månedene har If Skadefor-
sikring betalt ut over 60 millioner kro-
ner i rettshjelp. Store deler av dette be -
løpet knytter seg til kjøp og salg av
bolig, i alt 16,5 millioner kroner. Rekla-
masjonstvister etter håndverkstjenester
utgjør over fire millioner kroner. 

Advokathjelp
Villaforsikringen dekker som regel
utgifter til konflikter i slike saker. Ifs
kunder står fritt til å velge advokat, men
Raanes oppfordrer folk til å velge advo-
kater med god kompetanse på området.

Forutsetningen for å få dekning er at
det er snakk om en tvist. Du får for
eksempel ikke dekket kostnadene til å
utrede en problemstilling. Selv om du
har krav på forsikring, vil du måtte
betale en egenandel på mellom 3 000 og
4 000 kroner først, og deretter 20 pro-
sent av kostnader til advokat, utgifter til
retten, utgifter til sakkyndige og vitner.
Vilkårene kan variere noe fra selskap til
selskap, men forsikringssummen ligger
vanligvis mellom 80 000 og 100 000
kroner. Kostnader utover dette må du
bære selv. ngs@huseierne.no

Krangler for millioner
Naboer krangler om dukkestuer, veistubber og trær. Men kost-
bare konflikter oppstår også som følge av kjøp og salg av bolig
eller misnøye med håndverkere. Tall fra Finansnæringens
Hovedorganisasjon viser at norske forsikringsselskaper i fjor
utbetalte 230 millioner kroner i rettshjelperstatning på private
hus- og hjemforsikringer.

Tlf 22 66 04 00
www.novatech.as

når miljø, resultat  
og brukervennlighet 
er viktig

Rengjøring 
og vedlikehold

Tilbyr megling
Advokatene i Huseiernes Landsfor-
bund tilbyr megling, en løsning som
både er hurtigere og rimeligere enn
behandling i vanlige domstoler.

Megling er bistand til forhandlinger mellom to

eller flere parter som er i konflikt. Det er en

frivillig ordning hvor målet er å komme frem

til en forliksavtale som avslutter konflikten,

og som er fremtidsrettet på den måten at

partene kan fungere videre sammen. Det er

ikke alltid like lett etter en rettssak.

Ved megling vil en av HLs advokater

møte partene som nøytral mellommann. Det

er partene selv som tar avgjørelsene: Megle-

ren er ikke dommer. Vanligvis vil megleren

heller ikke gi partene juridisk eller annen

rådgivning. Behandlingen er 100 prosent

konfidensiell, og skulle den ikke gi resultater,

slik at partene likevel må møtes i retten, kan

de ikke bruke innrømmelser eller tilbud som

måtte ha fremkommet under meglingen.

Meglingen foregår dels ved at partene

sitter sammen med megleren i felles møter,

dels ved at megleren har separate møter

med hver part og pendler mellom disse. I

prosessen legger man stein på stein og prø-

ver å bygge en stor enighet ut av små delfor-

lik. Intet er avtalt før ALT er avtalt. Partene

kan på ethvert tidspunkt trekke seg, inntil

avtalen er signert. Først når det er full enig-

het om det tvisten gjaldt, er saken ute av ver-

den.

Du kan lese mer om megling på

www.huseierne.no under Juridisk hjelp /

Tvisteløsning. ngs@huseierne.no
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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!

La design  
og funksjon  
spille på lag!
Velg dørvridere fra TrioVing, 
Norges største produsent og ledende  
leverandør av lås, beslag, elektro-
mekanisk avlåsning, adgangssystemer, 
dørautomatikk m.m

CodeHandle
Bytt din balkong- og  
vindusvrider til  
en elektromekanisk  
vrider med kodelås.

B R I G H T H A N D L E

V
R

ID
ER

S
ER

IE
  

 R
ES

ID
EN

Z

w
w
w
.t
ri
o
vi
n
g
.n
o



62 • hus&bolig 4–2009

Bol
iglå
n

flytende effektiv rente

2,9
3%

(kr 2 mill, 
1. priorite

t, 6
0%)



63hus&bolig 4–2009 •

Partiene har fått sommeren på seg til å svare kort og
konsist på ni boligpolitiske spørsmål. Svarene finner
du på de neste fire sidene. De lengste har vi redigert

ned noe. For selv om spørsmålene i utgangspunktet kunne
besvares med få ord, var ikke alle partiene så nøysomme.
Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Lands-
forbund er likevel fornøyd.
– Jeg er imponert over hvor kortfattede og konsise

mange av svarene er. Her er mange ”ja” og ”nei”, og det er
virkelig bra, mener han. 

Viser de gode sidene
Men svarene utmerker seg også på andre vis. Særlig er det
tydelig at regjeringspartiene benytter anledningen til å
peke på hva de allerede har utrettet denne perioden.
– De rødgrønne er flinke til å fortelle om de positive

endringene de har gjort i forbindelse med arveavgiften og
bunnfradraget i formuesskatten. Men de nevner ikke med
et ord at ligningsverdien på boliger i deres regjeringsperi-
ode har steget med over 60 prosent, og heller ikke at de
har stått for innføringen av eiendomsskatt utenfor bymes-
sige strøk, den såkalte hytteskatten, sier Batta, som mener
dette i stor grad veier opp for arveavgifts- og formuesskatte -
endringene. Han legger til at mange kommuner i denne
regjeringsperioden også har hatt så stram økonomi at de er
blitt presset til å innføre eiendomsskatt, noe som kan føres
tilbake til regjeringens kommunalpolitikk. 

Valgflesk
Det er heller ikke fritt for valgflesk i svarene fra de poli-
tiske partiene, mener Batta.
– Særlig når det gjelder dokumentavgiften. Mange av

partiene svarer på vårt konkrete spørsmål at de gjerne vil
redusere den, men ingen av de toneangivende partiene har
foreslått noen reduksjon av dokumentavgiften i den

tilbakelagte fireårsperioden, påpeker han.

Skillelinje 
Når det gjelder spørsmålene om eiendomsskatt,
arveavgift og formuesskatt, går det en tydelig

skillelinje mellom de rødgrønne og de borgerlige
partiene. 
– Høyre og FrP er samstemte i ønsket om å redusere

disse skattene. Også Venstre og KrF virker innstilt på
skatte- og avgiftsletter her, påpeker Batta. Som avslut-
ningsvis vil rose partienes ønsker om å satse på ungdom og
miljø. For nesten alle partiene ønsker å heve grensen for
årlig sparebeløp i BSU-ordningen, samt å gi mer til
boligeiere som ønsker å gjennomføre enøktiltak.
– Svært gledelig, kommenterer Batta, og minner om at

det ikke bare er skatter og avgifter som er viktig for
huseierne i valget 10. september 2009. raa@huseierne.no

Klare svar 
før valget

De prater og prater – men hva mener de egentlig?
Det er ikke alltid lett å komme til bunns i budskapet

til politikerne, eller å sortere ut hvilke områder av
politikken som er viktige for hver enkelt av oss. Hus
& Bolig gir deg derfor oversikten over hva partiene

mener på områder som berører deg som huseier.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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Vil partiet fjerne den 
kommunale eiendoms-
skatten på boliger og 
hytter? 

Vil partiet sette en 
maksgrense for hvor 
høy eiendomsskattetakst 
en bolig kan få?

Vil partiet garantere at det
ikke vil støtte en innføring av
en ny statlig boligskatt?

Vil partiet redusere og på sikt
vurdere å fjerne dokument -
avgiften?

Vil partiet redusere og på sikt
vurdere å fjerne arveavgiften?

Vil partiet fjerne formuesskatt
på boligeiendom ved å øke
bunnfradraget?

Vil partiet utvide sparebeløpet
for BSU?

Vil partiet sørge for økte
tilskuddsordninger til ENØK-
tiltak for boligeiere gjennom
ENOVA?

Vil partiet beholde boplikten?

SOSIALISTISK VENSTREPARTI:

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om de

vil innføre eiendomsskatt eller ikke. Dette er skatte-

penger som går til blant annet skoler og eldreomsorg.

Det er ikke mulighet for å forskjellsbehandle hytter og

boliger med denne skatten. 

Det har vi ingen planer om.

SV har ikke programfestet innføring av en ny statlig

boligskatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SV ønsker å redusere dokumentavgiften for

boligkjøpere under 30 år og på lengre sikt fjerne den.

Dokumentavgiften for tomtefestere ble redusert i årets

budsjettrunde.

Arveavgiften har i denne perioden blitt redusert for over

90 prosent av mottakerne mens de rikeste har fått en

økning. Siden arveavgiften er et fordelingspolitisk viktig

virkemiddel vil SV beholde arveavgiften.

Regjeringen har mer enn tredoblet bunnfradraget for

enslige og mer enn femdoblet fradraget for ektepar slik

at 400 000 færre betaler formueskatt og enda flere har

fått lavere skatt. Bolig må telle med, men vi vil fortsette

å jobbe for en mer rettferdig formueskatt der folk med

vanlig bolig og litt penger på konto skal betale lavere

skatt, mens de mest formuende betaler mer.

Sparebeløpet for BSU ble utvidet i fjorårets statsbud-

sjett og SV var for dette. 

Ja. Vi har økt pengestøtten til ENOVA betydelig og vi

fortsetter denne jobben. Hvis alle hadde gjennomført

lønnsom isolering og spart strøm hadde det betydd

utrolig mye for å redusere klimautslippene. Dette

ønsker vi å få med oss huseierne på lag for å få til. 

Ja. Boplikten har fungert godt flere steder og er viktig

for å bekjempe at småsteder skal bli spøkelsesbyer om

vinteren. 

RØDT: 

Rødt er mot at folk skal betale eiendomsskatt på boliger

av normal standard, slik de gjør i dag. Men vi ønsker oss

en sterkere beskatning av luksuseiendom og nærings-

bygg. I dag er kommuneøkonomien ofte så dårlig at van-

lige huseiere blir tvunget til å finansiere kommunenes

velferds tilbud gjennom økt eiendomsskatt. Rødt vil derfor

øke statens overføring til kommunene drastisk. Det vil

også senke behovet for å innføre eiendomsskatt lokalt.

Nei.

Ja. 

Ja.

Nei.

Nei, men Rødt vil øke bunnfradraget på formueskatten 

på generelt grunnlag.

Ja, Rødt vil gjøre det enklere for ungdom å komme inn 

på boligmarkedet gjennom å styrke BSU-ordningen.

Ja, dersom vi skal redusere strømforbruket er det

avgjørende at staten bruker både gulrot og pisk for 

å stimulere til strømsparing. 

Ja, Rødt vil styrke boplikten, slik at vi stopper utviklingen

der enkelte kystbyer blir omformet til halvårsbyer. 
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ARBEIDERPARTIET:

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform og skal fortsatt være det.

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. 

Taksten skal ikke overstige markedsverdien, og vanligvis settes den en 

god del lavere enn dette. Kommunene skal fortsatt ha stor frihet til å utforme

eiendomsskatten lokalt, men det må være likebehandling i hver kommune og

skatteyternes rettigheter må ivaretas. 

Arbeiderpartiet vil ikke innføre en ny statlig boligskatt. 

Dokumentavgiften er en skatt med formål å skaffe inntekter til fellesskapet.

Størrelsen på denne må derfor vurderes i sammenheng med de øvrige skat-

tene og avgiftene. Uansett vil Arbeiderpartiet holde de samlede skattene og

avgiftene på samme nivå som i dag. 

Vår regjering har nylig gjennomført en halvering av statens inntekter fra

arveavgiften ved at satsene er nær halvert og fribeløpet er økt kraftig. De fleste

arvemottakere får dermed store lettelser allerede fra inneværende år som 

følge av vår politikk. Vi vil ikke fjerne arveavgiften, men ved at vi gjør den mer

rettferdig, vil også denne skatteformen være et bidrag til rettferdig fordeling.

Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde formuesskatten, men vi vil gjøre 

den mer rettferdig i tråd med politikken fra de siste fire årene i regjering. 

Formuesskatten er redusert for om lag 900 000 personer fra 2005 til 2009. 

Av disse slipper anslagsvis 400 000 personer å betale formuesskatt i 2009,

hvorav halvparten er pensjonister.

Vi har gjort BSU gunstigere de siste årene ved at sparebeløpet er økt. 

Hvorvidt vi skal gjøre mer av dette, må vi vurdere innenfor det samlede 

skatte- og avgiftsnivået ved hvert enkelt budsjett.

Arbeiderpartiet vil satse på ENØK-tiltak for boligeiere, slik vi har gjort i 

hele denne regjeringsperioden. De årlige budsjettene vil avgjøre økningen 

til disse tiltakene.

