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GLASOPOR LETTFYLLING
  GIR DEG MER
 TID TIL ROSENE...

®

Glasopor Lettfylling har ekstrem lav vekt som medfører  
mindre trykk mot grunn og ringmur. Glasopor har gode  
isolasjonsegenskaper og er effektiv og rask å legge ut.  
Toppskiktet er så stabilt at det kan arbeides på med det 
 samme. Glasopor Lettfylling gir dermed en betydelig  
inn sparing både på tid og økonomi. Glasopor er eneste  
skumglass som produseres av glass innsamlet i Norge.
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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

Thore Stryken, adm.dir.  
i Stryken Grustak og 
maskin entreprenør AS.

”Miljøfaktoren og isolasjonsegenskapene var 
avgjørende for at både Drammen Kommune 
(omsorgsboligene) og Toyota Lier valgte å 
bruke Glasopor skumglass i byggegropene.
Den lave vekten ga en ekstremt rask og 
effektiv utlegging. Vår erfaring med Glasopor 
skumglass er at man totalt sett kommer godt  
ut både på tid og kostnader.”

Det er svært få ting som er viktigere enn fundamentering og 
grunnarbeider til bygninger. Mange har hatt kostbare erfaringer 
etter for dårlig forarbeid. Derfor er det viktig å skaffe seg solid 
kunnskap om forholdene rundt hvert prosjekt, og særlig det som 
er under bakken. Det er der du får bruk for Glasopor Lettfylling. 
De som har brukt produktet i bl.a. byggegroper har gitt oss gode 
tilbakemeldinger og har fortsatt å bruke Glasopor Lettfylling i nye 
prosjekter. Det er den beste anbefalingen!

Glasopor Lettfylling:
 er hurtigere å legge ut enn alternativt materiale,  
spart tid gir bedre totaløkonomi 

 er særlig godt egnet ved vanskelige grunnforhold med for 
eksempel leire og bløte partier

 lav vekt og enestående isolasjonsevne skyldes at produktet 
består av hele 80% luft i lukkede celler og 20% glass

 har gode dreneringsegenskaper, vannet renner lett igjennom 
 er et rent miljøprodukt utviklet av Norsk GlassGjenvinning. 
Råvarene kommer fra iglosystemet.

Ta kontakt så kan vi diskutere ditt prosjekt – og finne ut av hvor fort 
du kan komme i gang med rosene!

GLASOPOR LETTFYLLING fra Norsk GlassGjenvinning AS
Tlf. 23 17 39 90.   www.glasopor.no
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Da den rød-grønne regjeringen endret loven slik at det
ble mulig å kreve eiendomsskatt i hele kommunen og
ikke bare i bymessig utbygde strøk, så en rekke fattige

lokalpolitikere store muligheter for å øke de kommunale
inntektene. Rapporten ”Eiendomsskatt i kommunene
2001 – 2009” viser da også at 111 kommuner nå har
 eiendomsskatt på hus og hytter i hele kommunen. 
Det er 54 flere enn for to år siden. 

Eksemplene på at hytteeiere blir krevet for både 10-,
20- og 30 000 kroner i årlig eiendomsskatt er blitt mange.
Samtidig registrerer vi at fastboende i de samme kommu-

nene sjelden må ut med mer
enn to – tre tusenlapper.
 Særlig langs sørlandskysten er
forskjellen grell. Attraktive
fritidseiendommer i sjøkanten
blir svært høyt taksert. Like

praktfulle boligeiendommer
 slipper svært billig på grunn av

boplikt. 
I sommer besøkte

Hus & Bolig en SV-
politiker i Søgne kom-
mune som hadde fått
eiendommen sin tak-
sert til 20 millioner
kroner. Følgelig må
han ut med 31 000
kroner i eiendoms-
skatt. I verste fall kan
skatten stige til
140 000 kroner årlig.
Selvfølgelig var eien-

domsskattetilhengeren opprørt, for han hadde ikke for -
ventet at han skulle betale mer enn tre, fire – kanskje fem
tusen kroner, slik som ordføreren og de andre sambygding-
ene. Men eiendommene i idyllen Ny-Hellesund har ikke
boplikt, og da er det markedsverdi som ligger til grunn for
takseringen både på hans eiendom og naboens. Loven gjør
ikke forskjell på fastboende og ferierende.

Det som både undrer meg og opprører, er at SV-politi-
keren synes det er helt greit at naboene skal betale 20 000
eller 30 000 i eiendomsskatt, bare han slipper. Mange
lokalpolitikere synes nemlig å tro at alle som har hytte også
har mange penger. ”Fritidseiendom er ingen menneskerett,
det er et luksusgode”, er blitt omkvedet. Det er lett å si når
man selv har god plass, vakre roser i veggen og kan bade
fra egen brygge hver eneste dag.

Hytteskatten har vist seg å bli svært så spiselig for
 lokalpolitikere. Den gir store inntekter samtidig som den
bare unntaksvis rammer lokalbefolkningen. Og siden
hytte eierne ikke har mulighet til å påvirke den politiske
sammensetningen i kommunen, risikerer heller ikke
 politikerne noe. De blir selvfølgelig gjenvalgt når de slipper
å skjære i offentlige budsjetter og de som rammes bor
andre steder i landet. 

Det er lett å glemme at hytteeierne er storforbrukere av
varer og tjenester i distrikts-Norge og på den måten tilfører
kommunene store summer indirekte. Mange steder er
 hyttefolket faktisk en forutsetning for at lokalsamfunn kan
overleve. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa
har innsett dette. Hun skjønner også at hytteskatten er
problematisk. Spørsmålet blir: Hva vil hun gjøre for å rette
på de urimelige skjevhetene denne skatten fører med seg?

Hytteeiere blir melkekuer
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RIS fra Batta fortjener Miljøverndepar-
tementet med SVs Erik Solheim i spissen etter
utformingen av forslaget til statlige planretnings-
linjer for strandsonen. Tråden og konklusjonene
som går igjen er en rekke negative pålegg, som i
hovedsak ønsker å forhindre ulike tiltak i strand-
sonen. Politikken og forvaltningen av kysten er
rett og slett ikke innrettet mot å skape en positiv
utvikling, men i å hindre tiltak langs fjord og sjø.

Vi tror det er helt utilstrekkelig å satse på at
strandsonen skal være mest mulig uberørt. Det vil
mange steder føre til villniss, ulende og forsøp-
ling, som ikke alle ønsker å tilbringe sin fritid i.
Selvsagt skal vi ha mange steder med uberørt og
fri tilgjengelig strandsone, og det kan heller ikke
være vanskelig å sikre det. Men, vi trenger også
områder langs sjøen som er godt tilrettelagt for
ferie og fritid.

Derfor burde departementets og de rødgrønne
partienes forvaltning av strandsonen først og
fremst dreie seg om hva vi kan oppnå, ikke bare
hva en vil forhindre. Dette har HL også påpekt i
vår høringsuttalelse til Miljøverndepartementet.

ROS fra Batta går til sentrale Ap-topper
som nå krever at regjeringen må gjøre det mer
lønnsomt for kommuner å slå seg sammen. De
mener at et styrket Ap må få større gjennomslag i
regjeringen, og av den grunn utfordre Senter -
partiet i denne saken, skriver Kommunal Rapport.

I sitt program går Ap, i likhet med Høyre og
Fremskrittspartiet, inn for å endre dagens kom -
muneinndeling. Ap vil at staten skal ”stimulere
positivt” til sammenslåinger, og åpner for tvang
dersom enkeltkommuner setter seg imot endringer
som flere nabokommuner ønsker. Det er først og
fremst på grunn av forestående helsereform og
samhandlingsreform nødvendig med større og 
mer ressurssterke kommuner.

Vi mener at en mer effektiv og fornuftig kom -
munestruktur vil føre til bedre kommuneøkonomi
– og dernest redusere presset på eiendomsskatten.
Derfor ønsker vi større gjennomslag for Aps
 kommunepolitikk i regjeringen.
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aktuelt i HL
Adm. dir. Peter Batta

Foto: Heiko Junge, Scanpix

Adm. direktør Peter Batta

skal utføre flere oppgaver uten å over-
føre tilstrekkelig med penger. Da vil
nye kommuner bli tvunget til å inn-
føre eiendomsskatt – i mange tilfeller
mot lokalpolitikernes eget ønske.

Av andre boligpolitiske elementer vi
kan forvente av de rødgrønne, er at
boplikten opprettholdes og at Enova
får tilført midler til ytterligere ENØK-
tiltak, også i vanlige bolighus. For -
håpentligvis vil sparebeløpet i BSU 
bli noe økt. Ellers forutsetter vi at  
bo støtteordningene forbedres, slik at
alle kan bo i en god og tilpasset bolig. 

Uansett hvilken regjering vi hadde fått
vil boligrenten stige igjen, og muligens
være nær to prosentpoeng høyere om
fire år i forhold til i dag.

Vi har tidligere lansert el-sjekken i
samarbeid med elektrikerkjeden Sik-
ringen. For en tusenlapp kan du som
HL-medlem få en topp kvalifisert
elektriker til å kontrollere det elek-
triske anlegget i eiendommen din.
Også ved utbedring av eventuelle feil
og mangler får du betydelig rabatt som
medlem i HL. 

Midt i september hadde vi gleden av å
lansere tilsvarende sjekk, denne gangen
av vann- og røropplegget i boligen.
Vannsjekken ble presentert i en bro-
sjyre som lå som vedlegg til forrige
utgave av Hus & Bolig. I tillegg ble
kampanjen presentert i radioannonser
i P-4 og Radio Norge. ”DON’T GET
FUKT”-kampanjen har så langt vært
en suksess. Det er vår nye samarbeids-
partner, rørleggerkjeden Varme & Bad,
som utfører vannsjekken. Også vår
betydningsfulle samarbeidspartner If
Skadeforsikring er med, og gir rabatt i
premien til dem som gjennomfører
vannsjekken og utbedrer påpekte feil
og mangler.

Jeg hadde gleden av være en av de
 første til å få utført vannsjekken i mitt
hus. Det ble ikke funnet alvorlige feil
og mangler, men når huset er 29 år
gammelt var det flere komponenter
som ble anbefalt skiftet ut. Disse an -
befalingene ble utbedret en uke etter at
vannsjekken var gjennomført. Nå kan
jeg sove trygt om natten og vite at jeg
ikke får uforutsette vannlekkasjer med
etterfølgende fare for fukt- og råte -
skader.

Landsfaderen Jens 
Like etter midnatt på valgnatten var
det klart: Jens blir den nye lands -
faderen i Norge de neste fire år. Med
86 mandater for de rødgrønne mot 
83 for de borgerlige blir det fortsatt 
en rødgrønn flertallsregjering. Også 
ved dette valget var det 49 000 flere
velgere som stemte på ikke-sosialistiske
partier og ønsket regjeringsskifte, 
men på grunn av valgordningen blir
utslaget slik. 

Alle de tre sentrumspartiene gikk til-
bake. Verst var det med Venstre som
nesten ble radert ut av kartet. Blant
regjeringspartiene mistet SV nesten
hver tredje av partiets velgere fra for-
rige valg. I regjeringen får Ap klart mer
makt, mens opposisjonen i all hoved-
sak vil bestå av Fremskrittspartiet og
Høyre. Hvordan vil dette påvirke
boligpolitikken?

Ut fra partiprogrammer å dømme vil
det ikke bli innført noen ny statlig
boligskatt, a la den tidligere skatten på
fordelen av å bo i egen bolig. Jeg tip-
per også at bunnfradraget vil øke både
for formuesskatten og arveavgiften.
Ligningsverdiene på eiendom vil nok
øke med langt mer enn inflasjonen,
men jeg håper ikke at regjeringen
tør å øke taket på ligningsver-
diene, som er på 30 prosent
av markedsverdiene.
Dokumentavgiften vil
neppe bli endret, mens
presset på den kommu-
nale eiendomsskatten
fortsatt vil øke. De
rødgrønne ønsker at
kommunene stadig

Ta el-sjekken og vannsjekken
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Han er kanskje mest kjent som Odd
Børretzens faste kompanjong og
akkompagnør, men har i løpet av sin

35 år lange musikerkarriere hatt en
finger med i så mange spill at ingen
lenger har tellingen. Så langt har han
bidratt på mellom 50 og 60 plateutgi-
velser. I tillegg kommer opptredener,
konserter og oppføringer over det ganske
land. Lars Martin Myhre har til enhver
tid et utall musikalske baller i luften –
men han fant likevel tid og rom til å lage
en egen vise til huseierne da anledningen
plutselig en dag bød seg. 

Upoetisk
– Det begynte med at jeg takket ja til en
forespørsel om å opptre på Huseierdagen
i Tønsberg. Siden jeg liker å tilpasse pro-
grammet mitt til de som hører på,
begynte jeg å sette meg litt inn i hva
Huseiernes Landsforbund står for og hva
slags folk de har som medlemmer. Det
var i denne prosessen at ideen om å lage
en sang for alle huseiere dukket opp.

Først var det nærmest bare en fleip, men
den ble godt mottatt av forbundet, og vi
bestemte oss raskt for å gå for ideen, for-
teller Lars Martin Myhre. 

Det tok imidlertid litt tid før han
fikk det helt klart for seg hva sangen
skulle handle om. 

– Eiendomsskatt og vann og avløp
kan i og for seg være interessante temaer,
det. Men særlig poetisk er det ikke, kom-
menterer Myhre.

Det var i en samtale med distrikts-
kontakt Olav Vilnes i Vestfold at tankene
om de mer grunnleggende sidene ved å
være huseier kom frem: Den særnorske
gleden ved å eie sitt eget krypinn.

– Det å ha sin egen lille hule; det å ha
noe som kanskje ikke er så fint og flott,
men som er mitt – det er dette sangen
handler om, forklarer Myhre, som har
utviklet sangteksten i samarbeid med sin
gode kollega Ingvar Hovland.

Gleden
Lars Martin Myhre er selv huseier, og
selv om han trives veldig godt med det,
vet han også at det byr på utfordringer. 

– Jeg har da ikke greie på jordfeil,
snekring eller hva jeg bør bytte ut den
gamle oljefyren min med. Derfor er jeg
prisgitt god rådgivning, men det er ikke
så lett å finne. De fleste man spør har
som oftest noe å selge. Sånn sett tror jeg
Huseiernes Landsforbund er en viktig
portal for huseiere, sier Myhre, som kon-
tant svarer nei på spørsmål om han
kunne ha skrevet en sang for en hvilken
som helst organisasjon.

– Nei. Jeg har enda til gode å ta en
jobb bare for pengenes skyld. Jeg må ha
med meg hjertet, troen på det jeg gjør,
og gleden. I dette tilfellet var det en
enkel sak, smiler Myhre.