Arbeiderpartiet mener at det er viktig at boplikten håndheves slik at

bosettings hensynet ivaretas på en best mulig måte. Den folkeregi strerte

adressen blir avgjørende med hensyn til hvorvidt den enkelte bebor sin eien-

dom etter boplikten, og dette vil innebære en vesentlig forenkling. Midlertidig

utsettelse av boplikt skal vurderes i konsesjonsbehandlingen av saken. 

SENTERPARTIET: 

Senterpartiet er varm tilhenger av eiendomsskatt på verker og bruk

(vannkraftverk m.v.), aksepterer kommunal eiendomsskatt for bymessig

bebyggelse hvor økte eiendomsverdier er et resultat av offentlige

investeringer, og mener at kommuner bare i unntakstilfeller bør innføre

eiendomsskatt for hus og hytter utenfor tettbebygd strøk. Senterpartiet

vil arbeide for at kommunene gis adgang til å innføre begrensa økt

kommunalt skattøre på inntekt som alternativ til kommunal eien-

domsskatt på boliger og fritidseiendommer.

Senterpartiet har ikke planer om å gå inn for at det settes en maks-

grense utover det som er dagens regelverk, men viser til at eiendoms -

skattesatser (promille) og verdifastsettelse med bunnfradrag må ta hen-

syn til Senterpartiets mål om at folk skal eie sin egen bolig av nøktern

standard og tilsvarende for fritidshus.

Senterpartiet vil arbeide for et skattesystem som bedre ivaretar hen-

synet til at folk skal eie sin egen bolig av nøktern standard og tilsvarende

for fritids hus. Vi vil derfor ikke skattlegge boliger av nøktern standard. 

Senterpartiet er for dagens dokumentavgift fordi det i dag i realiteten

ikke er gevinstbeskatning på egen bolig og fritidseiendom.

Senterpartiet er prinsipielt for arveavgift, men med høyere bunnfradrag 

enn dagens. Ved overtakelse av næring og bolig til egen bruk og bosted

går Senterpartiet inn for at arveavgiften bortfaller dersom arvemottaker

selv driver næringa og bebor huset i minst 10 år fra overtakelsestids -

punktet.

Inntektsskatten og formuesskatten er skattevirkemidlene for å sikre

skatt etter evne. Senterpartiet vil arbeide for fremdeles økte lettelser i

bunn i formuesskatten. 

Senterpartiet vil heve grensen for BSU. Vi ønsker å doble maksimalt

samlet sparebeløp i  ordningen til 300 000 kroner og maksimalt årlig

sparebeløp til 30 000 år for ungdom under 34 år. 

Senterpartiet vil arbeide for å øke investeringsstøtten til fornybare

varmesentraler og infrastruktur for fjernvarmenett, og gjennom støtte-

ordninger gjøre overgangen til fornybare varmeløsninger mest mulig

attraktiv for forbrukerne og næringslivet. Senterpartiet vil innføre pante-

ordning for gamle vedovner og oljekjeler.

Senterpartiet er for å beholde boplikten. Boplikten på boliger er brukt 

av kommuner som et virkemiddel for å unngå at enkeltsteder blir

sovende deler av året. Senterpartiet er for at kommuner har denne

lokale valgfriheten.
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KRISTELIG FOLKEPARTI: 

KrF er for at kommunene skal ha rett til å skrive

ut eiendomsskatt, men stemte imot endringene i

sist periode, som blant annet omfattet hytter.

Loven gir ikke kommunene anledning til å sette

en takst som overstiger markedsverdi.

I regjeringen Bondevik II avviklet vi fordels-

beskatningen for egen bolig og har ikke til

 hensikt å gå for noen gjeninnføring.

Vi har ikke programfestet dette (dvs. ikke

 prioritert det) for denne perioden, men er svært

bevisst at det er en rekke uheldige sider ved

dokumentavgiften.

I første omgang har vi prioritert å fjerne

arveavgiften for familieeide bedrifter som drives

videre av neste generasjon.

Bunnfradraget bør økes, men vi har ikke

 programfestet at alle boliger skal være unntatt

fra eiendomsskatt.

Ja, vi vil øke grensene både for samlet 

sparebeløp og maksimalt årlig sparebeløp 

i BSU-ordningen.

Ja.

Ja, vi mener det bør være boplikt for landbruks -

eiendommer og en bopliktsordning for bolighus

som kommunene kan vedta å benytte seg av

dersom det anses viktig av lokale myndigheter.

VENSTRE: 

Nei. Venstre er for å gi kommunene størst mulig frihet til

å styre over egne inntekter og inntektsmuligheter. Derfor

ønsker Venstre også at kommunene skal få all over-

føring fra staten som frie midler og ikke gjennom en

stadig større øremerking. Det betyr økt frihet for kom-

munene og dermed mindre sannsynlighet for å innføre

eiendomsskatt. I de fleste tilfeller stemmer Venstre

lokalt mot å innføre eiendomsskatt.

Ja. Venstre vil vurdere dette. Venstre har stemt mot alle

forslag fra Regjeringen om økt ligningsverdi på bolig

som har vært gjennomført i den siste fireårsperioden.

Ja. Venstre vil ikke støtte innføring av en isolert statlig

boligskatt. 

Venstre vil vurdere å redusere/fjerne dokument avgiften

over tid. I den neste stortingsperioden har vi imidlertid

ikke prioritert dette.

Ja. Venstre vil fjerne arveavgiften og foreslo også dette i

forbindelse med vårt alternative statsbudsjett for 2009.

Ja. Venstre vil gradvis fjerne hele formuesskatten, og 

vil starte med å øke bunnfradraget. Venstre har også

foreslått økt bunnfradrag i samtlige av våre alternative

statsbudsjett i den siste fireårs perioden.

Ja. Venstre vil utvide sparebeløpet for BSU og har også

foreslått dette i samtlige av våre alternative statsbud-

sjett i den siste fireårsperioden, og senest i forbindelse

med revidert nasjonalbudsjett 2009.

Ja, men Venstre vil også innføre støtteordninger i regi av

kommunene. Vi har bl.a. foreslått en ordning med ”kli-

makommuner” nettopp for å gi kommunene mulighet til

å innføre ulike støtte- og tilskuddsordninger for ENØK-

tiltak og annet.

Venstre vil beholde kommunenes mulighet til å innføre bo -

plikt som en del av lokaldemokratiet, men vil på generelt

grunnlag myke opp bopliktbestemmelsene og praktisere

disse fleksibelt. Vi er mot en statlig innført boplikt. 

Vil partiet fjerne den 
kommunale eiendoms-
skatten på boliger og hytter? 

Vil partiet sette en maksgrense
for hvor høy eiendomsskatte-
takst en bolig kan få?

Vil partiet garantere at det ikke
vil støtte en innføring av en ny
statlig boligskatt?

Vil partiet redusere og på sikt
vurdere å fjerne dokument -
avgiften?

Vil partiet redusere og på sikt
vurdere å fjerne arveavgiften?

Vil partiet fjerne formuesskatt
på boligeiendom ved å øke
bunnfradraget?

Vil partiet utvide sparebeløpet
for BSU?

Vil partiet sørge for økte
tilskuddsordninger til ENØK-
tiltak for boligeiere gjennom
ENOVA?

Vil partiet beholde boplikten?
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HØYRE: 

Ja. Høyre er imot eiendomsskatt og vil arbeide

for at den ikke innføres i kommunene. I de kom-

muner som har eiendomsskatt i dag, vil Høyre

arbeide for at den trappes ned og helst avvikles.

Ja. Høyre har foreslått at det skal være en mak-

simal grense på 30 prosent av markedsverdi

som takstgrunnlag i kommuner som har eien-

domsskatt. 

Ja. 

Vi går inn for en nedtrapping av dokumen-

tavgiften og har i våre budsjettalternativer fore -

slått et fribeløp på 500 000 kr (uten avgift) for

unge under 30 år. Det er 12 500 kr i lavere

 skatteregning for de mange som skal etablere

seg første gang. Målet er å redusere dokument -

avgiften enda mer i neste stortingsperiode.

Ja. Høyre har allerede gått inn for å fjerne denne

urettferdige dobbeltbeskatningen av  familiehus

og eiendommer. Det vil være en av de aller første

skattene Høyre vil fjerne.

Ja. Høyre vil på sikt fjerne hele den særnorske

formuesskatten og har programfestet at vi prior-

iterer fritak for arbeidende kapital (bedrifters

produksjonsutstyr mv) og økt bunnfradrag for

boligeiere!

Ja. I hele stortingsperioden har Høyre jobbet for

å utvide både årlig sparebeløp til 20 000 kr og

taket på maksimal sparing til 200 000 kr. Høyre

vil fortsatt bedre muligheten for unge til å spare

med skattefradrag til sin første bolig.

Høyre vil opprettholde og styrke gode støtteord-

ninger gjennom Husbanken og ENOVA for både

boligeiere, andre husholdninger og bedrifter. 

Det er viktig for Høyre at ordningene gjøres lett

tilgjengelig og samtidig er direkte rettet mot å

spare strøm/energieffektivisere. 

Nei. Vi kan ikke i Norge anno 2009 tvinge folk til

å bo et sted de ikke ønsker å bo. Med de rød-

grønnes utvidelse kan flere familier tvinges til å

selge en hytte de har hatt i generasjoner.

KYSTPARTIET:

Ja, dette er programfestet hos Kystpartiet. Dette

er en uakseptabel dobbeltbeskatning vi ikke

aksepterer. Pengene vi bygger for er allerede

skattet av. Kystpartiet vil senke skatten på

 nødvendighetsgoder som bolig og mat.

Ja, hvis man skal beholde eiendomskatten må

det være en maksgrense for takst. Men Kystpar-

tiet er imot eiendomskatt og vil i stedet avvikle

all eiendomskatt. 

Ja.

Ja, dette er programfestet hos Kystpartiet.

Ja.

Ja. 

Ja.

Ja, heller det enn at vi importerer skitten kraft

fra utlandet.

Ja, det er viktig å opprettholde boplikten, hvis vi

ønsker en spredt bosetning. Dette er en av fane-

sakene til Kystpartiet.

FREMSKRITTSPARTIET: 

FrP går inn for å fjerne eiendomsskatten i sin

helhet.

Ettersom FrP vil fjerne eiendomsskatten i sin

 helhet må denne maksgrensen i så fall være

null.

Ja.

Ja, dette er programfestet. FrP foreslår 

reduksjon i dokumentavgiften i forbindelse 

med hver statsbudsjettbehandling.

Ja. Dette er programfestet, og FrP vil fjerne

 arveavgiften så raskt det lar seg gjøre.

FrP vil fjerne formuesskatten i sin helhet. Som et

første steg foreslo vi i forbindelse med be hand -

lingen av statsbudsjettet for 2009 å øke bunn -

fradraget til 750 000 kroner. FrP har stemt imot

alle regjeringens økninger i ligningsverdi på bolig.

Ja.

FrP går inn for fradrag for oppussing og 

ENØK-tiltak i hjemmet. 

Nei.
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På ønskelisten til Eli Tangvall Aasen
står en vedkløyver. Har man ovn og
peis trenger man også ved. 70-

åringen har alltid vært glad i å jobbe
praktisk, og er ikke redd for å ta i et tak.
Derfor ville hun også ha en solid benk til
diverse grovarbeid innerst i garasjen.
Den fikk hun snekkerne til å lage av de
gedigne eikebordene som var til overs da
gulvene var lagt.

– Det hender jo titt og ofte at man
må slå inn en spiker eller lime et eller
annet. Derfor ville jeg ha en plass jeg
kunne stå med slikt arbeid uten å være
redd for riper i bordet eller søl på gulvet,
forklarer Tangvall Aasen. Benken er tre –
fire meter lang, og ca. 60 cm dyp. Under
har hun fått laget en hylle til malings-
spann og annet en huseier trenger til
vedlikeholdet.
– Her er det akkurat høyt nok til en

kasse fra Vinmonopolet, sier hun med et
smil. – Man må jo tenke litt praktisk.

Vever og strikker
Eli Tangvall Aasen fyller dagene blant
annet med å veve bånd til Vest-Agder-
bunaden, flette hosebånd og strikke og

Gir plass til hobbyen
ROTEROM: Et lyst og trivelig værelse er tatt i bruk som hobbyrom. Her lagres garn og stoffer. Foto: Frode fotograf.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Eli Tangvall Aasen kan boltre seg på flere hundre kvadrat meter.
Hun har flyttet inn i den gjenreiste låven på Voie i Kristiansand
som Hus & Bolig har fulgt i tre år. Et stort og lyst værelse i
underetasjen er innredet som hobbyrom for tekstile aktiviteter,
og i garasjen har hun bygget en solid benk for grovere arbeid.