10 • hus&bolig 5–2009

– Mitt hjem er mitt slott
Eiendomsskatt og vann- og avløpsproblematikk kan være 
interessant nok, det. Men det er dårlig materiale for visesang.
Derfor måtte Lars Martin Myhre søke etter inspirasjon helt
andre steder da han bestemte seg for å lage en sang til huseierne. 

GLEDEN: Lars Martin Myhre har laget
en sang til alle huseiere. – Den handler
om gleden og tryggheten ved å ha noe
som er ens eget, sier visesangeren. 

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

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

Spe
sia
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bu

d f
or

HL-m
ed

lem
mer

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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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
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Høstjakt på halliker
Siden 2007 har 113 boligeiere i Oslo fått skriftlig varsel om at politiet har

registrert sexsalg i boligen, skriver Aften. Med mindre huseierne tar affære og

kaster ut de prostituerte, risikerer de å bli dømt for hallikvirksomhet. Det kan gi

inntil fem års fengselsstraff.

Selv om de fleste kvinner som solgte sex åpenlyst har forsvunnet, regner

politiet med at det fortsatt er ca. 250 kvinner som selger sex fra et hundretalls

leiligheter i hovedstaden.
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Har ikke råd til å flytte
Flere skilte par i København skilles nå kun fra sengen – ikke boligen,

hevder seniorforsker Erling Røed Larsen ved Statistisk sentralbyrå.

Mannen sover i kjelleren fordi paret ikke kan selge og ta tapet. Nå

krysser de fingre – og ben – i håp om stemningsskifte. Han advarer

nordmenn mot høyere gjeld.

“Jeg savner egentlig råtne egg og tomater.

Det er liksom ikke skikkelig valgkamp.

Ungdom og sofavelgere ville blitt mer

engasjert hvis det var litt action.”
Bildekkforhandler Tommy Sharif til Dagens Næringsliv

sett&hørt

Røykvarslere 
er radioaktive
Vurderer du å bytte ut den gamle røykvarsleren

som kanskje både er støvete og gulnet? Husk å

behandle den som spesialavfall. Ioniske røyk -

varslere inneholder radioaktive stoffer. De mellom

45 000 og 100 000 varslerne som byttes ut årlig

skal deponeres i et fjellanlegg som Institutt for

energiteknikk driver i Aurskog Høland.

NYRENOVERT OG UBESUDLET
Blitz-huset er renovert, og den særegne fasaden med bilder av

smadrede hakekors og intifadaungdom med palestinaskjerf er

borte. Bygningen er blitt kremgul, og den nyklassisistiske fasaden

fremstår som den gjorde på slutten av 1800-tallet. Fukt hadde

gjort bygningen helsefarlig, og både myndigheter og blitzere så

behovet for oppgradering, skriver Aftenposten. Kunstanmelder

Truls Ramberg mener imidlertid det er synd at den særegne gate-

kunsten måtte vike. Bildene på fasaden ”representerer et politisk

ladet, antiautoritært uttrykk som mange kan kjenne seg igjen i

uten at man nødvendigvis deler blitzmiljøets standpunkter i

enkeltsaker”, skriver han. På den annen side tror han ikke fasa-

den vil stå udekorert særlig lenge. Foto: Nina Granlund Sæther.

Valfarter til IKEA
Hver helg strømmer tusener av kinesere

inn i den enorme møbelbutikken i Beijing

for å ta i bruk utstillingsobjektene, skriver

Aftenposten. Noen stuper i seng, drar tep-

pet over seg og tar en liten blund. Andre

har med seg fotoapparater og poserer

sammen med dekorasjonene. Noen fami-

lier tilbringer hele ettermiddager i butikken

bare for å nyte luftkjølingsanlegget. 

Betjeningen bryr seg for øvrig lite om

at barna hopper i sofaene. Håpet er at den

kinesiske middelklassen etter hvert også

skal åpne lommebøkene og kjøpe noe når

de er her.

Hus, ikke hytte
I Tvedestrand har det nesten vært konsekvent praksis å markedsføre

sjønære helårsboliger som fritidsboliger når de legges ut for salg.

Dette må nå eiendomsmeglerne slutte med, skriver Hytte & Fritid. 

Å annonsere eiendommer i boligrelaterte område til salgs som 

fritidsboliger, er ifølge Forbrukerombudet i strid med markeds -

førings loven. Det spiller ingen rolle om boligen har boplikt eller ikke.
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Hagepris til 
Grünerløkka
Gårdsrommet i Torvbakkgata borettslag er kåret

til ”Oslos triveligste uterom 2009” av Obos og

Oslo Bys Vel.

– Beboerne har klart å lage et proft og vel-

stelt uterom med mengder av blomster, frukt og

bær. Uten tvil et sted som er til glede for både

barn og voksne. Det er valgt flotte materialer i

møbler og kantstein, og går man en runde vil

man finne mange spennende detaljer, sier jury-

formann Didrik Hvoslef-Eide fra Oslo Byes Vel. 

Et så vakkert uteområde får man kun gjennom

mange timers arbeid, så det er tydelig at her 

bor det både noen ildsjeler, samt beboere 

som gjerne stiller på dugnad, mener han. 

Foto: Thomas Bjørnflaten.

14 • hus&bolig 5–2009

“Barn kan ikke behandles som stjålne biler og husleietvister.”
Barneombud Reidar Hjermann til Aftenposten

Kast ikke sparepærer i søpla
Alt for mange sparepærer havner i dag i husholdningsavfallet,

 opplyser Statens forurensningstilsyn. Sparepærer inneholder små

mengder kvikksølv. Kvikksølvet gjør ingen skade så lenge det

befinner seg inne i sparepæren, men det er viktig at dette tung -

metallet ikke sprer seg i miljøet. Sparepærene kan leveres gratis i

forretninger som selger sparepærer, eller på mottak for farlig avfall. 

Stor 
kvalitetsforskjell
Forbrukerrapporten har testet spare -

pærer. Testen viser at mange gir

både godt lys og en lavere strøm -

regning, men det er stor forskjell på

kvaliteten på pærene. På forbruker-

portalen.no finner du oversikt over

pris, effekt, holdbarhet etc.

Sofavelgerne
Sofapartiet er landets største. En undersøkelse Synovate gjorde for D2 

rett før valget, viser at sofaen sier mye om politiske preferanser. Flest

Høyre-tilhengere besøker Hødnebø-butikkene. Senterpartiets støtte spillere

foretrekker Møbelringen. Alle velgerne liker Ikea, men SVere liker Ikea aller

best. Av undersøkelsen kommer det også frem at hjemmesitterne og 

Ap-velgerne er de som ivrigst leser gratispublikasjonen Vi i villa.

Gir med den
ene og tar
med den andre
Belgia har gitt alle strøm-

abonnenter et antifinans -

krisetillegg på 30 euro. 

Beløpet ble trukket fra på

strømregningen sist måned,

skriver Aftenposten. Men

noen dager senere fikk avi-

sens korrespondent en ny

overraskelse i posten: En

regning på 150 euro. For å

finansiere krisepakken har

Belgia innført en ny kontor-

skatt der man betaler etter

hvor mange kvadratmeter

kontor man har.

sett&hørt

Slapp å betale
Feieren nektet å klatre opp stigen til

en huseier i Melhus kommune. Da

nektet huseieren å betale feieavgif-

ten. Kommunen ville ha penger uan-

sett, men nå har huseieren vunnet

frem i Sør-Trøndelag tingrett, skriver

VG. Retten kom til at feietjenesten

hadde opptrådt for firkantet, og at

det ikke holdt å stå på bakken og

påstå at stigen var usikkert festet.
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Om bare Gud, på den 8. dagen, hadde 
installert en varmepumpe

Det er nemlig utrolig hva riktig temperatur kan gjøre for 
Adam og Eva Nordmann...

Adam og Eva 
har kjelleren 
full av penger.
Hvert år kan de 
spare inntil  
10 000 kroner  
i fyringsutgifter

Eva installerer  
Panasonic 
Etherea
For deg som 
elsker �ott design. 
Egne �lter �erner 
sigarettrøyk  
og allergener.  

Adam holder 
hodet kaldt...
i et sunt 
inneklima fra 
Bauer Energi.  
Vi tar vare  
på luften.

Panasonic XE9JKE ETHEREA   
2009 / 2010 - SØLV

Panasonic NE12JKE ETHEREA  
2009 / 2010 - HVIT

For Adam og Eva Nordmann har et klimaanlegg gjort  

hverdagen litt lettere. Jevn og god innetemperatur, sunt 

inneklima for dem og barna, samt kjelleren full av penger. Dette 

er miljø i praksis! Panasonic introduserer i disse dager Etherea. 

En varmepumpe designet for å ta vare på deg. Og jorda. 

Bauer Energi er Norges ledende distributør av  

varmepumper. Vi har 400 forhandlere med autoriserte 

installatører og serviceteknikere over hele landet. De 

hjelper deg å �nne den varmepumpa som passer for deg og  

dine behov.

Gå inn på www.bauerenergi.no eller ring 
02555, så hjelper vi deg!  
Send SMS med kodeord 
BAUER_GRATIS til 2077 for 
gratis befaring.

dogandbone

14 900,-
Eks. montering*

16 900,-
Eks. montering*
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I sin egen verden
Er du lei av den slitne kommoden fra Ikea som både du og sam tlige av naboene eier,

kan du nå gjøre unike møbelfunn uten å tråle deg gjennom et eneste illeluktende
loppemarked. For den romantisk anlagte med nostalgisk smak og drømmer om et

hjem ingen andre har maken til, gir nettet nok av valgmuligheter. 

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

Det er hvitt, det er vakkert, romantisk,
og mer enn en smule feminint. Unike
loppefunn, blondegardiner, heklede

duker, velduftende såper og små søte
møbler konkurrerer om plassen på lage-
ret, i stua og på kjøkkenet til Ragnhild
Henriksen, kvinnen bak nettbutikken

Wallas Verden og en blogg ved samme
navn. Selv om hun ikke driver en fysisk
butikk, finnes flere av tingene som er til
salgs i nettbutikken på utstilling eller i
bruk i boligen. 
– Folk har mange forskjellige måter å

jobbe på, men selv må jeg like det jeg sel-

ger. Det må passe inn i stilen min. Når
jeg går på skattejakt i bruktmarkeder og
loppemarkeder tenker jeg alltid på at jeg
skal selge tingene, men når jeg får dem
inn i huset og skal fotografere dem, legge
dem på nettet og bestemme prisen, kan
jeg få helt adskillelsesangst og tenke at
akkurat den, den må jeg vente litt med,
sier Henriksen. For øyeblikket gjelder
det et sett med putetrekk av gamle frøpo-
ser som har fått plass i sofaen, samt et
skap, som siden det ble oppdaget har fått
et strøk med sort maling.  

På skattejakt for deg 
I en travel hverdag har få mennesker tid
til å tråle loppemarkedet og brukthand-
ler på jakt etter unike funn som passer
inn i hjemmet. Det er her Henriksen
kommer inn. Hun går på skattejakt for
deg. Møysommelig tråler hun ulike
 arenaer for å finne akkurat den lyse -
staken eller det nattbordet du alltid har
vært på jakt etter. 
– Jeg har alltid øynene med meg, og

finner mye av det jeg selger på loppe -
markeder og i brukthandler. Kanskje har
noen slengt fra seg noe langs veien. Det
er alltid viktig å være våken og følge
med, sier Henriksen. Hun tror flere
drømmer om det unike – noe som ingen
andre har. Møbler som er mer enn bare
møbler. 
– Man går fort lei av Ikea. Lei av å

slenge rundt på de tunge sponplatene.
Selv får jeg ingen følelser for slike ting.
De tingene jeg finner får jeg følelser for.
Jeg føler jeg har reddet dem fra den store
søppeltippen. Av og til kan jeg se en ting
på nettet eller et annet sted og ikke få
den ut av hodet. Unike ting blir ikke
bare noe som står i stua, de blir også

ADSKILLELSESANGST: Ranghild Henriksen jakter stadig på ting hun kan selge, men når tingene
er i hus, synes hun ofte det er hardt å skilles fra dem. Det sorte skapet har for øyeblikket

hedersplass i stua og står i sterk kontrast til det hvite i resten av boligen.
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➤

samtaleemner. Folk som kommer på
besøk stopper opp og lurer på hvor ting-
ene kommer fra, sier Henriksen. 

Vurderer ordentlig butikk
Selv om nettet foreløpig er Henriksens
arena, er hun ikke fremmed for å skaffe
seg egne butikklokaler hvis sjansen byr
seg. 
– Å åpne en butikk er helt klart et

ønske når det rette lokalet dukker opp.
Jeg ser at det kan være en fordel. Sånn
det er i dag får jeg mange henvendelser
fra folk som ønsker å stikke innom for å
se på tingene, men dette er et hjem, ikke
en butikk. Derfor står mye av det jeg har
pakket ned i esker på lageret. Mange
tenker kanskje ikke på det, men det er
dyrt å drive nettbutikk. Først og fremst
er det store utgifter knyttet til porto og
emballasje. 
I tillegg til frakt og porto, har Hen-

riksen også betalt mye for å få en funk-
sjonell nettside med mulighet for nett-
handel. Markedsføring tar også en stor
del av budsjettet. 

Vanskelig å bli sett på nett
– Det mange ikke tenker på er at det
koster å bli oppdaget på nett. Å annon-
sere i blader koster skjorta, men skal du
bli oppdaget er du nødt til å gjøre det,
sier Henriksen. 
I tillegg til betalt markedsføring, gjør

hun sitt beste for å bli kjent gjennom
den såkalte jungeltelegrafen. Det gjør
hun blant annet via sin egen blogg, der

STARTET I SAUDA: Ranghild Henriksens mor
drev tidligere butikken Wallas Manufaktur i
Sauda, og her har hun hentet både inspirasjon
og navnet til sin egen bedrift.

PYNT MED SJEL: Nettsiden Wallas Verden er full av pyntegjenstander med sjel, 
og ligner på mange måter boligen til nettsidens skaper.
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hun diskuterer spørsmål knyttet til inte-
riør og innredning, og legger ut informa-
sjon om nye varer i butikken. Besøkende
på bloggen får også tilbud om å bli med
på konkurranser av ulike slag, og må
legge igjen en kommentar på bloggen for
å bli med. Henriksen trekker i tillegg ut
premier til dem som linker til bloggen
hennes via sin egen nettside eller blogg.
Hun er også aktiv på det sosiale nettver-
ket Twitter,  og åpnet nylig en egen side
på Facebook, der hun alt har over hun-
dre tilhengere. I tillegg deltar hun aktivt
på bloggtreff der hun møter likesinnede. 
– Jeg går på bloggtreff. Alle som blog-

ger om interiør interesserer seg stort sett
for samme stil, møtes jevnlig på treff, og
skriver innlegg på hverandres sider, sier
Henriksen. 

Her finner du funnene:

wallas-verden.no
Dette får du: antikviteter, nips, tekstiler, bøker,
blomsterpotter, møbler, knagger, knotter, lys, lam-

per, skilt, bilder, veggdekor, kort, strykemerker,

bånd, spoler, såpe, parfyme.

Om seg selv: Gjennom oppvekst og arv har jeg

fått en pasjon for antikviteter, kuriositeter og

vakre ting fra fortiden. Å bo i vakre og harmonisk

omgivelser både inne og ute er en forutsetning

for trivsel. Det har blitt en livsstil og jeg går sta-

dig på jakt etter nye skatter. Ikke minst bobler jeg

over av ideer og design som jeg gjerne lager og

produserer i verkstedet mitt. 

frk-doris.no
Dette får du: nips, blomsterpotter, kurver, fat,

kasser, såper, rammer, antikviteter, tekstiler, lys,

lykter, møbler.

Om seg selv: Frk-Doris.no har vært en drøm som

nå endelig er satt ut i livet. Min kontinuerlige jakt

etter gamle og nye skatter skal nå deles med

dere som besøker nett butikken. Nettbutikken

 drives fra vårt hjem på Fjæreide. 

landromantikk.no
Dette får du: Lys, lykter, lamper, møbler, sølvtøy,

porselen, nips, tekstiler, hengekøyer, blomster-

potter, såper, knagger, kroker, knotter, håndtak,

radioer.

Om seg selv: Det er utrolig spennende å kombi-

nere gamle og nye ting. Det er så flott når man

får kontrastene til å spille sammen ... som med

kjærligheten, når motsetningene finner hverandre

blir det skjønn harmoni. 

lunehjem.no
Dette får du: Nips, kurver, kasser,  lys, lykter,

lamper, møbler, tekstiler, bøker, magasiner, såpe,

parfyme, fuglehus, blomsterpotter, knotter,

 knagger, kort, bilder, sjablonger. 

Om seg selv: Vi jobber kontinuerlig med å finne

de helt unike produktene som du ikke finner hos

andre. Vi tar inn små antall av hvert produkt for å

selge dem raskt ut, slik at vi kan få inn nye god -

biter. På denne måten klarer vi å gi deg som

kunde nyheter hver eneste uke. Derfor bør du

være rask hvis du finner ditt favorittprodukt hos

oss. 

hjemkjarehjem.com
Dette får du: Knagger, knotter, kroker, kopper,
kar, tekstiler, såper, kremer, leker, klær, servietter,

lys, lamper, møbler, smykker, bilder, rammer,

antikviteter, blomsterpotter, kort, bånd, stryke -

bilder.

Om seg selv: Liker du en shabby og personlig
stil, men tror du må kjøpe alt nytt … fortvil ikke. 

Mye kan gjøres med små forandringer og enkle

grep. Vi vil hjelpe deg et stykke på veien, med

gode tips og vakre produkter. 

lobelia.no 
Dette får du: tekstiler, lys, esker, blomsterpotter,

nips, kurver, møbler, bøker, magasiner, såper,

bokser, glass, boller, knotter,  beslag, smykker, te,

krydder, strykemerker.

Om seg selv: Inspirasjonen bak Lobelia er kjære

minner fra barndommen. Fra mormors kjøkken,

farmors smykkeskrin og spesielt fra tid tilbrakt i

hagen hos en snill (og meget tålmodig!) bestefar,

med bærplukking og frøsåing – ringblomst, geor-

giner, blomkarse og selvsagt...Lobelia.
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PÅ KONTORET: Husets
arbeidsrom har fått
plass i kjelleren, og
brukes både til å sy
sammen nettsiden og
flere av produktene.
Benken på bildet
 brukes til å ta bilde 
av småtingene som
skal på nett.
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I1958 begynte de regulære prøvesen-dingene for fjernsyn i Norge – til glede
for de aller fleste, men også til irritasjon
for noen. For fjernsynsapparatet krevde
antenneutstyr, og hvordan skulle man
installere det i store bygårder? Medlems-
bladet til Norges Huseierforbund og
Oslo Gårdeierforening (forløperne til
Huseiernes Landsforbund) registrerte
utviklingen med en viss uvilje. ”Utbyg-
gingen av televisjonen i Norge går etter
programmet heter det. Og dermed fore-
ligger også ganske snart kravet om tele -
visjonsantenner, ikke bare i nybyggene,
men også i eldre leiegårder. Det er noe vi
må innstille oss på hva enten vi liker det
eller ikke” skriver medlemsbladet i 1958.
I tiden fremover vies en rekke artikler til
diskusjonen rundt hvilken type antenne-
løsning som vil være den beste. Bladet
advarer på det sterkeste både mot såkalte
vindusantenner, som blant annet ”er for-
kastelig fra et rent estetisk synspunkt” og
mot ”en skog av enkeltantenner på
taket”. Den beste løsningen er en felles-
antenne der alle omkostninger bæres av
abonnentene, – men den må plasseres på
loftet og ikke på taket, vel og merke. På
loftet vil den volde gårdeieren langt færre
problemer med vedlikehold og skader
enn om den står ute. 

Fellesvaskeriet 
Også andre tekniske nyvinninger satte på
1950- og 60-tallet sitt preg på hus, hjem
og bolig – og på gårdeiernes medlems-
blad. Magasinet reklamerte flittig for alt
som kunne gjøre livet i bygården enklere.
Som for eksempel fellesvaskeriet. Med
moderne vaskemaskiner i bryggerhuset
slipper gårdeieren søl i leilighetene, og
verdien på gården går opp, hevdes det i

reklamen. Automatisk myntmå-
ler gjør dessuten nedbetaling av
anlegget enkelt – og ”Når
maskinen er betalt, blir inntek-
ten av myntmåleren Deres”,
lokker en annonse for maski-
nen Wascator.
Det moderne fellesvaske-

riet vil også være en stor fordel
for leieboerne, heter det. I en
annonse fra 1964 intervjues
fruene Tiseth og Ulltang i
Solhellingen Borettslag på
Lillo.
– Om vi er fornøyd? Ja,

dette er strålende og etter
min mening det ideelle
opplegg, sier den fornøyde
fru Ulltang i annonsen.
Fru Ulltang trekker spesi-
elt frem den effektive
varmrullen, som ”sparer
husmoren for en
mengde arbeide”, samt
det hendige strekkeap-
paratet for strekking av
tøy. 

En enklere hverdag
Også den nevenyttige herre kunne glede
seg over en enklere hverdag i hjemmet på
denne tiden. I gårdeiernes medlemsblad
kunne han plukke opp tips om alt fra
tapetlim til maling og motoriserte hage-
redskaper. Særlig imponerende er kan-
skje ”Gardenmaster – den mekaniske
gartner” - en universalmaskin som med
ulikt tilbehør skal gjøre det enkelt både å
frese, hakke, skyfle, radrense, kjøre opp
render, klippe gress, klippe hekker, bore,
pusse, slipe og polere. Mer kan man vel
nesten ikke forvente av et hageredskap. 

Televisjonsantenner
til glede og til bry

Hvor skal TV-antennen stå? I vinduet, på taket, eller på loftet?
Dette var et av de store spørsmålene for gårdeiere 

på begynnelsen av 1960-tallet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

SKREMSELSPROPAGANDA: 
Annonse i Huseieren fra 1967.
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Hus & Bolig spør: 
Dag Otto Lauritzen svarer 
TEKST: RIKKE ÅSERUD  

ILLUSTRASJON: HERB
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Linselus og lagspiller
– Ja det stemmer, jeg dukker
opp på tv igjen til våren. Jeg
kan ikke si så alt for mye om
det ennå, men det blir en serie
som handler om at jeg sykler
rundt i Europa. 

– Men det var i sin tid også et
tv-program som gjorde at du ble
eiendomsmegler da du la proff-
sykkelen på hylla?

– Ja, det var nokså tilfeldig,
egentlig. Tidlig på 1990-tallet
fikk jeg markedsføre meg selv i
beste sendetid da jeg var med i
et tv-program som handlet om
hva idrettsfolk kan gjøre etter
idrettskarrieren. Der ble jeg
annonsert som ledig etter
nyttår: ”Har du jobb til denne
karen, er det bare å skrive inn.”
Det hele var egentlig nokså
pinlig, men jeg fikk bøtter og
lass med spennende tilbud. Et
av dem var å starte eiendoms-
meglerkontor. Jeg slo til, og i
løpet av kort tid hadde vi et
kontor i Kristiansand, et i
Arendal og et i Grimstad. Jeg
ble medeier, og vi kom til slutt
opp i 20 kontorer og 100
ansatte. 

– Hvilken fordel har det vært for
deg som eiendomsmegler å ha
erfaring fra toppidretten?

– I meglerbransjen er det, som
i toppidretten, viktig å ha vilje-
styrke og å ikke gi opp. I tillegg
har jeg hatt stor nytte av idret-
tens lagtenkning i næringslivet.
I meglerbransjen er det tradi-
sjon for at toppselgerne frem-
heves, men jeg mener at alle
ledd er like viktige. Gjennom
syklingen lærte jeg at det var
sluttresultatet for laget som
gjaldt, ikke for den enkelte.

Laget er aldri sterkere enn det
svakeste leddet. Denne måten å
tenke på burde næringslivet i
langt større grad ta til seg.
Næringslivet er også på mange
måter en lagsport. 

– Har du noen gode råd til
nyutdannede eiendomsmeglere?

– Det er et spennende yrke –
men du må være glad i å jobbe
mye. Du jobber tross alt med
det som kanskje er den viktig-
ste investeringen folk gjør i
livet; hele deres formue står på
spill. Det må behandles seriøst.
Yrket er spennende og utfor-
drende, men du må være for-
beredt på at det ikke er noen
ni-til-fire jobb å være eien-
domsmegler. Folk ringer til alle
døgnets tider, og i helger og
ferier. Det er tross alt mye som
står på spill.

– Og ditt beste tips til bolig -
kjøpere?

– Tenk deg nøye om! Ikke la
deg blende av et tilsynelatende
fint hus. Få med bygnings -
kyndige og studer tilstands -
rapporten nøye. Husk også å
bestemme deg før budrunden
for hvor langt du kan gå, så du
ikke byr over evne. Jeg har sett
eksempler på at det har skjedd,
og det er ikke mye moro. 

– Du har også erfaring med
eiendomskjøp i utlandet.
 Hvordan er det sammenlignet
med Norge?

– Det er nokså annerledes.
Man har ikke de samme
 rettighetene i utlandet som
man har i Norge. Å bruke
 seriøse meglere er dermed enda

Da Dag Otto Lauritzens sykkelkarriere
gikk mot slutten, var det en lettere pinlig
tv-opptreden som tilfeldigvis førte ham inn
i eiendomsmeglerbransjen. Til våren er han
tilbake på tv-skjermene, men denne gangen
styrer han showet selv.

➤
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viktigere ved boligkjøp i
utlandet enn her hjemme.
Skattereglene kan også være
nokså forskjellige, det er der-
for viktig å undersøke disse
nøye. Det er dessuten en stor
fordel å kunne det lokale
språket. Kan du litt spansk i
tillegg til engelsken, kommer
du lenger som boligeier i
Spania. 

– Du har selv bodd mye i
utlandet i løpet av karrieren.
Hvordan trivdes du med det?

– Borte bra, men hjemme
best, sier nå jeg. Da jeg var
proffsyklist bodde vi mye i
Frankrike og Belgia, og jeg
reiste også rundt i andre
deler av Europa og i USA.
Men familien beholdt hele
tiden huset vi hadde bygd
oss hjemme i Norge. Der-
med hadde vi en base her, og
alltid et sted å dra til når vi
skulle hjem. Det var viktig
for hele familien. Det var
fint å reise, men jammen var
det godt å komme hjem, òg.
Nå har vi tillegg et drømme-
sted på Hovden – jeg elsker
fjellet – pluss et flott sted i
La Manga, i Spania. Så det
er ingen fare for at jeg skal
begynne å kjede meg med
det første. 

– Men meglerjobben har du
nå lagt litt på hylla?

– Ja. Meglerfirmaet jeg var
med på å starte på begyn-
nelsen av 1990-tallet solgte
vi til en bank, og de siste
årene har jeg trukket meg
mer og mer tilbake fra denne
bransjen. I fjor sommer slut-
tet jeg helt etter nesten 14 år
i meglerbransjen. Nå er det
bare sporadiske oppdrag i
Spania, gjennom firmaet
Bolig i Utland, som er igjen.

– Og du er altså tilbake på  
tv-skjermene for fullt. Hvilke

tanker gjør du deg om at du
stadig dukker opp i stua hos
hundretusener av nordmenn i
beste sendetid?

– Jeg har jo blitt vant til det
gjennom årenes løp, og for-
søker i størst mulig grad å
være meg selv. Hvis man
ikke er det, blir det fort
avslørt, og folk gidder ikke å
se på lenger. Men det var
ikke først og fremst det å
komme på tv som var trekk-
plasteret da jeg deltok i ”Skal
vi danse?” og ”Mesternes
mester”. Det var utfordring-
ene jeg hadde lyst på, og det
var de som var morsomme.
Gjennom ”Mesternes mes-
ter” fikk jeg anledning til å
oppleve en hel masse, og bli
kjent med folk jeg ellers aldri
ville møtt, og det var det
som var viktig for meg. Det
å komme på tv var bare en
bieffekt. 

– Hvilke andre ting enn en ny
tv-serie har en energibunt som
deg fore for tiden?