BÅNDVEV: Dette skal bli bånd til Vest-Agder-
bunaden. Foto: Nina Granlund Sæther.
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tove votter. Husflid og håndarbeid har
alltid vært henne kjær. Men vevstol, bånd -
grinder og symaskin, garn og stoffer
 krever plass. Derfor har hun også valgt å
bruke et stort og godt rom til utstyr og
materialer. 
På hobbyrommet til Tangvall Aasen

er det først og fremst et stort og solid
arbeidsbord hvor hun kan feste ren-
ningen eller måle opp hvor lang den skal
være. Et praktisk målbånd er limt fast på
bordet. Langs veggene er det hyller med
diverse esker og kurver. De inneholder
alskens materialer i ulike farger. 
– Dette er jo ikke akkurat noe rom

jeg pleier å vise frem til gjester, men det
er utrolig praktisk når man har så mye
utstyr og holder på med så mye forskjel-
lig, sier Eli Tangvall Aasen. Men arbei-
dene tar hun også med seg opp på kjøk-
kenet. Det er favorittrommet. Der kan
hun sitte i timevis med radioen på.
ngs@huseierne.no

SMART: Den 
praktiske benken
innenst i garasjen

har plass til
malingsspann og
en kasse eller to
med vin. Foto:
Frode fotograf.

FLETTER HOSE-
BÅND: Helst sitter
Eli Tangvall Aasen
på det vidunder-

lige kjøkkenet sitt
og arbeider. Foto:

Nina Granlund
Sæther.
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Venstre sikrer 
verdiene
Venstre er et anstendig, borgerlig sentrums-

parti tuftet på liberale verdier.  Vi legger 

vekt på langsiktighet, ansvarlighet og 

moderasjon i den økonomiske politikken. 

Verdier, verdi skaping og god balanse 

mellom privat og offentlig sektor er viktig 

for Venstre. Vi vet også at hus og hjem er 

viktig for deg og dine. Venstre vil bruke 

insentiver for å få seniorer til å ta ansvar for 

sin seniorbolig og styrke kommunene for å 

bygge flere sosiale boliger.

Trine Skei Grande Ola Elvestuen

Lars Sponheim

Mer info:
send sms «venstre» 
til 2440
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– Eiendommen vår er taksert til 20 milli-
oner. Kommunen vil ha 31 000 kroner i
eiendomsskatt, forteller Peder Johan
Pedersen. 
– Det er 17,5 prosent av vår felles

inntekt, sukker Ingrid Juell Moe oppgitt. 
Paret mener det er mer enn de kan

greie, og har bedt HLs representant i
Vest-Agder hjelpe dem. Skulle kommu-
nestyret øke eiendomsskatten til syv pro-
mille, slik nabokommunen Kristiansand
har gjort, vil Pedersen og Juell Moe
kunne bli krevet for hele 140 000 kroner
årlig.

Naiv?
Peder Johan Pedersen er fortsatt til-
henger av eiendomsskatt. Søgne kom-
mune kan ikke klare seg uten, mener

Skattebølger
i skjærgårdsidyll
Peder Johan Pedersen, som bor fast i den gamle uthavnen 

Ny-Hellesund, fortviler. Som SV-representant i kommunestyret
var han en ivrig tilhenger av at eiendomsskatt måtte innføres,

men nå må han og kona søke hjelp fra Huseiernes Landsforbund. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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han. Men han hadde aldri trodd han
skulle betale mer enn noen få tusenlap-
per i året. 
– Jeg er tilhenger av en nøktern eien-

domsskatt folk kan leve med. Men det er
blitt et misforhold mellom det vi politi-
kere sa, og det som er blitt. Takstene er
tilnærmet optimal markedsverdi på vel-
dig mange eiendommer, sier han. Det er
eiendommer som ligger idyllisk til i sjø-
kanten som har fått de høyeste takstene
og derved også høy eiendomsskatt. Blant
de høyest takserte er mange av eiendom-
mene i Ny-Hellesund.
– Har du vært naiv?
– Jeg har nok ikke hatt nok informa-

sjon om hvordan eiendomsskatten slår
ut, sier Pedersen. SV-politikeren innrøm-BOFASTE: Bostedseiendommer og ferieeiendommer bør skattes forskjellig, mener Peder Johan

Pedersen og kona Ingrid Juell Moe.  

KOSTBAR ARV: Eiendommen i Ny-Hellesund er fra 1790-årene, og Peder Johan Pedersens familie har holdt til her siden 1926. 
Eiendomsskattetaksten er på 20 millioner kroner, og Søgne kommune vil ha 31 000 kroner i eiendomsskatt.

➤
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mer at han ikke kjente eiendomsskat -
teloven godt nok, og mener den har
svakheter regjering og storting bør rydde
opp i.
– Det å eie egen bolig er grunnleg-

gende i Norge, men skatter og avgifter
må stå i forhold til inntekt, legger Ingrid
Juell Moe til.
Pedersen mener at fastboende på

øyene i skjærgården rammes urimelig
hardt, og har tatt dette opp med kom-
munen, men har foreløbig ikke møtt
noen forståelse.
– Boligeiendommer i kommunen skal

takseres likt. 15 – 18 eiendommer på fire
øyer er taksert som fritidseiendommer
selv om kommunen i andre sammen-
henger har benevnt disse som bosteds -

MINDRE 
VEDLIKEHOLD:
Frode Ertzeid

frykter at eien-
domsskatten
fører til at det

ikke lenger blir
penger til å 

vedlikeholde de
fredede husene.
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eiendommer. Derfor får disse eiendom-
mene, blant annet vår, en urimelig og
helt uakseptabel takst og skatt.
Det er en fare for at vanlige folk med

nøkterne inntekter ikke kan sitte på slike
eiendommer lenger, sier Peder Johan
Pedersen.
Ekteparet mener det burde ha vært en

sikkerhetsventil som hindret urimelige
utslag. For de mener det er urimelig at de
skal betale over 30 000 kroner i eien-
domsskatt når de fleste som bor inne på
land slipper med mellom 1 500 og 3 000
kroner. At hytteeiere må betale like mye
som dem bekymrer ikke.
– Bolig er viktigere enn hytte. Det er

ingen menneskerett å ha fritidseiendom,
det er et luksusgode, hevder Ingrid Juell
Moe.

Hindrer vedlikehold
Folks hus og hjem bør beskattes likt uav-
hengig om huset ligger på land eller på en
øy mener nabo Frode Ertzeid, som også
må ut med 31 000 kroner til en slunken
kommunekasse. 

– Ny-Hellesund er lite attraktivt om
vinteren. Klimaet er rått og fuktig, og
man må forholde seg til vind og storm.
Han er redd eiendomsskatten vil føre til
at bygningsmassen i havgapet forfaller
fordi folk ikke lenger får råd til å vedlike-
holde husene sine. Hans egen bolig er fra
1751.

– Jeg er ikke positivt innstilt til eien-
domsskatt. Folk må ha råd til å vedlike-
holde slike juveler som vi har her ute.
Resultatet blir forfall hvis pengene skal gå
til eiendomsskatt. Selv om man gjør alt
selv koster det flere titusener hvert eneste
år å holde bygningsmassen ved like,
påpeker Ertzeid. 

Maria Kielland Krag, som har både
bolig og hytte i Ny-Hellesund, er heller
ikke glad for eiendomsskatten. Men skat-
temessig bør det gjøres forskjell på fast-
boende og ferierende, mener hun. 

– Boliger og fritidseiendommer bør
ikke takseres på samme grunnlag. Kom-
munen kunne eventuelt gjort unntak for

fredede bygninger som er kostbare å ved-
likeholde. Riksantikvaren har gitt alle
kommuner anledning til å innføre dette
unntaket der fredede bygninger blir
berørt av eiendomsskatt, hevder hun.

Uenige om boplikt
Peder Johan Pedersen har ingen planer
om å flytte fra Ny-Hellesund. Derfor
mener han boplikt kunne løst problemet
hans. 
– Hvis det hadde vært boplikt her ute

på øyene hadde taksten på min eiendom
bare vært seks millioner, forteller Peder-
sen. Da hadde han fått en eiendomsskatt
han kunne leve med. Alternativt foreslår
han en frivillig boplikt; en tinglyst hef-
telse som sier at eiendommen ikke kan
selges til markedsverdi
Maria  Kielland Krag har heller ikke

flytteplaner, men er ambivalent til
boplikt, og er usikker på om det er noen
god løsning. På den ene siden ville ver-
dien på boligen reduseres og dermed også
eiendomsskatten, men erfaring viser at
boplikten i kystkommunene ikke alltid
fungerer etter hensikten. 
– Det blir jo bare tull når folk ikke

overholder boplikten likevel, sier hun. Et
angiversamfunn der folk går rundt og

ØNSKER FRITAK: 
Maria Kielland Krag
mener kommunen
burde unntatt fredede
bygninger fra kravet om
eiendomsskatt, slik det
er åpning for i loven. Da
ville alle i Ny-Hellesund
sluppet den.

HØY TAKST: Den idyllisk rekken med
hus på venstre side tilhører Frode 
Ertzeid. Stiger eiendomsskatten til
syv promille vil han måtte betale 
140 000 kroner i eiendomsskatt årlig.
I år slipper han med "bare" 31 000.  
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sjekker om det virkelig bor folk i husene
ønsker hun ikke. 
Frode Ertzeid vil slett ikke ha noen

boplikt, verken tvungen eller frivillig. Han
mener det ikke er noen misjonsoppgave å
bo på en øy uten veiforbindelse, selv om han
har holdt til her i 19 år. Derfor vil han ha
markedspris på eiendommene sine hvis han
skulle velge å selge dem. Boplikt betyr fall i
verdi.

Foretrekker utleie
– Selv om 31 000 kroner i eiendomsskatt er
mange penger synes jeg ikke dette er så ille
som mange vil ha det til. Det er veldig van-
lig å leie ut om sommeren. Jeg får 15 000
kroner for en uke hvis jeg leier ut boligen
min, 15 000 for nabohuset og litt mindre
for låven som også er innredet, sier Frode
Ertzeid 
Maria Kielland Krag, som sammen med

søsknene sine eier ”Havbukta” etter beste -
faren Wilhelm Krag, mener det er menings-
løst å eie og bevare slike eiendommer hvis
man ikke har råd til å bruke dem selv.
– Vi er fire mennesker med helt mode-

rate inntekter. Vi må leie ut hele sommeren
for å få råd til å vedlikeholde eiendommen
og i tillegg betale eiendomsskatten, som
allerede nå er på 21 000 kroner i året. Det er
bare et tidsspørsmål før kommunen vil ha
syv promille. For vårt sameie får derfor den
høye eiendomsskattetaksten store konse-
kvenser, sier hun. ngs@huseierne.no –Frivillig boplikt 

bare tull
Espen Solum, som er Huseiernes Landsforbunds

representant i Vest-Agder, vil gjerne hjelpe både eien-
domsskattetilhenger Peder Johan Pedersen og andre i
Søgne som har fått høy skattetakst på eiendommene
sine. Men frivillig boplikt er bare tull, mener han.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

F a k t a

Ny-Hellesund er en gammel uthavn i Søgne
kommune som hadde sin storhetstid i seil -
skutetiden. Stedet hadde gjestgiveri, losstasjon
og tollstasjon. I dag er det noen få fastboende,
men stedet yrer av liv i sommerhalvåret.

Fylkeskonservatoren fredet tidligere i sommer
hele uthavnen, både bebyggelse og kulturland-
skap. – Uthavnen er med sin store, vernever-
dige  bygningsmasse og lange, tradisjonsrike
historie et kulturmiljø av nasjonal betydning,
sier Frans-Arne Stylegar på fylkeskommunens
hjemmeside.

Søgne kommune har innført eiendomsskatt 
fra og med 2009.

Det er ikke boplikt i Ny-Hellesund. 
Eiendommene har derfor fått en skattetakst
som er  tilnærmet markedsverdi.
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– For litt over et år siden, da markedet
var på topp, ble en flott eiendom i Ny-
Hellesund solgt for kun 11 millioner. Jeg
mener bestemt at svært mange eiendom-
mer i Søgne, blant annet Peder Johan
Pedersens, er taksert alt for høyt. Mange
steder er taksten tre ganger markedspris.
Det er ingen eiendommer i kommunen
som er solgt for mer enn 20 millioner
kroner, sier Espen Solum. Han hevder
takstmennene har manglet lokalkunn-
skap, og at de på grunn av Amaldus
Nielsens berømte malerier har gitt eien-
dommene i Ny-Hellesund et snobbetil-
legg.
– Eiendommene her har ikke samme

verdi som eiendommene i Gamle Helle-
sund, som er en del av Blindleia. Søgne
ligger vest for Kristiansand og for langt
unna Oslo, sier han.
Solum påpeker at takstene heller ikke

tar hensyn til eventuelle heftelser på
eiendommene. Og som eiendomsmegler
vet han at det er svært mange typer hef-
telser.