– I tillegg til at jeg holder
foredrag over hele landet,
 lanserer jeg i disse dager min
andre bok, ”I form med
 mesternes mester”. Det er en
enkel treningsbok for folk
flest. Mitt ønske er at andre
skal finne den gleden ved
 trening som jeg har opplevd.
De behøver ikke å sette seg
mine mål. Det handler bare
om å ta seg i nakken og
komme seg ut. To turer i
uken er mye bedre enn
ingen, og når man først har
begynt, kan man kanskje
trappe opp etter hvert. Mitt
motto har alltid vært at ing-
enting er umulig, det umu-
lige tar bare litt lenger tid.
Boken handler om å sette seg
mål og nå dem. 
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Stort underskudd 
på elkontrollører
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Iseptember introduserte Veritas ogNemko en ny kvalifikasjon for elkon-
trollører: Brannforebyggende elkon-
troll bolig. Sertifiseringsordningen er -
statter et autorisasjonssystem som blant
annet Gjensidige forsikring har operert
med, og el-bransjen som helhet fikk i
fjor ett års varsel på å oppdatere seg. Da
Hus & Bolig kontaktet Gjen sidige i slut-
ten av september for å sjekke status på
antall kvalifiserte elkontrol lører, var sel-
skapets liste, som tidligere bestod av
rundt 2 500 autoriserte kontrollører,
skrumpet inn til i underkant av 500.
Det betyr at de sertifiserte kontrollørene
trolig vil gå en travel høst i møte, og at
huseiere som ønsker å få rabatt på bolig-
forsikringen sin må regne med kø. 
– Det er nok fare for at det blir et

underskudd på kontrollører i lang tid
fremover. Vi hadde 2 500 kontrollører
på vår liste tidligere, og selv om noen av
disse nok ikke var så aktive, tror jeg like-
vel dette kommer til å bli en utfordring,
sier Tom Thowsen i Gjensidige.  
Øyvind Sæther i Veritas bekrefter at

mangel på personell kan bli et problem i
enkelte områder.
– Vi vet at det foreløpig er litt under-

dekning, og vi jobber med tiltak for å
rette på det. Det er ikke tvil om at det i
en periode kan bli kø, sier Sæther. 

Venter økt press
For øyeblikket kjøres det ukentlige kurs
for å få flere kontrollører inn i systemet,
og selv om mange trolig vil kvalifisere
seg i løpet av de neste månedene, tror
Thowsen behovet for kontrollører vil
øke betraktelig sammenlignet med tidli-
gere. 
– Hittil er det få som har gitt rabatt

på forsikringen i forbindelse med elkon-
troll, men etter at den nye ordningen ble
innført har både Sparebank1 og Tryg-
Vesta innført rabatt. Det er også sann-
synlig at flere forsikringsselskap vil følge
etter, sier Thowsen. I dag har nærmere
30 000 av Gjensidiges vel 550 000 for-
sikrede boligeiere benyttet seg av tilbu- ➤

Bruk av sertifisert elkontrollør kan gi deg opptil 20 prosent
rabatt på boligforsikringen, men hittil har i underkant av 500
kontrollører bestått det nyinnførte kvalifikasjonskravet. Det

betyr at du må regne med kø dersom du vil spare penger.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

BEST MED NYTT: Gamle sikringsskap er ikke så
driftssikre som nye, og det er viktig å sjekke
anlegget jevnlig for varmgang. – Settes ikke nye
sikringer skikkelig på plass, risikerer du varm-
gang som i verste fall kan føre til brann, forteller
elkontrollør Jørgen Evjen fra Vintervoll AS. 
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det om elkontroll og forsikringsrabatt,
derfor er potensialet for en økning blant
dem som allerede er forsikret stort. Gjen-
sidige vil i tillegg fokusere mer på denne
rabattmuligheten ved nye salg.  
– Vi er klart inne i en flytperiode nå,

og mange nye kommer til, særlig etter at
vi doblet rabatten fra ti til 20 prosent.
Det gjør at dette blir veldig gunstig. Jeg
tror det kun er kort tid før det blir snakk
om store volumer, sier Thowsen, som
ikke er i tvil om at det er behov for denne
typen kontroller.
– Det er veldig interessant at piper og

ildsteder, som står for fem prosent av

brannene i Norge, sjekkes hvert fjerde år,
mens elektrisitet og bruk av elektrisitet,
som står for rundt femti prosent av bran-
nene, kontrolleres i gjennomsnitt hvert
tyvende år, sier Thowsen. 
Øyvind Sæther i Veritas tror flere vil

benytte seg av tilbudet om elsjekk som
følge av økt fokus på feltet.  
– Det som skremmer vettet av meg er

at jeg møter mange huseiere som ikke
aner at man kan gjøre dette. Det er også
de som ikke gidder fordi de forventer at
kontrolløren finner masse feil og at det
da blir kostbart. Da spør jeg meg: Hvor
mye er livene til familien din verdt?

Høy strykprosent
Det er mange elkontrollører som ønsker
å ta eksamen, men strykprosenten er høy.
Det ikke noe krav om opplæring først,
men ifølge Thowsen er strykprosenten
for de som ikke deltar svært høy. 
– Du må ikke ta kurs, men erfaringen

vår er at de som ikke tar kurs, de klarer
ikke kravet. Jeg vil anslå at 95-97 prosent
stryker, og når det koster 5 000 – 7 000
kroner å gå opp til eksamen, er jo det en
ulempe. I tilegg får man ikke gå opp
igjen før om et halvt år, sier han. 
Øystein Sæther i Veritas, som står for

både kurs og eksaminering, bekrefter at

FIKK HETTA: Her har det tidligere vært en kobling.
De gamle ledningsstumpene er sikret med en
hette. – Dette er risikabelt. Hetta kan falle av og
da har du berøringsfare umiddelbart, sier Evjen.

HJEMMESNEKRET: Her har huseier gjort et lite
triks for å få et jordet støpsel inn i en ujordet
stikkontakt, en løsning Evjen absolutt ikke
anbefaler. 

SKIKKELIG KAVRING: Her mangler dekselet på
en koblingsboks. – Denne koblingsboksen er
plassert i en garderobe, og kommer du borti den
med en kleshenger kan du få deg en skikkelig
kavring, sier Jørgen Evjen fra Vintervoll AS. 

HA DET PÅ BADET: Stikkontakter på badet skal bare brukes til vaskemaskin og dobbeltisolerte apparater. Her fungerer alt som det skal. 
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strykprosenten er høy, men har fore-
løpig ingen fullstendig oversikt over
forskjellen mellom dem som tar kur-
sene og dem som ikke tar dem.
–  Det vi vet er at den totale

strykprosenten er 25 prosent. Hvis
alle hadde stått hadde det ikke vært
bra. I tillegg er ikke strykprosenten så
høy at vi mistenker at det er noe
alvorlig galt med nivået, sier Sæther. 

Følger ikke med
Thowsen i Gjensidige tror en av
grunnene til at mange satser på å
droppe kurset er at de tror de kan
mer enn de faktisk kan. 
– Mange forstår nok ikke hvorfor

de skal gå på kurs for å gjøre en
elsjekk. De har vært i bransjen i tretti
år, men forstår ikke at det har vært en
utvikling. Ting skjer hver uke, derfor
er det viktig å holde seg oppdatert.  
John Henrik Leere i Elsikkerhets-

forbundet tror i tillegg eksamensfor-
men er uvant for mange elektrikere. 
– Det er ikke alle som klarer kra-

vene, og eksamenssituasjonen er nok
litt uvant for mange. Har du først
blitt elektriker trenger du ikke re-
godkjenne deg. Det er ingen formelle
krav om det. Her må du derimot
gjøre det hvert femte år, og også
sende inn en oversikt over aktiviteten
du gjør på dette området. Vi mener
en løsning som dette er helt nødven-
dig for å bedre brannsikkerheten. 

Ikke krav
Å bruke sertifisert kontrollør er ikke
et krav, men gjør du det ikke, går du
glipp av rabatten fra forsikringssel-
skapet og trolig en del informasjon. 
– Du kan godt få hvem som helst

til å kontrollere boligen din, men du
får antakelig ikke den samme infor-
masjonsdelen og ikke noen rabatt
dersom du bruker noen andre. Med
den nye eksamensordningen kan du
også være tryggere på at feil blir opp-
daget, i og med at den er relativt kre-
vende, sier Thowsen.
Er du på jakt etter en godkjent

kontrollør finnes det lister over kvali-
fisert personell både hos Nemko og
DNV. Forsikringsselskap som tilbyr
rabatt for dette sitter også på den
samme informasjonen. 
brs@huseierne.no

– Vi mener det er unødvendig at installa-
tører som ellers er kvalifisert til å utføre
installasjoner på steder som Rikshospita-
let, A-hus eller en oljeplattform  plutselig
må ha et sertifikat for å foreta en enkel
elkontroll. Kravene til elektroinstallatør i
dag er knallharde. Som installatør er du
selv ansvarlig for alt personell du bruker,
og gjør du ikke en skikkelig jobb, slår det
tilbake på deg selv, sier Bjørn Sørensen i
Nelfo. Han har ingen tro på at den
nyinnførte ordningen vil gjøre norske
boliger sikrere, og mener sjekklisten
Nelfo selv har utviklet er langt bedre. 
– Dette er en forenklet sjekk som i

hovedsak går på brann. Det er klart det

er brann som er den store stygge ulven,
og det er brann som tar flest menneske-
liv. Det er noe vi også er klar over. Samti-
dig mener vi det fremdeles må være fokus
på dette med strømgjennomgang. Selv
om det er få som dør av det, skal man
fortsatt være trygg på at det er i orden,
sier Sørensen. 

Forstår ikke motstanden
John Henrik Leere i Elsikkerhetsforbun-
det  har problemer med å forstå motstan-
den fra Nelfo, og mener det er feil av
organisasjonen å motarbeide noe han
selv og forbundet mener klart vil bidra til
å gjøre samfunnet tryggere. 

Meningsløs 
sertifisering?

Den nye sertifiseringsordningen er unødvendig. 
Det mener bransjeorganisasjonen Nelfo, som 

representerer flertallet av elinstallatørene i Norge. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND   FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

MANGE KONTROLLØRER: Selskapet Vintervoll AS har allerede 12 kvalifiserte kontrollører som
gjør befaringer i boliger, borettslag og landbrukseiendommer. Om kort tid regner firmaet med å
ha 15 godkjente kontrollører. Her er Jørgen Evjen på inspeksjon hos Frode Stormyr i Trondheim.

➤
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– Vi synes det er synd at en bransje-
organisasjon arbeider mot dette. Slik vi
ser det, burde de ha interesse av at med-
lemmene har best mulig kunnskap. Til
syvende og sist slår dette bare tilbake på
dem selv. Grunnen til at forsikringssel-
skapene gir ganske gode rabatter på dette
er at de ser de gode resultatene. De gjør
ikke dette ut fra veldedighet, men fordi
de ser det er god butikk, sier Leere, som
hevder han har fått god tilbakemelding
fra flere av Nelfos medlemmer som har
deltatt på kurs og eksaminering. 
– Det er ikke de enkelte Nelfo-med-

lemmene som motarbeider dette, men
Nelfo sentralt. Jeg tror det henger sam-
men med at de vil verne om sin egen

autorisasjonsordning, men den har stått
for fall i mange år. Den nye ordningen
vil garantert gi bedre elsikkerhet og
brannsikkerhet i Norge, sier Leere.

Vil stå utenfor debatten
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap ønsker foreløpig å stille seg
utenfor det de betegner som en bransje-
debatt, men ifølge Jostein Grav er det
fullt mulig å sette seg inn i Nelfos situa-
sjon. 
– Jeg er ikke forundret over at Nelfo

mener at deres medlemmer allerede er
prekvalifisert i og med at de er installatø-
rer. Langt på vei kan jeg forstå deres
argumentasjon om at det er unødvendig

at de skal måtte re-sertifiseres hvert femte
år for å kunne sjekke arbeid de selv har
gjort, sier Grav. 
Likevel understreker han at han ikke

er negativ til at det gjøres noe for å få
dette inn i et system. 
– Personlig er jeg positiv til at dette

kjøres i gang, og mener at alt som gjør
det lettere for huseier å få kontroll på
anlegget sitt er bra. Vi har antydet at
elektriske anlegg bør undersøkes minst
hvert tidende år, og hvis forsikringssel-
skapene kan få folk til å gjøre det oftere
er det strålende, sier Grav. Han har heller
ingen problemer med å forstå at forsik-
ringsselskapene ønsker å ha en viss kon-
troll med personell som utfører disse
kontrollene. 
– Når forsikringsselskapene skal ta

kalkulert risiko av denne typen, er det
klart at de ønsker å vite hvor de som
utfører kontrollene kommer fra og hva
de kan. Det har tidligere kommet frem
saker i media der selskaper som driver
kontroll av denne typen ikke alltid har
funnet feilene. De som tar kontroller må
ha kunnskapen som er nødvendig for å
søke etter farlige feil og også ha den nød-
vendige analytiske evnen, sier Grav. For
øyeblikket jobbes det med nye forskrifter
for el-personell og bedrifter, der det tro-
lig vil komme klarere retningslinjer for
hvem som kan utføre elkontroller.
brs@huseierne.no 

SJEKKER JORD : Kontinuiteten eller kontakten måles mellom jord i fordelingsskapet og alle jordede
deler. Her sjekker Evjen hvordan det står til under utslagsvasken.  

F a k t a

• Som eier av et elektrisk anlegg har du

selv ansvar for at det holder godkjent

standard. Leier du for eksempel ut boli-

gen, har bruker ansvar for utstyret. 

• En brannforebyggende elkontroll bolig

inkluderer informasjon og kontroll av

brannforebyggende utstyr som røyk-

varslere og brannslukningsapparater. 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap anbefaler kontroll hvert

tiende år, men skal du få rabatt på for-

sikringen må anlegget sjekkes hvert

femte år. 
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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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TUR 1: 1. til 4. desember
DAG 1: TIRSDAG 1. DESEMBER
Avreise med Chech Airlines kl. 07.55 fra Gardermoen. 
Norsk reiseleder møter gruppen i avgangshallen. Ankomst
Praha kl. 09.55. Vi starter med en orienteringstur med buss for
å gjøre oss litt kjent i Praha by. Stopper for ølsmaking og lett
lunsj  på et mikrobryggeri før vi sjekker inn på vårt første -
klasses hotell som ligger meget sentralt i Praha med gåavstand
til gamlebyen og julemarkedet. Hotell Adria, www.adria.cz, er
et klassisk firestjerners hotell med atmosfære. Alle rom med
alt av moderne utstyr og komfort. På ettermiddagen har vi en
båttur på Certovka elven. Etterfulgt av middag på Restaurant
Municipa House.

DAG 2: ONSDAG 2. DESEMBER
Etter frokost på hotellet starter vår spasertur med norsk -
talende guide i gamlebyen, inkludert lunsj med kaffe og te.  
På ettermiddagen arrangerer vi en pub til pub tur inkludert 
3 øl pr. person. På kvelden er det transport med historisk
trikk og trekkspillmusikk til vår restaurant ”Strahov Monas-
tery  Brewery” – øl serveres om bord. Tre retters middag på
 restauranten inkl. kaffe eller te. Transport med buss tilbake 
til hotellet.

DAG 3: TORSDAG 3. DESEMBER
Frokost på hotellet. Buss til Praha Castle. Norsktalende guide.
Lunsj på restaurant Vikarka. Ettermiddagen til egen disposisjon
for shopping og besøk med reiseleder på julemarkedet. 

Middag om kvelden i Brewery Restaurant – i gåavstand fra
hotellet.  Treretters middag inkl. aperitif og ubegrenset med øl,
vin eller mineralvann. Underholdning. 

DAG 4: FREDAG 4. DESEMBER
Frokost på hotellet og transfer i førsteklasses buss fra hotell
til flyplass. Avgang kl. 11.55 fra Praha. 
Ankomst Gardermoen kl. 13.55.

Pris kr 5 585,- pr. person i dobbeltrom.  
Tillegg for enkeltrom kr 925,-.  

PRISEN INKLUDERER:
Flyreisen fra Oslo til Praha tur/retur.
Flyskatter på kr 602 pr. person – med forbehold om endringer.
Norsk reiseleder på hele turen helt fra Oslo. 
Orienteringstur i Praha med buss og reiseleder.
Ølsmaking i mikrobryggeri.
3 netter på førsteklasses sentralt hotell inkl. frokost. 
3 lunsjer inkl. 1 glass vin, 1 glass øl eller mineralvann.
2 treretters middager inkl. 1 glass øl eller mineralvann.
1 middag med underholdning og ubegrenset drikke.
Transfer en kveld med historisk trikk og musikk om bord.
Båttur på Certovka elven.
Bysightseeing til fots med reiseleder i gamlebyen.
Ettermiddagstur fra pub til pub inkl. 3 glass øl.
Sightseeing til Praha Castle og inngangsbilletter til slottet.

Medlemsturer til  
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TUR 2: 4. til 6. desember
DAG 1: FREDAG 4. DESEMBER  
Kl. 07.55 avreise fra Gardermoen med Chech Airlines,
ankomst Praha kl. 09.55. Mat og drikke serveres gratis om
bord. Norsktalende reiseleder møter gruppen. Orienteringstur
i buss med stopp på mikrobryggeri for ølsmaking og lett lunsj.
Innsjekking på vårt førsteklasses hotell Radisson SAS. Resten
av dagen til egen disposisjon. Reiseleder behjelpelig med å
anbefale restauranter for middag. 

DAG 2: LØRDAG 5. DESEMBER
Frokost på hotellet. Spasertur til fots med norsktalende
 reiseleder i gamlebyen. Dagen til egen disposisjon.

DAG 3: SØNDAG 6. DESEMBER 
Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon med julemar-
kedbesøk etc. Buss fra hotellet til flyplassen. Kl. 19.40 avgang
fra Praha, ankomst Oslo kl. 21.40.  Mat og drikke serververs
gratis om bord.

Pris kr 4 995,- pr. person i dobbeltrom.  
Tillegg for enkeltrom er kr 785,-.

PRISEN INKLUDERER:
Flyreisen Oslo – Praha tur/retur. Flyskatter pr. dags dato på 
kr 602 (med forbehold om endringer). 2 netter på første -
klasses sentralt hotell inkludert frokost. Transfer i buss fra 
flyplass til hotell tur/retur med norsktalende  reiseleder. 
Orienteringstur i buss og byrundtur til fots med norsktalnede
reiseleder. Lett lunsj inkl. ølsmaking på mikrobryggeri. 

Reis trygt med 
Huseiernes 

Landsforbund i 
samarbeid med
Temareiser AS. 

Medlemsturer for
kvalitetsbevisste 

deltagere.

K U P O N G
Ja! Jeg/vi vil gjerne være med på Huseiernes 

Landsforbunds medlemstur til Praha.

Navn............................................................................................................

Adresse ......................................................................................................

Postnr./sted ...............................................................................................

■ Tur 1 ■ Tur 2 ■ Ønsker enkeltrom

Tlf. ..............................................................................................................

Underskrift ..............................................................................................

Vi har begrenset med plasser, så meld deg på tidlig. 
Forbehold om små justeringer av programmet.

■ Ønsker reiseforsikring for denne turen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere ved for få på meldinger

i  forhold til minimumsantall. Temareiser AS er behjel pelig med

reise forsikring. Påmeldingen er først bindende ved innbetaling

av depositum. For ytterligere informasjon, kontakt Temareiser AS

tlf. 23 38 33 00.

Arrangør: Huseiernes Landsforbund og Temareiser AS.

Kupongen sendes:  Temareiser AS, Nordstrandveien 5, 

Nordstrand stasjon, 1170 OSLO.

Bli med Huseiernes Landsforbund til

Praha, en av Europas vakreste hoved -

steder. I desember kan du blant annet

oppleve det fantastiske julemarkedet på

rådhusplassen. Her er det juletre, et stort

antall boder med ulike håndarbeider,

 godterier,  julemat og Glühwein – og en

særegen stemning når mørket faller på.

Medlemsturer til  PRAHA
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Kjøkkenets lunge
En god vifte skal fjerne både damp og matos, men det
skader ikke at den samtidig ser bra ut. Utvalget når det
gjelder design er enormt, og uansett hva du er på jakt
etter finnes det trolig en vifte for deg. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

TRENDY TREKK 
Dette er trendy, skal vi tro vår kontakt hos
Asko, og han er utvilsomt inne på noe. Her får
du stål, glass og fine frontlykter som på grunn
av en skråstilt løsning trolig lyser opp mer enn
bare maten. (modell – CW4971G/CW4671G) 
www.asko.org

VINGLEPETTERS FØRSTEVALG
Det er ikke alltid lett å bestemme seg. Svart er for øyeblikket
veldig populært, men stål er jo også stilig. Her har Siemens
kombinert begge deler i en tretrinns vifte med knapper, 

lys og alt som er moro. (modell - LC965GA30)
www.siemens-home.no

HERA FOR DEG
Den nederste listen på model-

len Hera er tilgjengelig i en
rekke utførelser, noe som gjør
at hetten kan gli rett inn i de
fleste kjøkkenmiljøer. Viften
finner du hos Røros Metall.

www.rorosmetall.no
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LILLE SPEIL …
Selv om det ikke ser sånn ut, suger modellen
Mirror fra Røros Metall til seg stekeos uten å
kny. Modellen er tilgjengelig i både sort og hvitt,
og gjør seg godt i farlig moderne kjøkken. 
www.rorosmetall.no

FARGERIKT KJØKKENSKAP
Går du for Orion, kan du enten velge traust hvitt, stål
eller svart utførelse. Er du litt vill og gal, finnes den

derimot også i rødt, grønt, gult og oransje. 
www.rorosmetall.no

KRYSTALLKLAR LUFT
Denne viften er del av Thermex

 Crystalia-Line, som finnes i en rekke
varianter med blanding av stål og

glass. Flere av modellene er tilgjenge-
lige med fjernkontroll, og ønsker du å

imponere litt får du ekstra dekorasjons-
lys og heve/senke funksjon. 

www.thermex.no

OH MY BOSCH
Viften DWK093650 fra Bosch ser ut som en avansert

radio, men det eneste du får høre her er noe som
 ligner den jevne suselyden som oppstår når du ikke
finner stasjonen du er på jakt etter. Stål er uansett 

stilig, og det får du masse av her. 
www.bosch-home.no
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– Vi er blitt så opptatt av design at det
går på bekostning av funksjonaliteten,
sier Hans Martin Mathisen, senior-
forsker i ventilasjonsteknikk og inne -
klima i SINTEF. 
En god ventilator danner et under-

trykk i kjøkkenet og minimerer risikoen
for at damp, lukt og fettos sprer seg til
resten av boligen. På denne måten
forbedrer ventilatoren luften i hele boli-
gen. Mathisen mener at viftenes nye
design og plassering gjør at mange
trekker uhensiktsmessig mye luft ut av
kjøkkenet. 
Han forklarer at eldre

typer vifter har større
volum, og at avtrekkshet-
ten oftest ble plassert
inntil en vegg eller et
hjørne. 
– Få frie flater økte

avsuget, og viften be -
høvde ikke å være så
kraftig for å være effektiv.
De mest populære het-
tene i dag er flate eller
med buet glass uten
volumdel. Ofte er de fritt -

hengende, og derfor krever de mye større
kraft for å klare tilfredsstillende opptak
av matos, sier Mathisen. Han under-
streker at luftmengden som fjernes fra
kjøkkenet skal kunne tilføres igjen.  

Varmetap
– Kjøkkenvifta bruker ikke mye strøm,
men lar du den stå på hele tiden trekker
den ut betydelig mengder varme som må
erstattes, sier Mathisen. Derfor anbefaler
han at man ikke lar vifta stå på mer enn
nødvendig, og ikke på et høyere nivå enn

man må. Vil man unngå
høy energibruk kan man
bruke en vifte som
resirkulerer luften gjen-
nom et kullfilter. 
Terje Olberg er daglig

leder i Thermex, og sier at
kjøkkeninnredningen be -
stemmer hvilken løsning
man velger når det kom-
mer til ventilator. 
– Kjøkkenhetten skal

være pen å se på, har-
monisk og passe til din
stil, sier han, og legger til

at fritthengende modeller er en økende
trend. Han forteller at norske kjøkken
har blitt større de siste årene, og krever
god ventilasjon. Ventilatoren skal kunne
skifte ut luften fem til ti ganger i timen
for å bevare et godt inneklima. 

Store kjøkken
Hvor stor kapasitet kjøkkenventilasjo-
nen din skal ha avhenger av hvor stort
kjøkkenet ditt er. Er for eksempel
kjøkkenet ditt fire ganger fem meter og
har en takhøyde på to og en halv meter,
skal kjøkkenhetten skifte ut i alt 50
kubikkmeter luft. Det tilsvarer cirka 500
til 1 000 kubikkmeter luft per time. Til
store kjøkken anbefaler Olberg en venti-
lator med ekstern motor. 
– Den kan lufte ut kjøkkenet effek-

tivt, men også gå på lav hastighet når
man oppholder seg i rommet over lengre

Funksjonalitet
like viktig 

som design
Folk flest vektlegger design når ventilatoren skal velges. 
Men det finnes kriterier som er vel så viktige å tenke på 
når kjøkkenviften skal i hus – for eksempel plassering. 

TEKST: STINE ERIKSEN  FOTO: BAARD NÆSS / NN / SAMFOTO

Terje Olberg
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tid. Den er også støysvak, siden motoren
er flyttet vekk fra arbeidsstedet, sier han. 

Vektlegger design
– Kjøkkenviften er iøynefallende i et
kjøkken, så design blir det avgjørende
momentet for mange. Men i tillegg til at
den skal passe inn i kjøkkenet ditt, er det
viktig å overveie hettens sugekapasitet,
fysiske dimensjoner og støynivå, sier
Grete Klæboe, markedssjef i Bosch. 
Hun mener det er svært individuelt

hvordan vi oppfatter lyd og hva som er et
akseptabelt støynivå. Men ettersom
viften står rett ved ørene våre når vi lager
mat, mener Klæboe at det er verdt å
investere i en støysvak modell. 

Daglig bruk av kjøkkenviften
•Sørg for at kjøkkenviften startes i god tid før du går i gang med matlagingen, gjerne 10-15 min-

utter i forkant. Det er først når kjøkkenviften har skapt et undertrykk at den fungerer optimalt. 

•Tørk av fettfilteret med en fuktig klut etter hver matlaging. Filteret bør rengjøres hver annen

måned enten med oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin. Hvis din ventilator har kullfilter, bør du

skifte kullfilteret 1-2 ganger per år, eller etter behov. 

•Når ventilatoren er i bruk skal kjøkkenvinduet holdes lukket for ikke å forstyrre luftsirkulasjonen

rundt hetten. Man må likevel sørge for tilførsel av frisk luft, for eksempel gjennom en lufteventil

eller en dør på klem til et tilstøtende rom. 

•Hvis ventilatoren ikke fungerer tilfredsstillende kan det skyldes at avtrekksrøret har for mange

knekk eller at takhetten/murrøret har for liten dimensjon i forhold til avtrekksrøret. 

Kilde: Thermex Skandinavia AS

SUGER: En god ventilator skal lage et undertrykk på kjøkkenet slik at damp, lukt og fettos suges ut boligen. 
Store kjøkken krever stor kapasitet. Foto: Bård Næss / Samfoto.
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Hva som skaper god stemning kan variere, 
men det blir som regel alltid god stemning foran 
et varmt og rentbrennende ildsted fra verdens eldste peisprodusent.

Dovre har peis, peisovner og vedovner i klassisk såvel som moderne design.
Skap stemning bare originalen kan frembringe.

Lampen DANSK MINIMALISME

Vasen FINSK MODERNISME

Peisen NORSK KLASSIKER

www.dovrepeisen.no





➤
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Vi bygger stadig tettere boliger. Mange
har ventilasjonsanlegg som sørger for at
boligen hele tiden har riktig mengde
frisk luft. Men få er oppmerksomme på
at ventilasjonsanlegget kan skape proble-
mer for ildstedet, med mindre ildstedet
har en egen kanal for tilførsel av uteluft. 

Undertrykk
Et fyringsanlegg er avhengig av trekk. I
dårlig isolerte boliger med eldre ildsteder
er dette sjelden noe problem. Ikke bare
kommer frisk luft til gjennom vegger,
vinduer og klappventiler, men den
varme røykgassen i eldre ildsteder sørger
også for at undertrykket opprettholdes.
Når røykgasstemperaturen øker, øker
også undertrykket. I nyere boliger ser
fagfolkene imidlertid ofte problemer.
Rentbrennende ildsteder kjennetegnes
av lav røykgasstemperatur, som gir min-
dre undertrykk. I tillegg gjør den gode
isolasjonen at tilluften blir mangelvare.
Luften trekkes derimot ut av boligen
gjennom kjøkkenvifter og annen meka-

God pust i pipa 
Har du problemer med å få fyr på peisen? 

Det er ikke nødvendigvis ildstedet det er noe galt med.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

TETT: I moderne, tette hus kan det være vanskelig å få fyr på peisen. Problemet skyldes ofte at ventilasjonsanlegget stjeler luften. 
Foto: Mikael Dubois / Scanpix.

h&b nr. 5-2009 s. 40-49_h&b nr. 5-2009 s. 40-49  01.10.2009  4:29 PM  Page 41



42 • hus&bolig 5–2009

nisk ventilasjon, som blir stående i kon-
flikt med ildstedet. 

– Mange har tilluftkanaler i stua der
ildstedet står, men ofte gir de for lite til-
luft. Det er gjerne ikke mer
trekk i pipa enn et lite pust,
og da skal det lite til før luft-
strømmen snur. I verste fall
vil den mekaniske avtrekks-
vifta stjele luft fra pipa og
trekke den ned gjennom ild-
stedet, slik at man får helse-
skadelig røyk ut i rommet,
sier Jan Espeseth, leder i
Feiermesternes Landsfor-
ening. 

Som oftest er resultatet mindre dra-
matisk, men ikke desto mindre irrite-
rende: Det blir vanskelig å holde ildstedet
i gang – hvis man da i det hele tatt får fyr. 