– Det kan for eksempel
være foreldre som har rett
til å bruke stedet så lenge de
lever selv om det selges ut
av familien, sier han. En
slik eiendom ble taksert til
1,8 millioner for en tid til-
bake – nettopp på grunn av
heftelsene. Eiendommen
har imidlertid fått en eien-
domsskattetakst på hele 8,2
millioner kroner.

Nei til boplikt
Vest-Agders HL-representant deler ikke
SV-politikerens syn på eiendomsskatt. 

– Det finnes ikke noe som heter nøk-
tern eiendomsskatt. Og loven åpner ikke
for å gjøre forskjell på fastboende og feri-
erende. Jeg skjønner heller ikke hvorfor
det er greit at hytteeiere skal punge ut
med titusener i eiendomsskatt når det
ikke er greit for fastboende. De fleste
hytteeiere jeg kjenner har et kollektivt
ønske om å bevare hytta i familien, sier

Solum. Det er ikke bare
rikinger som har hytte ved
sjøen.

Boplikt har han heller
ikke sans for. Eiendommer
med boplikt er ikke salg-
bare. Og såkalt frivillig
boplikt, en tinglyst heftelse,
har ifølge Solum ingen
verdi. Advokat Anders Leis-
ner i Huseiernes Landsfor-
bund bekrefter det. Den
dagen man ønsker å opp-
heve heftelsen kan man

gjøre det. Solum mener også at boplikt
må være i strid med EU-reglene.
– De fastboende ber egentlig om

skatterabatt. Men det kan ikke være sånn
at fastboende drar fordel av lav eien-
domsskattetakst den ene dagen og så sel-
ger de eiendommen som fritidsbolig til
markedspris den andre. Det er skinnhel-
lig. Eiendomsskatt kan aldri bli rettferdig
fordi det er ikke noe som heter Lex
Pedersen. ngs@huseierne.no

Espen Solum

GAMMELT OG NYTT: Forfatteren Wilhelm Krag, som er opphavet til begrepet "Sørlandet", fikk eiendommen «Havbukta» i gave i fra venner i 1917. 
Barnebarnet Maria Kielland Krag eier nå feriestedet sammen med sine søsken. Selv bor hun fast i det nye bygget på knausen bak.



Installasjonskunst
Det er ikke til å komme fra: Det må ryddes. Vi har bestemt
oss for å selge leiligheten, vi trenger større plass, mer luft,
bedre beliggenhet, nytt nabolag – alt det man drømmer om
når man først begynner å kikke på finn.no. Og hele den
store, skumle prosessen begynner med det skrekkinngytende
R-ordet. 

Som mange andre par er jeg og samboeren nokså for-
skjellige, eller, vi ”utfyller” hverandre, som man gjerne sier
når man er helt på jordet. Vi er gjerne på hvert vårt. Når det
gjelder boevne, har vi fordelt talentene slik at jeg roter på det
som finnes av overflater, mens han står for kaos inni skap og
skuffer. Slik sørger vi for at  leiligheten alltid er i en nokså
nybombet tilstand, og for at vi begge har problemer med å
finne stort sett alle gjenstander man ikke kan ringe til – og
det er jo dessverre de aller fleste, med et hederlig unntak av
mobiltelefoner. Mens min samboer prøver å løse problemene
på en kreativ måte (her om dagen forsøkte han å arrangere
et singelparty for sokkene sine, for å se om noen fant sam-
men i par), har jeg stort sett resignert, og funnet meg til rette
med å skylde på arv og miljø. Jeg er resultatet av en opp-
vekst i et ikke akkurat pent møblert – heller i et nokså over-
møblert – hjem på vestkanten, og kan lite gjøre med dét. I
første etasje av generasjonsboligen bodde mine besteforel-
dre, som i beste krigsgenerasjonsånd lærte meg at man aldri
kan vite hva som kan komme til nytte, og at den som sparer,
hun har. I andre etasje regjerte min mor med mild hånd og en
formening om at når man holder på med noe har man lov til
å rote litt, ellers får man jo ikke gjort noen ting. (Selv har jeg
kommet frem til at ”holder på med noe” kan tolkes vidt, slik
at det for eksempel kan innbefatte tv-titting, spising og
soving, hvis nødvendig.) I tredje etasje fylte min far opp med
saker og ting han trengte til sine mange hobbyer, og om -
kvedet var fast: ”Ikke rør! Denne haugen er
ikke rot, det er installasjonskunst!” 

Jeg tviler vel på om dette er et
argument som kan overbevise eien-
domsmeglere og boligstylister, for
ikke å snakke om poten sielle
kjøpere. Men når jeg leter etter
ryddelysten i meg, som nok
en gang er borte
vekk, lurer jeg på
om det likevel ikke
kan være verdt et
forsøk. 

Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Ut av puppen –
INN PÅ KJØKKENET
Solcelleforskning og pc-utvikling er noe av 
grunnen til at kjøkkenskapene våre snart 
oversvømmes av smarte silikonprodukter.
TEKST: RIKKE ÅSERUD

Tidligere var silikon noe mange av oss stort sett forbandt med
tynnkledde badedraktdamer og trutmunnede undertøysmodel-
ler. Men silikonet har nå for alvor funnet en ny arena utenfor de
vakre damekroppene, nemlig kjøkkenet. Grytekluter, bakefolie,
smørepensler, brød- kake og muffinsformer, visper, bokser, bol-
ler, kjevler, sleiver og slikkepotter kommer nå i silikon, og til og
med kjeler og stekepanner som kan brettes sammen etter bruk
er nå på vei inn i et kjøkken nær deg. Men hva er det egentlig
med dette silikonet som gjør det så velegnet til kjøkkenredska-
per? Hus & Bolig har spurt materialekspert Martin Ystenes. 
– Silikon ligner plast, men har silisium i stedet for karbon.

Stoffet kommer i nesten like mange former som plast, noe som
gjør at det kan brukes i svært mange ulike sammenhenger, sier
Ystenes, som er professor ved institutt for materialteknologi på
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 
Kjeder av silisium- og oksygenmolekyler i silikonet gjør at

stoffet kan tåle langt høyere varme enn plast. 
– Kun silisium og oksygen gir kvarts, eller bergkrystall, som

ikke smelter før ved 1400 grader. Silikon er mindre varmebe-
standig, men har litt av kvartsens kjemiske egenskaper, forklarer
Ystenes. Han legger til at det har vært mye forskning på silikon
de siste årene, men det har ikke først og fremst vært med tanke
på å utvikle kakeformer eller slikkepotter. 
– Silisiumindustrien har vokst voldsomt på grunn av solcel-

leforskningen og utviklingen av ny datateknologi. Når man først
finner ut at et materiale er brukbart på ett område, tar det
gjerne ikke lang tid før man finner at det er velegnet også på
andre områder, sier professoren. raa@huseierne.no
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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
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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
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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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TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

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

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

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

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

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK
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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.
Veritas godkjent for boligsalgsrapport. 
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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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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Enklere flyttemelding 
Banken, strømleverandøren, telesel-
skapet, avisen – det er mange som
skal underrettes om adresseendring
når du flytter. På det nye nettstedet
flytteportalen.no kan du gjøre det
enkelt og gratis.
– Når man skal melde om adresse-

endring på tradisjonelt vis tar det
gjerne tid, og det er lett å glemme
noen. Alle kontaktene man har, fra
banken til ulike medlemsorganisasjo-
ner skal gjerne underrettes. På flytte-
portalen.no har vi gjort det enkelt. 
Ved å krysse av for de man vil sende
adresseendringen til fra en liste, kan
man henvende seg til alle sine kontak-
ter samtidig, reklamerer daglig leder
Dan Friis-Møller i flytteportalen.no.
Han legger til at registreringen ikke
koster forbrukeren en krone.
Nettportalen har også et system

som gjør det enkelt å sende flytte -
melding til venner. Folkeregisteret er
foreløpig ikke med på ordningen, og
krever som før en egen flyttemelding.
raa@huseierne.no

Advarer mot 
lysforurensning
Vi går en mørkere tid i møte, og
mange oppdager i disse dager behovet
for god utebelysning i oppkjørselen
og utenfor garasjen og huset. Men
sivilarkitekt Kim Skaara i Skaara Arki-
tekter ber folk tenke seg om før de
flombelyser eiendommen. Kanskje
holder det med én lampe, i stedet for
en hel hær av lyspunkter. 
– Vi er i ferd med å få et lysfor-

urensningsproblem. Fasadebelysning
og utebelysning har i enkelte tilfeller
tatt helt av, noe jeg mener er en helt
unødvendig energisløsing. Det er også
gjort undersøkelser som viser at dyr
blir helt forvirret av alt lyset vi men-
neskene bruker, sier Skaara. Han
minner om at hus med store vindus-
flater ofte slipper ut så mye lys
gjennom vinduene at ekstra belysning
kan være unødvendig, og oppfordrer
folk til heller å plassere lyspunktene
utenfor huset hensiktsmessig enn å
øke antallet. raa@huseierne.no
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Slik sparer du strøm!
Bruk av unødvendig energi er både 
kostbart og lite miljøvennlig.
Her har du noen tiltak som er 
enkle å gjennomføre, og som 
snart er spart inn igjen!

Med dimmer bruker 
du mindre energi, og 
lyspærene varer lenger. 
Dessuten får du akkurat 
den lysstyrken du trenger 
og trives med.
Slå av lys i rom du ikke 
oppholder deg i.

.

Med fotoceller slås 
lyset automatisk på 
når det mørkner, og 
av når det blir lyst.   

I trappeganger, 
boder og garasje 
står lyset ofte 
unødvendig på. En 
bevegelsessensor 
er både sikker og 
strømbesparende. Du slipper 
å fomle etter lysbryteren, og 
lyset slukker automatisk når 
du går.  

Finn din nærmeste elektriker på

www.elfag.no

ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

50-60% av energibruken i norske hjem 
går til oppvarming. Termostatstyring 

og tidsstyring er nøkkelord. Med et 
system for automatisk 

natt- og dagsenking 
av temperaturen 

sparer du ikke bare 
strøm. Du får også 
komforttemperatur 
når du står opp om 

morgenen, og når 
du kommer hjem 

fra jobb.

..

Nå finnes det 
mange nye produkter 

med både spennende design 
og lavt energiforbruk. Tenk 
strømsparing neste gang du 

skal gjøre forbedringer i 
huset!  

INNELYS

UTELYS

ANDRE ROM

OPPVARMING

ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTER

DITT BESTE ENØK-TILTAK:
Kontakt en Elfag-elektriker! 

Vi har mange gode løsninger på hvordan

du kan redusere strømutgiftene.
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Elektrikersprekk 
på kjøkkenet

Drømmer du om nytt kjøkken, bør du kontakte elektriker før du går i gang
med arbeidet. Hvis ikke kan du risikere en kraftig sprekk i budsjettet 

dersom det viser seg at det elektriske anlegget ikke holder mål. 

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND ➤
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– Det er nok mange som får seg en over-
raskelse når de kommer hjem med en ny
komfyr og tror det bare er å plugge den
inn i veggen. Ofte holder ikke kursen
som allerede er der, og bytter man til
separat platetopp og komfyr, trenger
man plutselig et ekstra stikk, sier Geir R.
Gysler, i Elektriker Gruppen. 
I dag er han på oppdrag hos Line

Isaksen, som sammen med mann og to

barn holder til i et lite rekkehus på Søn-
dre Nordstrand i Oslo. For å spare
penger i forbindelse med oppussing av
kjøkkenet, som for lengst var gått ut på
dato, valgte familien innredning fra Ikea,
og tegnet det hele selv. Et snekkerfirma
med polske arbeidere hjalp til med mon-
teringen. Siden det allerede var flere stikk
i veggen, falt det verken familien eller
snekkeren inn at dette ikke holdt for å
drive den nye innebygningskomfyren og
platetoppen Isaksen hadde funnet billig
på nettet.

– For snekkerens del er det klart at
han bør se om det elektriske anlegget
holder før han begynner å bygge. Her
har han nok sett at det er et stikk der, og
regnet med at det holder til komfyren,
sier Gysler. 

I dette tilfellet var stikket under kjøk-
kenbenken kun på ti ampere, og dersom
komfyren hadde blitt plugget inn der,
ville det umiddelbart ha ført til overbe-
lastning. 