– Det er dessverre for få som har
kunnskap om forholdet mellom ildstedet
og ventilasjonen. Når man bygger hus,
setter man gjerne bare opp en skorstein,
og så kommer ildstedet i ettertid. Da har
ingen tenkt over å dimensjonere ventila-
sjonsanlegget i forhold til det, påpeker

Espeseth.
Han ser med bekymring på den

manglende kompetansen blant prosjek-
terende husbyggere. 

– Det er nesten bare vi
i feiervesenet som har kunn-
skap om både ventilasjon og
skorstein, og om forholdet
mellom disse. De som monte-
rer ventilasjonsanlegg er ofte
kun eksperter på sitt område,
og tenker ikke på ildstedet. Vi
prøver å informere så godt vi
kan, men er dessverre altfor
sjelden med i planleggingsfa-
sen, sier Espeseth. 

Skorter på kunnskap
Også daglig leder Geir Vernan i Schiedel
Norge mener det skorter på kunnskap.
Han ser ofte eksempler på at ildsteder
fungerer dårlig på grunn av ventilasjons-
anlegget. Enkelte ganger er det helt
åpenbare feilprosjekteringer, mener han. 

– For en tid siden var jeg inne i et
nytt leilighetskompleks i Trysil der de
ikke fikk ildstedene til å fungere. De

trodde det var noe feil med pipa, men da
vi kom dit så vi raskt at ildstedene ikke
kunne fungere med den åpne romløs-
ningen som var laget, der kjøkkenvifta
stjal all luften fra peisen, sier Vernan. 

Både han og Espeseth tror proble-
mene bare vil øke med de nye energikra-
vene i byggeforskriftene som trådte i
kraft i august i år, og som stiller strenge
krav til bygningers isolasjon.

Ubalansert ventilasjon
Daglig leder Roger Sjølstad i Oslo Pipe-
senter peker på det samme problemet. 

– Jeg vil gå så langt som å si at har du
en villa som er ti år gammel eller nyere,
og som har balansert ventilasjon, har du
nesten garantert et ildsted som ikke fun-
gerer optimalt. Ventilasjonsanleggene
blir som oftest dimensjonert med for lite
lufttilgang til at peisen kan fungere godt,
sier han, og forteller at han selv må skru
ned ventilasjonsanlegget når han fyrer
hjemme. 

– Det er opplagt for meg som har
utdannelse i dette, men for vanlige folk
er det ikke nødvendigvis selvsagt, sier
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Sjølstad, som også stadig vekk er inne i
helt nye boliger der ildstedene ikke fun-
gerer på grunn av ventilasjonen.

– Vi var nylig i et nybygget leilighets-
kompleks der beboeren i tredje etasje fikk
røyk inn i leiligheten når naboen i fjerde
fyrte. Det var ikke noe feil med skorstei-
nen eller ildstedet, men ventilasjonsan-
legget i leilighetene gjorde at røyken ble
trukket inn gjennom skorsteinen. Utbyg-
ger manglet grunnleggende kunnskap på
området, sier Sjølstad. 

Klappventil
Selv om den beste løsningen er å sørge
for riktig balanse på ventilasjonsanlegget
fra begynnelsen av, eller å installere et ild-
sted som henter tilluften direkte utenfra
og ikke fra rommet, finnes det også en
enkel løsning man kan benytte seg av i
ettertid, som ikke koster all verdens.

– Vi anbefaler gjerne folk å installere
en enkel klappventil i rommet med ild-
sted. I de fleste tilfeller holder det å sørge
for at den står åpen når man fyrer, sier
Espeseth i Feiermesternes Landsforening.
Dersom man mistenker at dette kan være

løsningen på problemene med ildstedet,
kan man teste det ved å fyre med vinduet
på gløtt. Er det lettere å holde peisen i
gang da, kan klappventilen være løs-
ningen. 

Et annet tips for å få fart på peisen, er
å fyre med opptenningsved. Store ved-
kubber gir lite tilførsel av oksygen, men
jo mindre de er, jo bedre er det for ilden.
Den vanlige veden de fleste av oss bruker
i dag er dobbelt så stor som den burde
være, mener feiermesternes leder Jan
Espeseth. 

– Kløyv hver kubbe i to, kanskje tre.
Mer oksygentilgang gir en renere for-
brenning, og du kan også redusere ved-
forbruket med kanskje så mye som en
tredel, hevder han, og legger til at når
man har oppnådd tilfredsstillende varme,
bør man la ilden dø ut, for så igjen å
tenne på når behovet melder seg. Rådet
gjelder i prinsippet alle ovner, men er
spesielt myntet på nye, rentbrennende
modeller, siden eldre ovner gjerne er kon-
struert slik at de uansett ikke får tid til å
brenne opp alle gassene før de går opp
skorsteinen. raa@huseierne.no

Skorsteinen med tilluft
løser problemet
En skorstein med egen kanal for tilluft gjør

at du unngår problemet med manglende

trekk. I motsetning til om du legger opp til

en egen rørføring for tilluft til ildstedet,

trenger du med en slik skorstein ikke å lage

hull i veggen. Når du bevarer dampsperren,

isolasjonen og resten av veggens bestand-

deler intakt reduserer du også risikoen for

fukt og andre problemer på disse områdene.

Med et slikt system vil man dessuten kunne

oppfylle de nye kravene i tekniske forskrifter

(TEK 07).
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Vedlikeholdssjokk 
i gamle bygårder 

Kjøper du leilighet i en gammel bygård bør du vite hva du gjør. 
Hvis ikke kan du risikere ekstrautgifter på flere hundre tusen kroner.

TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND
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Ide siste årene har flere bygårder skiftethender fra store gårdeiere til sameier
der beboerne i fellesskap eier gården.
Nå venter vedlikeholdsregningen, og for
den enkelte beboer kan det bety flere
hundre tusen kroner i økt fellesgjeld. 

– Det er nok mange unge som blir
lurt trill rundt når de går på visning i en
gammel bygård. De blir lett blendet av
fruktfat og styling, men glemmer å se på
fasaden, sier murmester og takstmann
Birger Olsen, som har tatt med seg Hus
& Bolig til Markveien 23 på Grüner-
løkka i Oslo. I løpet av sommeren har
både fasade, tak og piper blitt totalreno -

vert av firmaet Mal Consult.
– Denne gården ble siste gang flekk-

pusset i 1995, og det har også blitt gjort
arbeid på taket, men fordi jobben ikke er
gjort skikkelig, må alt nå gjøres om igjen,
sier Olsen.

Når Olsen sier alt, mener han også
alt. Her holder det dessverre ikke å flikke
og ordne på småfeil. All puss på fasaden
har blitt fjernet, og bygget er strippet
helt ned til teglsteinen. Siden har øde-
lagte vindusomramninger, trekninger,
puss og maling blitt satt tilbake til origi-
nal stand slik gården fremsto på 1890
tallet. 

– Problemet her er at det har blitt
pusset og flikket på flere ganger, i mange
tilfeller med feil maling. Da ender man
til slutt opp med at pussen løsner fordi
den ikke får puste. Er mer enn 30 pros-
ent av gården dekket av løs puss, anbe-
faler vi å ta ned alt og gjøre jobben på
nytt, sier Olsen.

Kostbar utbedring
For enkelte av beboerne i gården kom
behovet for renoveringen som en over-
raskelse. Slik regelverket er i dag vil
informasjon om fasadens tilstand sjelden
eller aldri dukke opp i takst eller andre
dokumenter i forbindelse med visning. 

– I takstene står det ikke noe om
veldikehold av fellesareal, og ofte er ikke
engang sameiet klar over det. Det står
heller ikke noe i salgsoppgaven om
tidsintervallene for reparasjon av fasade,
pipe og taksten. Der kan det helt klart
ligge vedlikeholdsbomber, sier Jens Pet-
ter Bull, advokat og beboer i gården.
Fordi kostnadene i forbindelse med
utbedringen er blitt fordelt etter eier-
brøk, har noen av sameierne opplevd at
fellesgjelden deres har økt med over
300 000 kroner.  

– Du kan tenke deg et ungt par som
har strukket økonomien sin, kjøpt seg ny
leilighet, og plutselig får en sånn
ekstraregning i fanget, sier Bull. 

Ifølge Svein Bjørberg i firmaet Multi-
consult, er dette ikke en enestående sak.
Selv investerte han nylig i en eiendom
han planlegger å leie ut til sønnen, og ble
skremt over mangelen på opplysninger
og mangelen på kunnskap megleren
hadde om boligmassens tilstand. I et
høringssvar til Takstlovsutvalget, som ser
på muligheten for å innføre en obliga-
torisk tilstandsrapport for alle boliger
som blir solgt her i landet, har Multicon-
sult bedt om at fellesområdene får økt
fokus. 

TOTALRENOVERT: I løpet av
sommeren har både fasade,
tak og piper i Markveien 23 på
Grünerløkka blitt totalrenovert.

➤
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– Vi har påpekt at i forbindelse med
eierskifte må man ikke glemme fellesde-
len. Kjøper man en leilighet i et
boligsameie i dag får man kun en takst
på leiligheten. Vi ønsker også at man skal
få vite noe om tilstanden på fellesom-
rådet, sier Bjørberg

Bør kartlegge vedlikeholdsbehov
Bjørberg mener samtidig det burde vært
obligatorisk at alle gårdeiere fikk inn
kompetente bygningssakkyndige til å
vurdere gårdens tilstand. 

– Som gårdeier har man en vedlike-
holdsplikt som man veldig ofte ikke har
så store forutsetninger for å kunne
ivareta. Jeg mener alle gårder burde
benytte en sakkyndig som kan lage en
tilstandsrapport inkludert tiltak i en ved-
likeholdsplan. Gesimser, balkonger, puss
og takskifer er ting som en vanlig sameier
ikke har peiling på, men som kan være
viktig å sjekke for å unngå at noe faller
ned og gjør ubotelig skade, sier Bjørberg.
Han tror en rapport fra en bygn-
ingssakssyndig i tillegg kunne være et
viktig verktøy i forbindelse med en takst-
manns vurdering av fellesområdenes
tekniske tilstand. 

– Hvis alle sameier hadde en rapport
for fellesområdet sitt som sa noe om
behovet for vedlikehold, kunne en kopi
av det sammen med direkte informasjon
fra styret være grunnlag for en takst-
mannsrapport, sier Bjørberg.

Lav fellesgjeld kan være faresignal
Er du selv på jakt etter en bolig i en idyl-
lisk gammel bygård mener Bjørberg  og
Olsen det første du bør gjøre er å spørre
etter er en vedlikeholdsplan. Har ikke

sameiet det, er det nærmest umulig å anslå
hvilke utgifter du kan ha i vente i frem -
tiden. Er fellesgjelden som hver enkelt
beboer betaler i tillegg lav, er faren stor for
at leiligheten du kjøper kan bli langt
dyrere enn forventet fordi sameiet ikke
har tatt vedlikehold med i beregningen. 

– Selv ville jeg alltid satt utropstegn
ved lav fellesgjeld dersom jeg skulle kjøpt
leilighet i en bygård. Det kan bety at det
er fare på ferde. Alle som skal kjøpe
burde uansett spørre etter en vedlike-
holdsplan for å få oversikt over
eventuelle fremtidige kostnader, sier
Olsen. brs@huseierne.no

FARE FOR FORBIPASSERENDE: Feil bruk av
maling har ifølge murmester og takstmann
 Birger Olsen ført til at vindusomramninger,
puss og maling nå er i ferd med å løsne.

Gjør jobben 
skikkelig
Skal bygården vedlikeholdes bør
sameiet gjøre en skikkelig jobb i
første omgang. Hvis ikke kan man
risikere store utgifter på små -
flikking med få års mellomrom. 

TILDEKKET: Mens fasaden er blitt pusset opp til
sin gamle prakt, har gården blitt grundig 
tildekket og sikret slik at forbipasserende 

og parkerte biler kan stå trygt.
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TEKST OG FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND

Ifølge plan- og bygningsloven har du someier av en bygård plikt til å sørge for at
eiendommen er i så god stand at ”fare
eller vesentlig ulempe ikke oppstår for
person eller eiendom, og slik at det ikke
virker skjemmende i seg selv eller i forhold
til omgivelsene.” Det vil i praksis si at dår-
lig vedlikehold utgjør et lovbrudd, og kan
straffes med tvangsmulkt eller bøter. 

I de fleste tilfeller vil den lokale plan-
og bygningsetaten i første omgang gi et
pålegg om at gården skal sikres. Blir sik-
ringen ikke utført inne fristen, har etaten
anledning til å skrive ut en tvangsmulkt.
Plan og bygningsloven inneholder også
en egen straffebestemmelse som rammer
dem som opptrer uaktsomt eller forsette-
lig, og du kan derfor i tillegg risikere
bøter uten at pålegg er gitt i forkant. 

Hvis ulykker skjer
Skjer det en alvorlig ulykke, der mennes-
ker blir drept eller skadet på grunn av
gjenstander som detter ned fra byg-
ningen, risikerer man etter straffeloven
fengselsstraff hvis man har opptrådt for-
settelig. I tillegg kan man risikere bøter
eller fengselsstraff dersom man har opp-
trådt uaktsomt. 

Etter privatrettslige regler er det er
også erstatningsansvar forbundet med

skader som oppstår som følge av eien-
dommens tilstand. Det skal mindre til
for å bli erstatningsansvarlig enn for å bli
strafferettslig ansvarlig.

– Hovedregelen er at dersom man
ved en uaktsom handlig eller unnlatelse
påfører andre en skade, enten på person
eller gjenstand, må man betale erstatning
for det tapet som oppstår. Det vil typisk
være tilfelle når man vet at bygningen må
vedlikeholdes for å forhindre at det opp-
står skade, men velger å vente med å
gjennomføre vedlikehold til økonomien
i sameiet blir bedre, sier Line Parelius,
advokat i Huseiernes Landsforbund. 

Som eier kan man i tillegg bli holdt
ansvarlig på objektivt grunnlag, uten at
man kan klandres for ikke å ha handlet
annerledes. Faller for eksempel en gesims
ned og dreper en som står under, eller
detter takstein ned og skader en fot-
gjenger, viser rettspraksis at eier vil bli
holdt ansvarlig. Det samme gjelder tek-
nisk svikt, som for eksempel at låsemeka-
nismen i en heisdør svikter og fører til at
noen faller ned heissjakten og skader seg.
Man kan også ha objektivt ansvar for
mangelfull oppdatering av teknisk utstyr,
mangelfulle sikringstiltak og mangelfullt
vedlikehold, men overgangen mellom
objektivt ansvar og uaktsomhetsansvar
vil her være glidende. Typiske situasjoner
vil være snø og istapper som faller ned og

forårsaker skade, samt mangelfull strøing
av glatte fortau. 