Nytt sikringsskap
Fordi boligen har en gammel løsning
med skrusikringer, ble Gysler etter første
besøk enig med Isaksen om å skifte ut
hele systemet. Nå installerer han såkalte
jordfeilautomater, der hver sikring har en
innebygd jordfeilbryter som reagerer når
den enkelte kursen blir overbelastet.
Hadde han kommet inn tidligere ville
han  anbefalt å sette inn flere kurser for å
møte eventuelle fremtidige behov, men
fordi kjøkkenet alt er på plass er det
kronglete og vondt å komme til. 
– Ofte er det en stor fordel å tilkalle

oss i forkant, før du pusser opp kjøkke-
net. Behovet for strøm er mye større i
dag enn tidligere. Folk har espressomas-
kiner, vannkokere, mikrobølgeovner og
mye annet som trekker strøm. Kjører
man disse tingene samtidig skal det ikke
mye til for å få en overbelastning, sier
Gysler. 
En standard platetopp trenger en

kurs på 20 ampere, mens selve komfyren
klarer seg med en 16 ampers kurs. For

Line Isaksen

PLUNDRETE: Det ble kronglete og vondt for elektriker Geir R. Gysler å komme til siden kjøkkenet allerede var montert.                                           
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induksjonsplater skal man helst opp i
hele 25 ampere. 
– Hadde jeg kommet inn her tid -

ligere hadde jeg helt klart lagt en 25
amperes kurs. Induksjonskomfyrer kan
komme opp i hele 7 000 watt når alt kjø-
res, men for å slippe å demontere hele
kjøkkenet bruker vi 20 ampere på gamle
kurser, sier Gysler. 
Mindre kurser på 20 og 16 ampere er

nemlig såpass tynne at de kan trekkes
gjennom eksisterende trekkrør i veggen.
En 25 ampers kurs måtte på dette stadiet
ha blitt lagt synlig. 

For å få på plass til det nye stikket hos
familien Isaksen, ender Gysler med å
bruke det eksisterende trekkrøret som
går til en 16 ampers kurs for oppvask-
maskinen. Deretter trekkes ledningene
under resten av kjøkkeninnredningen til

der komfyren er plassert, og Gysler setter
opp et nytt stikk. 
– Som du ser ville det vært vesentlig

lettere å gjort dette før kjøkkenet kom på
plass, sier Gysler, mens svetten driver og
han ligger og sparker på gulvet. 

Kostbar affære
Da Hus & Bolig senere besøker Isaksen,
har regningen for arbeidet dumpet ned i ➤

Din komplette leverandør 
av vinduer, balkongdører 
og skyvedører, ytterdører, 
innerdører, boddører og 
hyttedører.

www.trenor.no

Invester i et komfortabelt inneklima
Nye vinduer reduserer kald-
ras og trekk. Kombiner dem 
med våre godt isolerte ytter-
dører - så får du enda bedre 
innekomfort i din bolig!

                                               Det kan være lurt å se på det elektriske anlegget FØR man begynner å bygge.
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postkassen. Familien må ut med hele
19 000 kroner for installasjonsjobben, og
kjøkkenet, som originalt kom på litt over
40 000 kroner inkludert montering og
hvitevarer, har plutselig blitt mye dyrere
enn beregnet. 
– Vi kom jo i utgangspunktet bra ut

av det i og med at vi hadde tegnet kjøk-
kenet selv og kjøpt innredningen på
Ikea. Selv om vi visste at det måtte en
elektriker inn for å koble til selve plate-
toppen, hadde vi aldri innbilt oss at det
skulle kommet på mer enn et par tusen
kroner, sier Isaksen, som oppjusterte
pris estimatet etter at elektrikeren var
innom første gang. 
– Vi fikk beskjed om å regne med en

pris på i overkant av 1 000 kroner per
kurs, pluss moms og arbeid. Da vi regnet
på det kom vi til litt over 10 000 kroner.
At jobben skulle koste hele 19 000 kro-
ner hadde vi aldri regnet med, sier Isak-
sen. brs@huseierne.no
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3570 Ål - Telefon 3208 6330

www.espegard.no    

Leveres komplett med grillrist i rustfritt stål og 
kjetting for  ka� ekjele. Gryta har oppsamlingskar 

for fett, aske og glør på under siden.  Står støtt 
 uansett underlag. 

Pannediameter gryte: 60 og 70 cm 
Ekstrautstyr: Gnistfanger, steikehelle, lokk, 

ka� ekjele, popcorngryte

–  grilling, bålkos og sosiale samlinger

Ny adresse?
Logg deg inn på huseierne.no

Gå til “MIN SIDE”
for å gjøre endringer

GAMMELT OG NYTT:
De gamle sikringene
er byttet ut med nye
jordfeilautomater. De
reagerer hvis kursen
blir overbelastet.
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Med EL-sjekken reduserer du faren for brann. 

En av våre dyktige elektrikere kommer hjem til deg og utfører en 

fullstendig EL-sjekk av boligen din. Du får en statusrapport med 

informasjon om hva som eventuelt bør forbedres, samt gode råd 

om sikker og riktig bruk av strøm og elektriske apparater.

For mer informasjon og bestilling, ring:

Synd hvis det 
skulle brenne opp...

www.sikringen.noHandler det om elektrisitet, trenger du bare ett nummer

Tlf. 02060



86 • hus&bolig 4–2009

75 000 boliger får 
vannskader hvert år!
Fukt- og vannskader er vanlig – ikke bare i gamle hus, men også i nye 

boliger . Slike skader kan gi mye ekstra bry, med mulig helserisiko på grunn 

av mugg- og sopp.

Få ditt på det tørre
Sammen med HL og Varme & Bad tilbyr vi derfor Vannsjekken. Da kommer  

en rørlegger hjem til deg og sjekker VVS-anlegget samtidig som du får 

informasjon om hva som bør gjøres. Vannsjekken koster 1 500 kroner, men 

som medlem av HL får du 500 kroner i rabatt.

Les mer på www.vannsjekken.no eller ring 07171 for mer informasjon.
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Arne Lycke, risikospesialist
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Tryggere 
bolighandel

Boligsalgsrapport kan snart bli påbudt. 
Rapporten vil bidra til en tryggere

bolighandel og færre tvister 
og rettssaker. 

TEKST: STINE ERIKSEN
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

➤
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Hvert åttende boligsalg ender med at
misfornøyde kjøpere krever erstatning
fra selgeren på grunn av skjulte feil

eller mangler i boligen. Mange konflikter
kunne vært unngått om selger hadde sør-
get for en ordentlig gjennomgang av boli-
gen, og visste hva som ble solgt. 
– Å be en godkjent

takstmann om en
boligsalgsrapport er en
billig forsikring mot å
havne i søksmål i etter-
tid. Som boligselger bør
du vite hva du selger.
De ytre ting kan alle se.
Interessen bør ligge i de
skjulte feil og feller, sier Vidar Holm i For-
brukerrådet. 
Boligsalgsrapporten er en tilstands-

analyse hvor det er lagt vekt på å fremstille
de byggtekniske forhold som er særlig rel-
evante ved skifte av bolig. Rapporten skal
øke tryggheten for partene uten å erstatte
verken selgers opplysningsplikt eller
kjøpers undersøkelsesplikt.

Sertifisering av takstmenn
Forbrukerrådet foreslår at boligsalgsrap-
porten skal være obligatorisk, og at selger
skal pålegges en plikt til å innhente til-
standsrapport ved salg i forbrukerforhold.
De som skal foreta den tekniske til-
standsvurderingen skal ha en bedre kom-
petanse enn dagens takstmenn. Ifølge
Holm er verdi- og lånetakstene, som
brukes flere steder i landet i dag, kun
basert på visuell besiktigelse og er lite
egnet som dokumentasjon på byggets fak-
tiske tilstand og forventet levetid. 
Takstbransjen har vært med på å utar-

beide et regelverk som skal gjøre det
tryggere å kjøpe og selge bolig, der de
blant annet har innført et samarbeid
med Det Norske Veritas om sertifis-
ering av takstmenn. 

Vidar Holm

• hus&bolig 4–2009
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– Det styrker troverdigheten å ha en
nøytral instans utenfor bransjen som
kurser takstmenn. De nye sertifikatene vil
gi bedre kvalitetskontroll med takstmenns
faglige bakgrunn, og luke bort de useriøse
aktørene på markedet, sier Arne Støbakk,
administrerende direktør i Norges Takser-
ingsforbund.
Problemet er at strykprosent blant de

som har fremstilt seg til sertifiseringsprøve
for Veritas har vært høy, og mange har
blitt skremt fra å ta etterutdanningen. Det
begrunner Støbakk med at eksamen har
for teoretiske rammer, mens det i yrket
blir lagt mer vekt på det praktiske. I løpet
av de neste månedene skal prøvene inn til
revurdering. Takseringsforbundet vil
beholde dagens private sertifiserings -
ordning, og oppfordrer både boligselgere,
kjøpere og meglere til å be om en boligsal-
gsrapport utført av en Veritas-sertifisert
takstmann. 
– Det finnes dessverre altfor få sertifis-

erte takstmenn. For at tilbudet skal
komme på plass må markedet etterspørre
kompetansen, sier Støbakk. 

Uenighet om ansvar
Hos Klagenemnda for takstmenn omhan-
dler de fleste klagene feil og svakheter i
boligsalgsrapporter og i verdi- og lånetak-
ster. Det viser at det er behov for å bedre
kompetansen til de bygningskyndige.
Men det er uenighet om hvor stor del av
ansvaret som skal ligge hos takstmannen.
Med obligatorisk boligsalgsrapporten vil
det legges et større ansvar på takst-
mennene, som får mer definerte krav til
hva som skal gjennomgås i boligen. 
–  I dag fraskriver

takstmenn seg store
deler av ansvaret. Om
takstmannen gjør en feil
bør han stå ansvarlig,
sier Finn Tveter, direk-
tør i Norges Eiendoms -
meglerforbund. Det føl-
ger ingen lovpålegg om
hva en takstmann skal avdekke under en
befaring, og det er derfor ofte vanskelig å
plassere ansvar om konflikter oppstår i
ettertid.  
Takstmenn tror en ansvarsforskyvning

vil invitere til misbruk, og at selgeren vil
skjule informasjon for å øke boligverdien.
– Boligsalgsrapporten er ingen garanti

for at det ikke finnes skjulte feil, skader ➤

Finn Tveter

FINN 10 FEIL: Uten boligsalgsrapport er det vanskelig
å oppdage et hus’ mange svakheter.



eller mangler, ettersom det blant annet
ikke er foretatt åpning av konstruk-
sjoner. Tilbakeholdt eller uriktig infor-
masjon som har betydning for rapporten
er ikke takstmannens ansvar, med min-
dre han ut fra sine faglige kvalifikasjoner
eller erfaring burde ha forstått at infor-
masjonen ikke var korrekt, sier Arne
Støbakk, administrerende direktør i
Norges Takseringsforbund. 
Støbakk mener at selger må ha et

ansvar. Selger plikter i dag å lese gjen-
nom rapporten, og gi tilbakemelding
om eventuelle feil eller mangler før rap-
porten tas i bruk. 

Unngå overraskelser
– Det er et paradoks at boligkjøp,
som er den dyreste engangsin-
vesteringen vi gjør i livet, ofte er så
lite grundig gjennomført. Vi
kjøper boliger uten å vite nok om
inneklimaet, radonnivået, drener-
inger, mugg eller fuktskader, sier
Geir Engebraaten, styremedlem i

Huseiernes Landsforbund. 
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Med takstein fra Skarpnes er du på den sikre siden 
Se www.skarpnes.com for mer informasjon.

F a k t a

Takstlovutvalget ble oppnevnt av Barne- og likestillings -

departementet våren 2007. Utvalget skulle se på muligheter

for å gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig. 

Utvalget besto av representanter fra Forbrukerrådet, eien-

domsmeglerbransjen, takstbransjen, Finansnæringens hoved -

organisasjon samt representanter fra flere departementer.

Takstlovutvalget leverte tidligere i år sin innstilling, der det går

inn for flere lovendringer som skal bidra til mer grundige til-

standsrapporter enn dagens overfladiske låne- og verditak-

ster. Rapportene skal inneholde både en gjennomgang av

boligens tekniske tilstand, informasjon om energiutnyttelse

og eventuelle radonproblemer. 

Utvalget ble ikke enige om slike tilstandsrapporter burde

bli obligatoriske eller ikke. Representantene fra Forbruk-

errådet og takseringsbransjen ønsket obligatoriske rap-

porter. De ønsker også at tilstandsrapporten skal være

gjort før eiendoms meglerne blir koblet inn i salget, for 

å sikre uavhengighet  mellom takstmann og megler.

Forslagene er ute på høring.

Geir Engebraaten
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HL får stadig henven-
delser fra medlemmer som
etter boligkjøp oppdager
vedlikeholdskostnader de
ikke hadde regnet med. 
– Med en boligsal-

gsrapport utført av fag-
godkjente takstmenn blir
det lettere for kjøper å få
en oversikt over boligen han vurderer å
kjøpe. Vet man hva eventuelle nødvendige
reparasjoner og utbedringer vil koste, vet
man også hva man er villig til å betale for
boligen. Da unngås ubehag for både kjøper
og selger i ettertid, sier Engebraaten. 
En undersøkelse fra eierskifteforsikrings-

selskapet Protector viser at det er 20 prosent
færre reklamasjoner når boligsalgsrapporter
benyttes. Flere forsikringsselskaper gir pre-
mierabatt.
Norsk Takseringsforbund opplyser at

boligsalgsrapport ofte koster tre ganger så
mye som en vanlig verditakst, men gir et
mye bedre bilde av tilstand, vedlikeholdset-
terslep og kostnader ved å sette alt i
forskriftsmessig stand. ser@huseierne.no 

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.

Krangel om 
verdivurdering

Tidligere i år reiste eiendomsmeglere spørsmålet om vi i det
hele tatt trengte takstmenns verdivurdering. 

Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund mener at takstmenn er over-
flødige når det gjelder å sette verdi på boligen, og at de bør holde seg til den
tekniske  vurderingen. 

– Megleren kjenner det lokale markedet best og bør gi verdivurderingen.
 Takstmennene sitter for langt fra markedet til å være fullt oppdatert, og verdien
på eiendommen settes ofte lenge før den skal selges, sier Tveter. 
Han mener takstmannen går ut over sin kompetanse i forhold til å vurdere pris.

Arne Støbakk er uenig, og mener at det er mange som er kompetente til å
sette en verdivurdering, men at en nøytral rådgiver er nødvendig.

– Meglere bruker verdisetting som et verktøy i salgsprosessen, og manip-
ulerer taksten opp og ned for å få best mulig pris. De har en interesse i salget,
derfor er det umulig å bli en nøytral verdisetter, sier Støbakk.

Arne Støbakk
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Pynter 
søppelkassene

Asker kommune innfører søppelsortering 
fra 2011. Det innebærer at hver husstand må ha

tre søppelkasser hver. Kommunen ba derfor
arkitekt Håkon Vigsnes om å tenke ut løsninger

som kan skape god estetikk og ryddighet.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

– Å ha det pent og hyggelig rundt seg
betyr mye for trivselen og må ikke under-
vurderes, sier ordfører Lene Conradi. 
– Allerede i planleggingsfasen har Asker
kommune ønsket å legge til rette for gode
løsninger når innbyggerne nå må ha tre
beholdere som tar mye plass. Vi ønsker å
være føre var.

Det var arkitekt Håkon Vigsnes i
Jarmund / Vigsnæs arkitekter som fikk oppdraget. Han mener
kommunen har gjort et banebrytende arbeid når det gjelder
avfallsdesign.
– Småmiljøer er visuelt utsatt. Tre søppelkasser utenfor hver

bolig kan fort virke bråkete. Jeg har derfor ønsket å samle dem i
gatebildet, og har foreslått løsninger som kan passe i ulike
miljøer, sier han. 
Vigsnes forteller at han har prøvd å tilpasse søppelkasse -

skjulerne, som kan kjøpes i byggesett, trehusarkitekturen i
kommunen. Flettverk av panel skaper lys og skygge. Materia-
lene er sibirsk lerk som gråner naturlig. Det kan males hvis man
ønsker det. Platen kassene kan stå på er stabil mot fukt, og gjør
det lett å trille dem ut og inn.
Prisen på de ulike løsningene er ikke på plass ennå, men de

vil nok koste noen tusenlapper. Ordfører Conradi understreker
imidlertid at dette er et tilbud til innbyggerne, ikke et pålegg.
ngs@huseierne.no

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.

Arkitekt Håkon Vigsnes.

RYDDER REKKENE: Tre søppelkonteinere utenfor hver bolig kan fort bli
rotete og utrivelig. Asker kommune vil derfor tilby systemer som skjuler

og samler kassene. Bildemontasje: Appell reklamebyrå.
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Din nye nabo?
Pablos slekt er opprinnelig fra Madagaskar, men selv er han født i Norge, av svenske foreldre.

Hele livet har han levd i skjul for myndighetene; de siste årene i en leilighet sentralt i Oslo. 
Norge har forbud mot panterkameleoner som ham, men det kan det bli en slutt på. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD



Da Vårherre leverte ut ansikter, sto kan-
skje ikke Pablo først i køen. Da fargene
ble utdelt, derimot, må de siste ha blitt
de første. 

– Kameleonen skifter ikke farger
etter omgivelsene, som mange tror, men
etter humør, forklarer Pablos eier. Akku-
rat hva slags humør Pablo er i nå, er ikke
så godt å si verken for matfar eller andre,
men så lenge fargene ikke endrer seg, vit-
ner det om et stabilt stemningsleie. Hvis
han blir redd eller stresset ser man det
godt på forandringene som inntrer på
den tørre, skjellete huden. Godt er det
kanskje da, at Pablo lever i lykkelig uvi-
tenhet om at han nok er landets minst
populære nabo.  

Vurderer å oppheve forbud
En undersøkelse gjort på oppdrag av
Dyrevernalliansen viser nemlig at 75
prosent av befolkningen stiller seg svært
negativ eller ganske negativ til tanken på
at deres nærmeste nabo skaffer seg en
øgle, slange eller lignende krypdyr. I dag
er alle slike dyr ulovlige i norske hjem,
men Mattilsynet vurderer om forbudet
bør oppheves for noen arter. Så langt sit-
ter tilsynet med en liste på 30 arter, fore-
slått av Norsk Herpetologisk Forening
(NHF).  Listen skal vurderes av Norges
Zoohandleres bransjeforening og Direk-
toratet for naturforvaltning, samt innad
i tilsynets vitenskapskomité, før et ende-
lig forslag vil sendes til Landbruks- og
matdepartementet. 

Norsk Herpetologisk Forening er en
interesseorganisasjon for alle som er
interessert i reptiler og amfibier. Den
arbeider for vern av herptiler nasjonalt
og internasjonalt, men også for legalise-
ring av enkelte arter. 

– Hvilke dyr man har lov til å holde i
Norge er nokså tilfeldig. Det er nesten
ingen begrensninger for fugl og fisk, og
heller ikke for andre eksotiske dyr som
for eksempel marsvin, mens alle reptiler
og amfibier er totalt forbudt. Norge er så
å si alene i hele verden om et slikt for-
bud. For alle oss som er interessert i disse
dyrene, virker dette meningsløst, sier
Stein Ivar Ramberg, formann i NHF. 

Vil ikke spre frykt
Hus & Bolig møter Ramberg i leilighe-
ten til ”Torvald”, et ivrig medlem i for-
eningen. Som eier av fem ulovlige kryp- ➤
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Herptiler er en samlebetegnelse for krypdyr og amfibier. Krypdyr omfatter slanger, skilpadder,

øgler og krokodiller, mens amfibier omfatter salamander, frosk og padde. Enkelte, for eksempel

allergikere, kan få dispensasjon fra forbudet mot herptilhold. Det er først og fremst skilpadde de

da får lov til å holde som husdyr. 

HELT PYTON: 
Trepytonslangen
Monty er sjelden
ute. Han trives
best i det varme
terrariet, oppkvei-
let i greiner og
røtter sammen
med kameraten
Modesty.

HARMLØS: – Herptiler er utrolig fascinerende, og alle dyrene vi foreslår å lovliggjøre er harmløse for oss
mennesker, som denne lille krabaten, smiler Stein Ivar Ramberg, formann i Norsk Herpetologisk Forening.
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dyr vil ”Torvald” være anonym. Men han
viser gjerne frem sine tre terrarier. I det
ene bor picasso-panterkameleonen
Pablo. I det andre de to kornsnokene
Oscar (som en god stund etter dåpen
viste seg å være en jente) og Victor. Det
tredje huser de to grønne trepytonslang-
ene Monty og Modesty. Det er svært
begrenset hvor mange i nabolaget som
kjenner til ”Torvald”s uvanlige husdyr.

– Det er ikke noe poeng å spre unød-
vendig frykt. Men noen i blokken kjen-
ner til dyrene. Jeg har blant annet en god
nabo som kommer og sjekker at alt står
bra til når jeg er bortreist, forteller ”Tor-
vald”. Ingen av dyrene han har er giftige,
men han har forståelse for at slanger på
rundt 1,80 kan virke skremmende på
enkelte. Selv er han blitt svært glad i
dyrene, til tross for at han ikke kan
oppnå samme kontakt med dem som
med for eksempel en hund eller katt.

– Jeg bruker mye tid på å tilrettelegge
terrariene, på å stelle for dyrene og på å
følge med på hvordan de har det. Selvføl-
gelig er jeg blitt glad i dem, sier ”Tor-
vald”. 

Ulykkelige i fangenskap
Om dyrene er glad i ham, er imidlertid
vanskelig å si. Slanger, øgler, skilpadder
og andre krypdyr trives best uten men-
neskelig selskap og bør derfor leve langt
vekk fra bolighus i Norge, mener blant
annet Dyrevernalliansen. Organisasjo-
nen jobber intenst for at forbudet mot
hold av reptiler skal opprettholdes. 

– Erfaring fra andre land viser at det

er vanskelig å gi slike dyr et godt liv i
fangenskap. Hunder og katter har vært
domestisert i flere tusen år, mens slanger
og øgler er ville, og har en iboende frykt
for mennesker. I mange tilfeller blir de
fanget direkte fra regnskogen, og har
store problemer med å tilpasse seg et liv i
fangenskap, sier Anton Krag, biolog og
vitenskapelig rådgiver i Dyrevernallian-
sen. 

Selv om dyrenes velferd er alliansens
viktigste argument mot lovliggjøring av
enkelte krypdyr, er det også andre tungt-
veiende grunner til å opprettholde forbu-
det, mener Krag.

– 90 prosent av alle disse artene er
bærere av salmonella. I andre land, der
reptilhold er lovlig, advarer myndighe-
tene folk med svekket immunforsvar,
samt barn og gravide, mot å ha for mye
kontakt med reptiler, sier han. I tillegg
frykter alliansen at arter skal komme på
avveie og danne kolonier i norsk natur –
eller skremme folk i nabolaget.

– Alle typer husdyr kan komme på
avveie. Men å møte på en rømt katt,
hund eller papegøye er vel neppe like
fryktinngytende som å finne en rømt
pytonslange på det varme badegulvet
eller i det lune sikringsskapet, påpeker
Krag. 

Usikkert antall
Dagens forbud mot herptiler er imidler-
tid ingen forsikring mot at ikke nettopp
dette kan skje.  NHF anslår at det i dag
finnes rundt 100 000 herptiler i norske
hjem. Dyrevernalliansen mener tallet lig-

Lovliggjøring av
enkelte herptiler:
ARGUMENTER FOR:
• Mange herptiler er fra naturens side 

lite sosiale, lite arealkrevende og ikke

spesielt aktive, og egner seg derfor

svært godt som husdyr. 

• De foreslåtte artene er ikke farlige. 

• De foreslåtte artene skal ikke tåle det

norske klimaet så godt at de vil kunne

danne kolonier.  

• Eiere av forbudte herptiler kvier seg ofte

for å ta dyret med til veterinær ved

behov. En lovliggjøring vil bedre dyre -

velferden på dette området.

• Ved å lovliggjøre enkelte herptiler vil folk

heller velge disse enn andre, farligere

arter. 

• Handel og avl vil komme i ordnede

 former. 

ARGUMENTER MOT:
• Herptiler er ikke genetisk domestisert

og trives best uten menneskelig

 kontakt.

• Kravene til fysisk miljø, fôr og stell er

vanskelige å oppfylle i vanlige, norske

hjem, og risikoen for dårlig dyrevelferd

er stor. 

• Mange herptiler er infisert med sal -

monella, og smittefaren bør tas alvorlig.

• Større etterspørsel gir større fare for

 villfangst og dyrevelferdsmessig dårlige

transportforhold.

• Et generelt forbud er lettere å håndheve

enn et forbud med en rekke unntatte

arter.

• Herptiler vil skape frykt og uro i

 nabolag. 

VANLIG: Kornsnoken er en av de vanligste
slangene i fangenskap, og regnes for å
være forholdsvis lettholdt.  
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ger nærmere 10 000. Ikke alle disse er ulov-
lige, men det er uansett mange flere enn et
forbud skulle tilsi. Mange reptileiere har fått
dispensasjon, enten på grunn av allergi mot
andre dyr, eller av andre årsaker. Det var de
mange dispensasjonene som i sin tid fikk
regjeringen til å foreslå å myke opp reglene
på området.