Sameiers ansvar
I et sameie eier hver enkelt en ideell
andel av både tomt og bebyggelse. Der-
for kan man også bli holdt ansvarlig både
på objektivt og subjektivt grunnlag.
Ifølge eierseksjonsloven hefter man for
felles ansvar i forhold til sameiebrøken.
Det vil si at den enkelte sameier ikke kan
holdes ansvarlig for mer en sin del av den
totale erstatningen. 

Slik loven er, er det styret som skal
sørge for vedlikehold og drift av eien-
dommen. Hvis styremedlemmer opptrer
uaktsom, og er årsak til at en skade
 oppstår, kan den enkelte sameier kreve
re gress av styremedlemmene. Ønsker
styret å sikre seg, kan det tegnes en egen
forsikring for styreansvar.

Kommunale forskjeller
I tillegg til de generelle reglene knyttet til
vedlikehold av eiendommer, kan gårdei-
ers plikter variere noe fra kommune til
kommune. Dette reguleres gjennom
politivedtektene. I Oslo har for eksempel
gårdeiere i indre by plikt til å rydde og
holde fortau utenfor eiendommen i
orden. Overholdes ikke disse pliktene,
kan man som gårdeier bli pålagt et min-
dre overtredelsesgebyr. brs@huseierne.no

Fotgjengers sikkerhet – ditt ansvar
Som sameier kan du bli holdt personlig ansvarlig dersom takstein, puss eller

andre deler av fasaden faller ned og skader eller dreper forbipasserende.

– Det er tull å pusse opp en gammel bygård når

man risikerer at det ser like ille ut etter fem år.

Skal gården vedlikeholdes må det gjøres skikke-

lig, men dessverre er det sjelden det blir gjort,

sier Geir Hopland i Mal Consult som utfører

betongrehabilitering, mur-, flis-, tømrer-, gulv-

og malerarbeid på fasader, konstruksjoner og

interiører. 

I Markveien 23 har firmaet revet ned alt for

å bygge det opp fra grunnen av. Det gjelder ikke

bare pussen, men også alle trekninger og mur-

verk av forskjellig slag, 

– Vi har tyske murmestere og stukkatører

som har bygd opp igjen alle ornamenter, vindus -

omramninger og trekninger. Så grundige jobber

blir sjelden gjort, men gir etter vår mening langt

bedre totaløkonomi i det lange løp, sier Hopland. 

Grunnen til behovet for å bygge opp igjen

store deler av fasaden er i utgangspunktet feil

bruk av maling i forbindelse med tidligere opp-

pussingsprosjekter. 

– Her har det tidligere blitt malt med orga-

niske malinger. Da oppstår det problemer fordi

man får en diffusjonstett overflate som ikke

 puster, med det resultat at puss og annet ryker i

frostsprengningsperioder, sier Hopland. 

I dag brukes mineralske silikatmalinger som

er diffusjonsåpne, og murerarbeidet blir gjort

med kalkmørtel tilpasset bruk på gamle gårder. 

– Beboerne her tar et økonomisk løft nå,

men når det gjøres så grundig vil det ikke være

behov for oppussing de neste 30 åra. Unntaket

er eventuelt en malerbehandling midtveis i peri-

oden, sier Hopland.

➤
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– Vi har foreslått at det lages en skikkelig
vedlikeholdsveileder for denne typen byg-
ninger, som inneholder informasjon om
hvilke elementer som er mest utsatt, hvor-
dan du skal sjekke dem og hvem du bør
kontakte, sier Svein Bjørberg, professor ved
NTNU og ingeniør i selskapet Multicon-
sult. 

Siden 2006 har han jobbet aktivt for å få
problemer knyttet til gamle bygårder på
dagsorden, og vært i kontakt med både
byantikvar og riksantikvar. 

Bjørberg ønsker i tillegg at stat og kom-
mune skal ta mer ansvar for vedlikehold,
spesielt i det han selv kaller problemgårder. 

– Problemgårder ligger delvis på fast

grunn, delvis på veldig dårlig grunn. Når
grunnvannet synker begynner det å skje
ting. For en del gårder har problemet kom-
met så langt at de er i ferd med å utvikle
store og økende skader, og å refundamentere
disse er en kostnad som er alt for stor til å
legge på eier, det vil si få dekket gjennom
husleie, sier Bjørberg. Han mener også det
er naturlig å lage en egen veileder for hvor-
dan en går frem dersom man bor i en pro-
blemgård. 

– For oss er dette et spørsmål om finansi-
ering. Vi har prøvd å få kommunen med, og
kommer de med er gårdeierne positive.
Dessverre er dette ingen enkel sak, og vi kan
ikke lage en veileder av denne typen på fri-
tida, sier Bjørberg. brs@huseierne.no

Vil lage veileder 
Gårdeiere og sameiere har få eller ingen forutseninger for å vite hva som er

nødvendig vedlikehold i en bygård, hevder Svein Bjørberg i selskapet Multi-
consult. Han mener en skikkelig vedlikeholdsveileder burde deles ut til alle

gårdeiere, men har foreløpig fått lite gehør for forslaget fra politisk hold. 

STRIPPET: For å kunne gjøre en skikkelig rehabiliteringsjobb har firmaet Mal Consult strippet gården
for all puss, og enkelte steder stå bare teglsteinen igjen.
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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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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, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 00. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

ADVOKATFIRMA STADHEIM

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

Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Fax: 22 60 50 51. dag@stadheim.no, www.stadheim.no

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen

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

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

OS
LO

ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg og byggesaker.

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

LO
  

  
AK

ER
SH

US

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

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

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

ER
SH

US

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

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

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

TF
OL

D
ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN,
WINSVOLD & ARENTZ SOLBERG

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

  
  

OS
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.

OS
LO
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OS
LO
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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
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike      

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

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

LO

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

LO
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

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

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

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

LO

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

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

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

ønsker du Å annonsere 

pÅ disse sidene, 

ring unni T.  Johansen:

Tlf.  64 90 86 66

eller send en e-posT Til:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

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

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

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

GA
LA

ND

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

VE
ST

-A
GD

ER
ADVOKATFIRMA HAAKSTAD & CO DA

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 70 (direkte). Mob.: 47 81 67 50.
Epost: post@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
-A

GD
ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

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

LE
M

AR
K

TENDEN ADVOKATFIRMA 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: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. VE

ST
FO

LD

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

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

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

RD
AL

AN
D

ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

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

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

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

PL
AN

D

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

Bolig- og husleierett, fast  eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, arv og skifte
Fjellgt. 5, 3 etasje, 2212 Kongsvinger, Pb. 207,
2202 Kongsvinger T: 62 88 89 70 F: 62 81 18 15
myrvold@advokateneikongsvinger.no
www.advokateneikongsvinger.no   HE

DM
AR

K

ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA             
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP §
GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Pb. 140 Sentrum, 
4001 Stavanger. Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
F: 51 84 47 71. E: magnus.grosfjeld@torstrup.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

ST
-A

GD
ER

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

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

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

ST
-A

GD
ER

ADVOKATFIRMAET GRENLAND AS 

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

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

LE
M

AR
K
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– Målet med den nye plan- og bygnings-
loven er blant annet bedre sikkerhet for
huseierne. Men vi har selvsagt ingen
garanti for at det blir slik. Regelverket er
én ting; etterlevelsen noe helt annet. 

Seniorrådgiver Egil Stabell Rasmus-
sen er nøktern i sin vurdering av den nye
plan- og bygningsloven, som trolig trer i
kraft i løpet av første halvdel av 2010.
Han har jobbet lenge nok i Kommunal-
og regionaldepartementets bolig- og byg-
ningsavdeling til å vite at Champagnen
ikke bør sprettes for tidlig. Selv om den
nye loven har som mål å stramme inn
enkelte problemområder i byggebran-
sjen, skjer ikke forbedringene nødven-
digvis over natten.

– Det må være en vilje til forbedring i
bransjen selv, også. Om det er det, gjen-
står å se, sier han.

Uavhengig kontroll
Likevel: Loven som ble vedtatt av Stor-
tinget i april medfører viktige endringer
for de som vil bygge eller rehabilitere i
fremtiden. Den kanskje viktigste en -
dringen er kravet om uavhengig kon-
troll. I dag er det slik at firmaet som
utfører byggearbeidet, selv kan kontrol-
lere om det er godt nok. Med den nye

plan- og bygningsloven blir det et krav at
uavhengige fagpersoner skal kontrollere
arbeidet. 

– Det blir krav om uavhengig kon-
troll på såkalte viktige og kritiske områ-
der. For småhus betyr det først og fremst
områder som krever fuktsikring. Fukt er
og blir den dominerende årsaken til byg-
geskader, og er et problem både i forbin-
delse med våtrom og ved at vann trenger
inn utenfra gjennom konstruksjonen,
forklarer Rasmussen. Det er dermed
først og fremst disse områdene som kom-
mer til å bli gransket i bygningskontrol-
len. Kontrollen skal foretas av et sentralt
godkjent firma som ikke har tilknytning
til eller interesse i prosjektet. Trolig blir
det slik at firmaer som i dag har sentral
godkjenning (SG) fra Statens Byggtek-
niske Etat vil kunne gjennomføre kon-
troller i en overgangsperiode. I fremtiden
vil spesialiserte firmaer gjøre jobben.

– Vil ikke dette føre til en dyrere byg-
geprosess?

– Jo, men det er snakk om småpenger
i forhold til hva det koster å utbedre pro-
blemene i ettertid hvis de ikke blir opp-
daget på et tidlig stadium, påpeker Ras-
mussen. 

Krav til kommunen
I tillegg skjerpes kravene til kommunens
rolle i byggesaker. 

– Kommunen pålegges nå å sjekke at
foretaket har tilstrekkelig kompetanse til
å gjennomføre tiltaket de søker om å
gjennomføre. I tillegg får den plikt til å
følge opp tiltak der det er gitt pålegg, og
til å sørge for å få sluttdokumentasjon
når prosjektet er over. I dag har den en
generell plikt til å føre tilsyn med at plan-
og bygningsloven overholdes, men i
praksis har kommunene selv kunnet
bestemme omfanget av tilsyn. Nå stram-
mes dette systemet inn, sier Rasmussen.
Bakgrunnen er at en del kommuner har
sovet i timen på dette området. Spesielt
har det vært slurvet mye med midlertidig
brukstillatelse. Mange kommuner har
hatt som praksis å gi midlertidig bruks-
tillatelse til prosjekter uten å stille krav til
noen ytterligere fremdriftsplan. 

– Arbeiderpartiets Helga Pedersen
var bare en av tusenvis av nordmenn som
ikke hadde papirene i orden på dette
området. Når kommunene får plikt til å
følge opp midlertidig brukstillatelse med
krav om en konkret fremdriftsplan mot
en ferdigstillelse, vil langt flere få orden i
sysakene, og kommunene vil på sin side

Byggere skal få det tryggere

Dag Stadheim

Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper, 3.utgave

Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper gir en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for borettslag, eierseksjonssameier 
og boligaksjeselskaper. Videre finner du en rekke forslag til praktiske rutiner, regler og retningslinjer til bruk i behandlingen av 
forskjellige saker som kan oppstå i boligselskaper. 

Siden forrige utgave, har det kommet ny lov om borettslag (lov 6 juni 2003 nr 39) og mye ny rettspraksis. Det er tatt inn en rekke 
nye kapitler, blant annet om vedtektsbestemmelser, fellesutgifter, rehabilitering og utbygging av fellesareal, samt HMS-rutiner. 
Boken har et fyldig stikkordregister som er nyttig hvis du vil bruke den som oppslagsverk. Forfatteren har lagt stor vekt på å skrive 
på en måte som er godt egnet for ikke-jurister så vel som jurister.

Pris: 429,-

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 25 % rabatt ved å bestille boken på 22 47 75 00, www.huseierne.no eller post@huseierne.no

Kjøp boken i bokhandelen eller via • Tlf 24 14 76 55 • Fax 24 14 76 56 
• E-post: bestilling@universitetsforlaget.no • Internett: www.universitetsforlaget.no eller benytt kupongen

I april i år ble den nye plan- og bygningsloven vedtatt. Med nøytral byggekontroll,
strengere krav til kommunenes oppfølging av byggesaker og strengere krav til doku-
mentasjon ved ferdigstillelse skal det bli tryggere for forbrukerne å sette opp hus.   
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få bedre kartgrunnlag og bedre, mer opp-
daterte databaser, sier Rasmussen. 

Dokumentasjon
For husbyggere vil det også bli mer avgjø-
rende faktisk å få ferdigstilt byggeprosjek-
tet. Den nye loven sier nemlig at man i
fem år etter utstedt ferdigattest kan kreve
utbedringer av bygningen på visse vilkår.
Ferdigattesten blir dermed et slags start-
tidspunkt for en garantitid. Denne
endringen er gjort for å samkjøre plan-
og bygningsloven med bustadoppførings-
lova og lov om håndverkertjenester, der
fem års klagerett er standard. 

Et annet poeng med å få ferdigstilt et
prosjekt, er å få dokumentasjon av byg-
gets egenskaper. Med den nye loven får
huseier rett til dokumentasjon som skal
gi grunnlag for forvaltning, drift og vedli-
kehold av bygningen.

– Det er egentlig rart at ikke dette har
kommet tidligere. Når du kjøper en TV
får du gjerne med en manual på størrelse

m e d
en liten telefon-
katalog – men bygger du
hus, risikerer du å få så godt som
ingenting. Den nye loven vil heldigvis
endre dette, sier Rasmussen.  

Akkurat hvor detaljert dokumenta-
sjonen skal være, er ikke klart ennå, men
den vil i det minste inneholde opplys-
ninger som er nødvendige i forhold til
dimensjonering av eventuelle senere
påbygg, samt informasjon som trengs for
å vedlikeholde de ulike bygningsdelene.

Strengere straffer
Den nye plan- og bygningsloven gir
kommunene større mulighet til å reagere
dersom den oppdager snusk. I dag er det
slik at kommunen kan gi varsel om
tvangsmulkt, men hvis du som utbygger
retter opp feilen, trenger du ikke å betale.
Dersom feilen ikke blir rettet, må kom-
munen anmelde forholdet og resten blir
en politisak. Ofte blir slike saker henlagt,

og ytterli-
gere reaksjoner ute-
blir. Men nå får kommunen
adgang til å gi et overtredelsesgebyr som
må betales, uansett. 

– Dette vil kunne ramme spekulativ
boligbygging, men også tiltakshavere
som bygger uten å ha søkt eller som har
andre feil og mangler ved prosessen,
påpeker Rasmussen.