– Et flertall i Stortingets næringskomité
var enig i at det var behov for å utarbeide en
positivliste over mulig lovlige arter, selv om
den ikke ønsket å oppheve forbudet mot å
innføre krypdyr. Dette kom frem da stor-
tingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd
ble lagt frem i 2002, og er bakgrunnen for
arbeidet som nå pågår, forteller Åsmund
Prytz, rådgiver i Landbruks- og Matdeparte-
mentet. Hvordan saken vil utvikle seg
videre, kan han ikke si noe om før forslaget
fra Mattilsynet er klart og overgitt til depar-
tementet. I et svar på spørsmål om saken i
Stortinget uttrykker imidlertid landbruks-
og matminister Lars Peder Brekk skepsis
mot at ville dyr holdes i fangenskap, noe
som kan antyde at han ønsker å opprett-
holde forbudet.

Men Stein Ivar Ramberg, ”Torvald” og
andre reptilentusiaster krysser fortsatt fing-
rene for at deres favorittdyr skal bli lovlige.
På roterommet til ”Torvald” ligger allerede
tørre røtter og innmat til neste terrarium
klart. 

– Hva gjør du med dette hvis forbudet
ikke oppheves?

– Det ville være veldig synd, svarer ”Tor-
vald.” Men i praksis får det ikke all verdens
betydning. Et nytt terrarium og flere dyr har
han tenkt å skaffe seg, uansett. 
raa@huseierne.no

Anne Brit Sommervold (52),

Stavanger: 

– Nei! Jeg liker ikke krypdyr!

Og disse hører ikke til i det nor-

ske økosystemet. Det er forres-

ten det viktigste argumentet. At

jeg ikke liker dem kommer i til-

legg!

Bjørn Haneberg (71), Oslo: 

– Nei, de dyrene hører ikke

hjemme her. Jeg har levd blant

slanger og andre krypdyr i

Afrika, så jeg er ikke spesielt

redd så lenge dyrene ikke er

giftige, men disse artene har

ikke noe i Norge å gjøre. 

Johan Bengtsson, (26), bor i

Oslo, er fra Borås i Sverige: 

– Ja. Så lenge de ikke er gif-

tige, er det helt greit for meg.

De bjeffer ikke og lukter ikke.

Hunder og katter kan gjøre mer

skade enn disse her. 

Marit Harsjøen (51), Oslo: 

– Nei. Jeg er imot at slike dyr

holdes i fangenskap. De bør

ikke fanges og fjernes fra sitt

rette element. 

Henrietta Arukwe (37), Oslo: 

– Nei! Jeg har små barn. Jeg

ville vært svært skeptisk og

redd for barna dersom vi fikk

slike dyr i nabolaget. 

Kunne du tenke deg Pablo eller Victor som nabo? 
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NORTEKK AS – en av Østlandets største innen
TAKTEKKING OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

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

 Blikkenslagerarbeider:
 Alle typer blikkenslagerarbeider utføres.

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

BOLIGER – NÆRINGSBYGG – BOLIGBLOKKER – BYGÅRDER

Industriveien 9c
2021 Skedsmokorset
Tlf. 63 87 15 50
Fax 63 87 15 60
www.nortekk.no
E-mail: post@nortekk.no
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Arbeid er en lek
Back App er stolen som gjør at du

trener musklene som støtter opp

ryggsøylen mens du sitter. Ingen

grunn til treningstillegg på konto-

ret lengre. Overtid blir treningstid

når du sitter på treningsstolen, og

når du i tillegg har hele 100 farger

å velge mellom finnes det ingen

unnskyldning for at den ikke

 passer med resten av interiøret.

www.backapp.eu

ser@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Den letteste måten 
å skape en liten formue på, 
er å starte med en stor.”
Leo Rosten (1908-1997), manusforfatter

Kjøkkenets 
midtpunkt

Ingenting er hva det ser ut til å være. 

Heller ikke Siemens nye kjøleskap, som

er like mye brunevare som hvitevare.

Kjøleskapet CoolMedia har 17 tommers

LCD-skjerm, innebygde høyttalere, USB-

port, DVD- og CD-spiller. Også kjølingen

er høyteknologisk, med ulike temperatu-

rer og luftfuktighet i ulike hyller. Om det

finnes tid og konsentrasjon igjen til å

lage mat på kjøkkenet er uvisst. Veil. 

pris: 26 990,-. www.siemens-home.no

Spesialdesignet kjæledyr 
Mange ønsker seg en hund, men har ikke tid til verken å

mosjonere den eller støvsuge opp hundehår til enhver tid.

En god nummer to er denne hunden som holder seg i form

ved å holde oppe døren for deg. Med dørstopperen fra

Sëmk blir både hund og mann overflødig. Og alt til 

under 200-lappen. www.tingbutikken.no 

Sommer hele året
De som ennå ikke har fått nok av grillpølser og hagesitting behøver ikke å tre inn 

i stua ennå. En utepeis forlenger sommeren. Denne peisen fra Jøtul bærer det

 elegante navnet Terrazza og er enkel å montere og lett å plassere. Så da er det bare 

å pakke ut voksduken igjen. Sommeren er ikke over. www.jotul.no

Fra bord til munn
Jordans nye bordpakning med tannpirkere

skal, i følge pressemeldingen, ha en design

som motiverer folk til å la den stå på spise -

bordet. Modellen passer også perfekt inn 

på kontor pulten blant stiftemaskiner, hulle -

maskiner og  bindersholdere. Med sin plas-

tiske stil får den deg til å bruke ti tann -

pirkere allerede før lunsj. Definitivt verdt

sine 24 kroner og 90 øre. www.jordan.no 
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Enkel oppussing
I serien ”Enkle triks som kan lure folk til å tro at du er flink til å pusse opp” er vi i dag

kommet til kjøkkenveggen. Med Alloc Kitchen Wall kan du fornye veggen over kjøkken-

benken på en dag, og uten å slite med fliser og fugemasse. Platene bare limes rett på

veggen, og skal i følge produsenten tåle både vannsøl og høye temperaturer godt, 

i tillegg til å være enkle å rengjøre. www.alloc.no 

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“Det provoserer meg at noen 

mennesker ikke ser verdien av shopping.”
Harald Andersen, leder av Kvadraturforeningen i Kristiansand

Sikre skyvedører
Ønsker du skyvedører ut mot hagen

eller verandaen? I så fall er det ingen

grunn til å la seg stoppe av sikkerhets-

messige årsaker. Produsenten Schüco

kan nå tilby innbruddssikre skyvedører

med FG-godkjenning. Ønsker du å

heve sikkerhetsnivået ytterligere, kan

produsenten også diske opp med

branndører og –vinduer, skudd -

hemmende dører og –vinduer,

 eksplosjonssikring og adgangs -

kontrollsystemer. www.schueco.no 

KRAFTKARER
Verdens mest kjøpte motorsag-

merke, Stihl, har som de fleste andre

for lengst hoppet på miljøbølgen.

Nå lanserer produsenten to batteri-

drevne hekksakser, som i motsetning

til sine bensindrevne brødre ikke

slipper ut skadelige avgasser. De

skal ikke stå tilbake for de mer for-

urensende maskinene når det gjelder

kraft, brukervennlighet eller komfort,

heter det fra produsentens side.

www.stihl.no  

ISTEDENFOR 
PARTERAPI

Sliter dere med forholdet? 

Kjøp ny støvsuger! I følge en

undersøkelse fra Electrolux er

støvsuging og oppvask to av de

vanligste kildene til krangler i

hjemmet. Electrolux har derfor

spesialkonstruert den nye støvsu-

geren UltraOne med tanke på å

redusere tiden man bruker på det

kjedelige husarbeidet til et mini-

mum. Utsalgsprisen ligger mellom

3 490 og 4 290 kroner – eller

altså omkring åtte parterapitimer.

www.electrolux.no 

Søppelkolleksjon for samlere
Den første Vipp-søppelbøtten så dagens lys i en frisør -

salong i 1939, noe som betyr at den populære beholderen

har 70-årsjubileum i år. Dette får selvfølgelig ikke gå upå-

aktet hen, men feires med en eksklusiv kolleksjon av den

originale søppelbøtten i miniformat. 

Opplaget er på 400 og hver bøtte 

er nummerert. www.vipp.com 



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

VB´s samarbeid med HL gir deg som 
HL medlem fl ere medlemsfordeler.

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.

 - La oss ta Vannsjekken hos deg.

Omfanget og skadevirkningene fra vannlekkasjer 
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, vaske-
maskin- og oppvaskmaskinkoplinger, varmtvannsbereder med mer. Vi kontrollerer alle rom med vann 
og avløp, slik som kjøkken, bad, toalettrom og vaskerom. Vannsjekken gjennomføres av Varme & Bads 
dyktige fagfolk.

asjer

IT CAN BE VERY ExPENSIVE TO GET FUKTForebygg dyre 
vannskader!

I høst samarbeider Varme & Bad, 
Huseiernes Landsforbund og IF om 
å bekjempe vann-skader i en felles 
kampanje; "Don't get fukt"

Slik bestiller du Vannsjekken:

Ring oss på 07171 eller gå inn på 

www.vannsjekken.no 

Du fi nner mer informasjon om Vannsjekken på vannsjekken.no

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

 D
O

M
E

N
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Er ditt hjem sikret mot lynnedslag? � � � � � � �

Hvert år forårsaker lyn store skader. 
Forsikringsselskapene har stor pågang
etter tordenvær, hovedsakelig på grunn
av ødelagt elektrisk utstyr og i verste
 tilfeller også brann.

Dette er ikke bare en fare, men kan
koste deg dyrt i egenandeler og
avkortninger. 

Selv om du ikke umiddelbart merker at
lynet har slått ned, kan det elektriske
 anlegget ha blitt så skadet at en brann
kan utløses lenge etter lynnedslaget.
Med klimatiske endringer og hyppigere
tilløp til tordenvær er det derfor viktig 
å sikre boligen.  

Konsekvensen av lynnedslag 
i nærheten:
Våre elektriske apparater er ikke bygget
for å tåle høye overspenninger. Det gir

seg til kjenne først og fremst ved å øde-
legge  elektroniske apparater som TV, PC,
vaskemaskiner, induksjonsovner, plate-
topper, kjøleskap og musikkanlegg.

Mer alvorlig: 
Hver gang overspenninger raser gjennom
huset vil ledninger, kontakter, koplings-
bokser m.v. bli svekket. Det vil si at
 isolasjonen i det elektriske anlegget over
tid blir slitt (tørker ut) og kan i verste fall
føre til brann. 

Hvordan kan vi sikre oss? 
Ved å installert overspenningsvern i
sikringsskapet som er mye raskere enn
sikringene. Overspenningene ledes ut til
jord. 

Flere typer overspenningsvern:
OBO Bettermann produserer vern for de

fleste apparater. Skulle overspenningene
ta veien gjennom antennekabler, tele- og
bredbåndslinjer finnes det også enkle
vern for dette. Vi har 5 års driftgaranti.

Fordel som medlem i 
Huseiernes Landsforbund 
Som medlem i Huseiernes landsforbund
vil du få 25% medlemsrabatt på ferdig
installert utstyr uavhengig av hvor du
bor. Vi samarbeider med elektrikere 
over hele landet som kan utføre arbeidet
til fastpris under forutsetning at du har
jording og plass i sikringsskapet.

Kontakt oss for hjelp: 
OBO Bettermann AS
Tlf.: 64 80 22 22
Fax: 64 80 22 49
E-post : info@obo-bettermann.no
www.obo-bettermann.no
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Unngå fukt
75 000 boliger får vannskader hvert år. Kostnadene er
enorme. Nå går Huseiernes Landsforbund, forsikrings -
selskapet If og rørleggerkjeden Varme & Bad sammen
om en kampanje for å redusere skadeomfanget. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Noen få liter vann på parkettgulvet og
fukt i underliggende isolasjon og
gipsplater fører sannsynligvis til at

hele gulvet må brytes opp. Kombinasjo-
nen varme og vann gir helsefarlige mugg-
sopper ideelle muligheter til å formere
seg. ”It can be very expensive to get

FUKT” er budskapet fra de tre samar-
beidspartnerne HL, If og Varme & Bad.
Med kampanjen ”Don’t get FUKT” er
målet å få flest mulig forbrukere til å
bestille Vannsjekken og eventuelt instal-
lere en vannstoppventil som automatisk
stopper enhver vannlekkasje.

Vannsjekken innebærer at kompe-
tente fagpersoner gjennomgår hele VVS-
anlegget i boligen din og gir deg en til-
standsrapport. Samtidig får du råd og
tips om hvordan du kan forebygge fukt-
og vannskader. 

– Ordinær pris er 1 500 kroner, men
HL-medlemmer får 500 kroner i rabatt,
opplyser markedssjef Ulf Borgan i HL.

Redusert premie med vannstopp
Ved en vannledningsskade må huseieren
ut med flere tusen kroner i egenandel. I
tillegg følger alle ulempene som ikke kan

måles i kroner og øre. Finansnæringens
hovedorganisasjon anslår at erstatning
etter vannledningsskader beløp seg til
2,4 milliarder kroner i 2007. If vil nå
belønne kunder som installerer en vann-
stoppventil, og gir 15 prosent rabatt på
forsikringspremien. Ulike sensorer som
plasseres rundt i boligen vil da registrere
fukt med en gang et rør springer lekk, og
en magnetventil vil automatisk stoppe
vannet slik at skadeomfanget minimali-
seres. 

Hører du på P4 eller Radio Norge i
slutten av september, vil du sannsynligvis
få med deg en radiospot. ”Don’t get
FUKT”-kampanjen er laget i samarbeid
med reklamebyrået Renommé. Vann-
sjekken kan bestilles på www.vannsjek-
ken.no eller telefon 07171. ngs@huseie-
ren.no

F a k t a

Normal levetid for vannledninger i et hus

er 30 til 40 år. Det vil si at boliger som ble

bygd i Norge i 1960- og 70-årene er i ferd

med å komme i en kritisk fase. Det er

 derfor stor sannsynlighet for at antall

vannskader vil øke i tiden fremover.

En gjennomgang av hele VVS-anlegget kan

forebygge vannskader.
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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

Vokter
vannet
og sparer

energi
Trådløse sensorer som

 registrerer vann på avveie og
sender signal til en magnet -

ventil som stopper vannet kan
spare deg for mye trøbbel og

store utgifter. Forsikrings -
premien reduseres også.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Forsikringsselskapene If og Gjensidige
gir nå 15-20 prosent rabatt på boligfor-
sikringen hvis du har Waterguard i hele
boligen, forteller Haakon Munkejord
som er daglig leder i firmaet med samme
navn som overvåkingssystemet. Man
sparer derfor raskt inn en slik invester-
ing. I tillegg kan man også spare seg for

mange ergrelser og store utlegg om uhel-
let er ute, mener han.

Waterguard har i samarbeid med Oso
utviklet en smartboks som gjør det mulig
å sette varmtvannstanken i ulike energi -
sparemodus samtidig som vanntilførse-
len overvåkes og stenges ved lekkasje.
Verdensnyheten slippes på markedet
denne høsten, og er sannsynligvis lever-
ingsklar fra 1. oktober.

Strømbesparende
– Den nye Oso Super Smart har to kol-
ber. Det gjør at man kan velge om man
vil varme opp alt vannet eller bare halv-
parten. Ønsker man lavere temperatur
på tappevannet enn 65 grader, kan man
få det. Smartboksen vil da sørge for at
vannet varmes opp tilstrekkelig med
jevne mellomrom, slik at eventuelle
legionellabakterier ikke overlever. Og

reiser familien på ferie kan man velge
innstillingen ”vacation”. Da reduseres
temperaturen på vannet til frostfrie fem
grader, opplyser Munkejord. 

Hvis det skulle oppstå en
vannlekkasje, for eksempel på kjøkkenet,
vil det gå et signal fra en utplassert sensor
til smartboksen. Smartboksen sender sig-
nalet videre til en magnetventil som
stanser all vanntilførsel. Supersmart,
mener Munkejord, som har store for-
ventninger til produktet. Den nye bered-
erpakken vil koste litt mer enn en
ordinær bereder, men man får altså god
drahjelp fra forsikringsbransjen.

– Det er mest lønnsomt å investere i
et slikt produkt når varmtvannstanken
må skiftes, påpeker han. For ny tank,
magnetventil, tre sensorer og smartbok-
sen må man ut med ca.12 000 kroner
pluss montering. ngs@huseierne.no

VERDENSNYHET: Med den nye smarte varmtvannstanken fra Oso og vannstoppventilen fra 
Waterguard kan du både spare energi og forebygge vannskader. Haakon Munkejord i 

Waterguard til venstre, og Anders Wang i rørleggerkjeden Varme og Bad til høyre.
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Torsdag 15. og fredag 16.
oktober arrangerer Huseiernes

Landsforbund huseierdag på
tradisjonelt vis en rekke steder

i landet. Det blir også fest -
kveld med underholdning av

artister i nasjonal toppklasse i
det ganske land. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: SCANSTOCKFOTO

Midt i oktober pleier Huseiernes
Landsforbund å invitere med -
lemmene til ulike foredrag og

teknisk, juridisk og økonomisk rådgiv -
ning på lokalkontorene rundt om i
Norges land. I år ønsker foreningen i til-
legg å markere at organisasjonen i disse
dager passerer 150 000 medlemmer på
landsbasis, og 50 000 medlemmer i Oslo
og Akershus. Vi feirer også at Hus &
Bolig runder 100 år.

Førsteklasses underholdning
Huseiernes Landsforbund har i tillegg til
hovedkontoret i Oslo lokalkontorer i 23
byer og tettsteder. Hvert eneste sted blir
det festkveld med prima underholdning.

Distriktskontaktene arbeider nå med å sy
sammen arrangementene lokalt. Mange
vil også invitere til faglige foredrag. Det
endelige programmet vil bli annonsert i
lokalpressen ganske snart.

I Oslo vil det bli arrangert tradis-
jonell Huseierdag med foredrag og gratis
juridisk rådgivning torsdag 15. oktober.
Fredag 16. oktober blir det festkveld for
medlemmer i Sonja Henie-salen på
Radisson SAS Plaza hotel i Oslo. Her
kan vi love servering og profesjonell
underholdning. 

– Det endelige programmet for
kvelden er ikke helt klart, men vi vil alt
nå oppfordre medlemmene til å holde av
kvelden fra klokken 19.00 og utover.
Dette vil bli en minnerik aften, og vi kan
love flere overraskelser. Jeg gleder meg
allerede, sier administrerende direktør
Peter Batta.

Påmelding vil skje via våre nettsider
eller på telefon, og når påmeldingen
starter er det førstemann til mølla-prin-
sippet som gjelder. Festaftenen vil kun
koste kroner 100 pr. person i reg-
istreringsgebyr, og hvert medlem kan ha
med én ledsager. Vi har ca. 500 plasser
tilgjengelig.

Følg med i lokalavisen og på
www.huseierne.no for mer informasjon.
ngs@huseierne.no

Huseierdag og fest:

Hold av 15. og 16. oktober
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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

Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis huset ditt
får skader du
umulig kan se.

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

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

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

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

Nese – til å registrere den karakteriske råte-
lukten.

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

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

70
1938 – 2008

Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon 22 28 31 50 Telefax 23 38 10 78
E-post: firmapost@hussoppen.no
Nettsider: www.hussoppen.no
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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

nytt fraHL
Færre innbrudd med alarm
Etter et intervju i Bergens Tidende tidligere i sommer
kunne man få inntrykk av at Peter Batta i Huseiernes
Landsforbund mener at boligalarmer gir falsk trygghet. 

– Selv om vekterne ofte kommer etter at tyven er for-
svunnet, ble konklusjonen i oppslaget misvisende, påpeker
Batta. Huseiernes Landsforbund har i mange år anbefalt
alarm og gjør det fortsatt. 

– All statistikk dokumenterer at tyver og kjeltringer
benytter minste motstands vei. De bryter seg inn der det er
enklest og hvor man kan utføre sin ugjerning uten oppstyr!
Selvfølgelig foretrekker de boliger og bygninger uten alarm!
Det er 450 prosent større innbruddsfrekvens i boliger uten
alarm enn i boliger med alarm, sier han.

Mange på medlemsmøte
Medlemsmøtet i HLOA, Huseiernes Landsforbund Oslo
og Akershus, 17. juni hadde antakelig det største fremmøte
i foreningens historie. Det viser at organisasjonen stadig
vokser, men også at HL er et forbund som evner å sette
interessante temaer på dagsordenen. Møtelokalene i Fred.
Olsens gate måtte erstattes med lokaler på Oslo Plaza på
grunn av det store antallet påmeldte. Men selv en sal hvor
det var satt ut 190 stoler ble helt fylt opp.

Medlemmene Runi og Bente Vold var gårdeiere og så
frem til foredragene med stor interesse. - Det vi kanskje er
mest opptatt av er endringer av depositumsreglene i hus-
leieloven og temaer omkring husleieregulering, sa Runi
Vold. Foto: Christian Mjelde.
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Som å ligge på et solvarmt svaberg hele natten.
Ta vare på varmen. Bygg i mur og betong.
Alle har opplevd hvordan svaberget fremdeles er varmt lenge etter at solen har gått ned. Mur og betong har de samme 
egenskapene som svaberget. Og bygger du riktig, får du et hus som magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten. 
I byggeterminologi kalles fenomenet varmelagringsevne. Man utnytter de tunge byggematerialenes termiske egenskaper og 
reduserer energibruken til oppvarming (og avkjøling) betydelig. De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk 
for alle nybygg. Det er kun i mur- og betongbygg varmelagringsevnen kan utnyttes effektivt. Ingen andre byggematerialer kan 
på samme måte bidra til å senke energibruken gjennom hele byggets levetid. Og spart energi er spart miljøbelastning.

Les mer om energisparing og tunge konstruksjoner på www.byggutengrenser.no
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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

Vellykket kongress i Stockholm
Den 40. internasjonale UIPI-kongressen ble arrangert i
Stockholm i juni. UIPI er den felleseuropeiske huseierunio-
nen med medlemmer fra nesten hele Europa. Vertskap var
Villaägarnas Riksforbund og deres president, Ulla Johansson.

Samtlige foredrag på kongressen handlet om utfordringer
i forhold til å spare energi. Bulgaria ble ønsket velkommen
som nytt medlem, og Østerrike inviterer til ny samling om
to år.

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 

BYGG- OG TØMRERMESTER

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net

nytt fraHL

Aksjon i Lillesand
Et interimstyre er nå på plass i Aksjonsgruppa mot eien-
domsskatt i Lillesand, og det planlegges et folkemøte i nær
framtid. Huseiernes Landsforbund, som gir aksjonsgruppa
starthjelp, forteller om drøssevis av henvendelser etter at
ideen om å aksjonere ble lansert.

Taksering av eiendommer på Ågerøya er et eksempel på
hvor urettferdig eiendomsskatten slår ut, mener interim -
styret. Initiativtager Kay Syvertsen fikk en takst på fem
millioner, som han mener er alt for høyt.

Det er Tom Sørensen fra Huseiernes Landsforbund i
Aust-Agder som sammen med sin kollega i Vest-Agder,
Espen Solum, hjelper i gang aksjonsgruppa i Lillesand.
Sørensen og Solum forteller om mye uro etter at takstene
ble kjent i Lillesand, og de reagerer kraftig på de mange
eksemplene på forskjellsbehandling over hele kommunen. 
Solum sier til Lillesandposten at Lillesand kommune burde
ha utvist større klokskap og ikke så stor grådighet med
hensyn til takseringen. Foto: Nina Granlund Sæther.

Til venstre
UIPIs leder,
Stratos I. Para-
dias fra Hellas. 
Til høyre Ulla
Johansson, 
Villaägarnas
Riksforbund.



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

MALERTJENESTERGLASSARBEID

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

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

GRAVEARBEID

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no

Oppdrag i hele Oslo og Akershus

OPPVARMING
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STIGER OG STILLASER

SKORSTEINSARBEID

tømrermester murmester

SOPP OG SKADEDYR

snøbrøyting – strøing 
i trygge hender for medlemmene i HL

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net

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

VAKTMESTERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

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

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

TRAPPER

Du kan få  nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund 

og Hus & Boligrett i epostkassen

Gå inn på huseierne.no
Velg “Abonner på nyhetsbrev”
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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. 4 må vi ha senest 1. oktober 2009.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryss -

ordoppgaven i nummer 3

var "Ti prosent arveavgift

er langt mer gunstig enn

tjueåtte prosent skatt".

Ryggsekk sendes til 

Solbrit Holm i Oslo, Kari

Meland i Oslo og Inger

Skjørstad på Kongsberg.
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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
Kongens gate 32, 
inng. Festningsgaten
4614 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
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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Energiattest snart påbudt:

STOR FARE FOR FEIL
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ENERGIATTEST

Boligkjøp i Sverige l 800 000 uten adresse  l Skattesjokk i sør
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