– Det blir dermed enda viktigere enn
før å passe på at man gjør alt riktig?

– Ja. Men det skulle da bare mangle at
man setter seg inn i lover og regler før
man begynner på et byggeprosjekt,
mener Rasmussen, som minner om at
boligbygging ofte er det største prosjektet
man involverer seg i noensinne. raa@hus-
eierne.no
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Sven Rambøll har bodd i en koselig
toppleilighet i et middels stort bolig-
sameie på Haslum siden tidlig på

1990-tallet. Fra terrassen har han utsikt
over skog og jorder, og i den stille gaten
utenfor kjører ikke andre biler enn de
som skal til boligene. Her har sønnen på
tolv funnet seg mange gode venner, og
Rambøll selv har trivdes godt. Men de
siste årene har idyllen fått store sprekker. 

– Hadde det ikke vært for at min
sønn har så mange gode venner her, ville
jeg nok ha flyttet for lengst, sukker
Rambøll. Han har akkurat vært gjennom
en rettssak mot sameiet for å unngå
tvangssalg.

– Det har vært en påkjenning. Alt jeg
ønsket, var å utvide gutterommet og
yttergangen ved å bygge inn litt av inn-
gangspartiet. At det til slutt skulle føre til
rettssak, hadde jeg aldri drømt om, sier
Rambøll. 

I god tro
Det hele begynte i 2006. Rambøll
trengte mer plass. Han undersøkte
muligheten for å bygge inn inngangspar-
tiet på samme måte som en nabo lenger
ned i veien, men fikk beskjed om at
denne påbyggingen aldri var godkjent,
og dermed ikke kunne brukes som mal.
Så Rambøll tegnet en litt annen løsning;
annerledes enn naboens, og i tråd med

54 • hus&bolig 5–2009

Konflikter
kan koste dyrt

Seksjonssameier Sven Rambøll måtte i retten for å unngå
tvangssalg etter at han utvidet sin boligseksjon med ti kvadrat-
meter. Uklare byggeregler har kostet både ham og sameiet dyrt. 

– Ikke la konflikter i sameiet eller borettslaget eskalere, 
råder advokat Dag Stadheim.  

PÅKJENNING: – Rettssaken har vært en
påkjenning. Ikke bare for meg, men også 
for styret, rent økonomisk, sier Rambøll.
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slik han forsto sameiets vedtekter om
forandringer av boligene. Han mente alt
var i sin skjønneste orden da han hadde
fått godkjent nabovarselet om planene av
både styreformannen i sameiet, av den
lokale huseierforeningen, og av kommu-
nen. Men så enkelt skulle det ikke være. I
følge vedtektene i sameiet hadde ikke
styreformannen myndighet til å god-
kjenne utbyggingsplanene og avgjøre om

de var i tråd med vedtektene. Det var det
sameiermøtet som måtte gjøre. 

– Da styreformannen hadde godkjent
nabovarselet mitt med detaljerte teg-
ninger og beskrivelse av prosjektet, så jeg
på det som en godkjenning på vegne av
sameiet. Jeg forstod det dessuten slik at
kommunen skulle kontrollere at planene
mine var i tråd med vedtektene, og den
ga meg grønt lys. I tillegg var planen

min, slik jeg ser det, helt i tråd med sam-
eiets regler for endringer av seksjonene,
så jeg kunne ikke skjønne at det skulle
være noe problem, sier Rambøll. 

Han begynte byggearbeidet, men
underveis i prosessen ble det gamle sam-
eiestyret erstattet av et nytt. Den nye sty-
reformannen hadde ikke fått informa-
sjon fra sin forgjenger om nabovarselet,
og mente dermed at Rambøll ikke hadde
forholdt seg til sameiets vedtekter. Dess-
uten mente det nye styret at tilbyggets
utseende stred mot vedtektene. Samtidig
ble det avdekket store vannskader i eta-
sjen under. Styret så byggeprosessen og
vannskadene i sammenheng, og forsøkte
å stoppe byggearbeidet ved å jage hånd-
verkerne på dør. Til slutt fikk Rambøll
varsel om at styret ønsket å tvangsselge
leiligheten hans, på grunn av mislighold
av vedtektene. Også vannskadene ønsket
sameiet erstatning for. 

– Plutselig var jeg liksom skyldig
både i ulovlig utbygging og i store vann-
skader. Det var ikke morsomt, sier
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Cramer Advokater S.L. bistår med testamenter,
skrifteoppgjør, kjøp/salg av fast eiendom, 

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

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

www.cramerlaw.no

Fuengirola
+34 952 199 446 
+34 639 437 244

Benidorm
+34 966 864 020

Tønsberg
+47 33 30 76 90

STRIDENS KJERNE: Sven Rambøll
holdt på å bli kastet ut av sameiet på
grunn av dette tilbygget. Rettssaken
kunne ha vært unngått, mener han.

➤
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Rambøll, som senere fikk rettens med-
hold i at vannet, som blant annet hadde
skapt store sopp- og råteproblemer for
naboen under, måtte ha vært et problem
lenge før han begynte å bygge. Retten
kom også frem til at sameiet ikke kunne
tvangsselge Rambølls leilighet som følge
av at han hadde bygd på sin seksjon. Til
sammen ble sameiet dømt til å betale
rundt 85 000 kroner i saksomkostninger.
I tillegg kom kostnadene til egen advo-
katbistand.  

Uenighet om påbygget
Men fortsatt er ikke saken løst. 

– Det retten ikke tok stilling til, var
hvorvidt påbyggingen min var lovlig eller
ikke. Retten uttalte seg kun om min rett
til å bli boende. Nå mener jeg fortsatt at
jeg har mitt på det rene, mens styret har
en annen oppfatning. Så lenge ting er
som de er, kommer jeg ikke videre. Jeg
har liten lyst til å rive et påbygg jeg
mener er i sin skjønneste orden. Samti-
dig vil jeg ikke bygge ferdig, det vil si
sette opp et tak over inngangspartiet, før
jeg får en eller annen slags avklaring. Jeg
ønsker jo ikke å provosere ytterligere, sier
Rambøll.

Han vil advare andre sameier mot
uklare regler – og mot isfrontene som
kan komme i kjølvannet når reglene tol-
kes ulikt. 

– En ting er hvilken påkjenning dette
har vært for meg. En annen er hvor mye
det har kostet sameiet å gå til rettssak i
kroner og øre. Etter min mening kunne
dette problemet ha vært løst på en langt
billigere og mer effektiv måte dersom det
hadde vært ønske om å arbeide løsnings -
orientert. Slik det er nå, har konflikten
eskalert slik at alle blir skadelidende, ikke

minst sameiet, som ble påført store kost-
nader i forbindelse med rettssaken,
mener Rambøll

Sameiemøtet avgjør
Styreleder i sameiet, Jan Runesson,
ønsker ikke å kommentere utbyggings -
saken fordi den skal tas opp på sameier-
møte i november. Da skal sameiet ta stil-
ling til hvorvidt utbyggingen er i hen-
hold til vedtektene eller ikke, påpeker
han. Han ønsker heller ikke å svare på
hvorfor saken ikke har vært oppe på tid-
ligere sameiemøter som annet enn en
orienteringssak. 

– Jeg kan ikke kommentere dette, for
da blir jeg plutselig part i saken. Som sty-
releder skal jeg ivareta både Rambølls
interesser, og de andre sameiernes inter-
esser. Ved sameiemøtet skal alle fakta på
bordet, og så skal fellesskapet ta stilling
til om utbyggingen er lovlig eller ikke
etter vedtektene. Så får vi ta saken derfra,
sier Runesson.

Ikke uvanlig
Advokat Dag Stadheim har lang erfaring
fra arbeid med borettslag og seksjons-
sameier. Han kjenner ikke konflikten
ovenfor i detalj, men uttaler på et gene-
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relt grunnlag at konflikter mellom styrer
og andelshavere eller seksjonssameiere
ofte eskalerer unødvendig. 

– Et sameie- eller borettslagstyre er et
styre for alle i seksjonssameiet eller
borettslaget. Hvis en andelshaver eller
seksjonssameier gjør noe styret mener er
ulovlig, må styret selvsagt forholde seg til
det. Men alt for ofte glemmer styrene at
de fortsatt er styrer også for dem de får
som motpart, sier Stadheim. Han tror
mange konflikter kunne blitt langt min-
dre aggressive dersom styrene forholdt
seg mer profesjonelt overfor andels -
haverne eller sameierne sine. 

– Det er viktig å skille mellom sak og
person. Dersom noen har bygget noe
styret mener er ulovlig, ja, så får styret ta
den konflikten, og se på muligheten til å
få tilbakeført det som er gjort. Men det
folk ofte gjør, er å angripe sameieren eller
andelshaveren i stedet for det vedkom-
mende har gjort. Konflikten går fra sak
til person, og dermed eskalerer den,
påpeker Stadheim, som legger til at det
er mye lettere i en rettssak å få medhold i
at en bygningsdel skal tilbakeføres, enn
at en person skal kastes ut av sameiet
eller borettslaget. I Norge skal det gene-
relt svært mye til for at en person skal
kunne fratas boligen sin. 

– Det merkelige er at dersom et styre
går til rettssak med påstand om at et
påbygg er ulovlig, kan det i samme sak
be retten ta stilling til om sameierens
eller andelshaverens handlinger gir
grunnlag for utkastelse. Hvorfor så
mange likevel går rett på kravet om å få
ut enkeltpersoner, kan jeg ikke skjønne,
sier Stadheim. 

Krangler om mye
Ifølge advokaten er det ikke uvanlig med
krangler og konflikter i sameier og
borettslag. Det er nærmest bare fantasien
som setter grenser for hva konfliktene
dreier seg om. 

– Det krangles om alt mulig. At noen
omdanner deler av taket til takterrasse; at
man utvider hageareal, bygger en terras-
seplatting eller levegg som er større enn
naboens, graver ut kjeller eller utvider

seksjonen til å omfatte deler av loft; at
man parkerer i hagen i stedet for på par-
keringsplassen, bytter fra store glass til
smårutete vinduer eller maler inngangs-
døren i ”feil” farge; – alt dette er typiske
eksempler på kilder til konflikt, ramser
Stadheim opp. 

Han anbefaler folk å rådføre seg med
folk utenfra dersom det trekker opp til
storm. Den som for eksempel ønsker å
bygge på uten at styret stiller seg positivt
til det, kan bringe inn en rådgiver, arki-
tekt eller lignende fagperson, og be ved-
kommende uttale seg så objektivt som
mulig om saken.

– Men dersom det kommer frem at
personen er kjøpt og betalt for å tale din
sak, vil det kunne fyre opp under kon-
flikten. Derfor er det viktig å få en så
nøytral vurdering som mulig av saken,
sier Stadheim. Han minner også om at
det er lov til å snakke med andre i sam-
eiet. Dersom du ønsker å bygge ut din
seksjon eller andel, er det kanskje også
andre som ønsker det samme. I så fall
kan man stå sterkere sammen.

– Det viktigste rådet jeg kan gi for å
unngå betente konflikter er imidlertid å
tenke sak, ikke person, oppsummerer
Stadheim. 
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IKKE SLIK: Endringen av inngangspartiet på huset i midten ble aldri
godkjent av styret. Derfor måtte Rambøll velge en annen løsning.
Han trodde alt var i orden da styreformannen ga grønt lys for den.
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Tenk før du leier ut
Uleie av bolig kan gi gode inntekter, men også bekymringer og hodebry. Derfor kan det lønne 

seg å tenke gjennom enkelte ting før du rykker inn en annonse under rubrikken ”Bolig til leie”. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD / NINA GRANLUND SÆTHER
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Har du hybelleilighet eller et rom til
overs, eller sitter du med flere boliger
og ønsker å leie ut? Her følger noen

punkter du bør tenke igjennom før du
kaster deg ut på dypt vann. Grundig
informasjon om de enkelte emnene
finner du i den nye og reviderte utgaven
av “Farer og feller ved utleie” som HL
nettopp har utgitt.

Hva kan du leie ut?
Før du legger ut en annonse om rom til
leie, bør du først sjekke om sokkeletasjen
din lovlig kan brukes som hybel. Et rom
som skal leies ut må være godkjent for
varig opphold. Det stilles blant annet
krav til høyde under taket, dagslys og
rømningsveier.

Ved overlevering må du gi leieren dispo-
sisjonsretten til leiligheten, og både den og
eventuelt tilbehør må være i avtalt stand.

Hvor lenge?
Du bør ha en formening om hvor lenge
du skal leie ut husrommet. Leiers oppsi-
gelsesvern er meget sterkt, men varierer
avhengig av om du leier ut rom i egen
bolig eller en separat leilighet. En av for-
delene med en tidsbegrenset avtale er at
du i utgangspunktet vet hvor lenge hus-
rommet vil være utleid til personen du
har inngått avtale med. Ved utløpet av
avtalen står du dessuten fritt til eventuelt
å oppregulere husleien til markedsleie.
Velger du en tidsubegrenset avtale risike-
rer du at leieren blir boende selv om du
planlegger å selge. 

Hvor
trygt?
Dersom du
er uheldig med
leieren, og han eller hun
ødelegger noe eller ikke betaler for seg
som avtalt, lønner det seg å ha penger i
bakhånd som kan bøte på skaden. Der-
for bør du som leier ut alltid ta deposi-
tum. Det vanlige er å ta tre måneders
husleie som depositum. Man er imidler-
tid fri til å avtale så mye som seks måne-
ders leie. Høyt depositumsbeløp gir
større trygghet, men kan også gjøre det
vanskeligere å finne leiere, da ikke alle
har så store beløp stående klar på kon-
toen.

Du bør også gjøre deg opp en
mening om hvorvidt du vil godta at leier
stiller garanti i stedet for å betale deposi-
tum, samt hvilke vilkår garantien i så fall
skal ha. 

Hvem skal leie?
Det er verdt å merke seg at det ikke er lov
til å diskriminere i utleieforhold – det er
altså ikke lov å foretrekke én leier fremfor
en annen på bakgrunn av tro, hudfarge,
etnisitet, kjønn eller lignende. Annonser
av typen ”Kristen jente fra landet” er
ikke lenger tillatt. Du bør likevel ha en
formening om hva slags leieboer du
ønsker. 

Da det ofte kan være vanskelig å få et
sannferdig inntrykk av folk første gang
man møter dem, anbefaler Huseiernes
Landsforbund utleiere å etterspørre refe-

ranser – og å sjekke dem! Spør
om å få navn og telefonnummer

til noen leier har leid hos før, og ta
kontakt med utleierne, gjerne med

flere enn én, dersom leier kan oppgi det. 

Hvor mange?
Som utleier kan du i praksis ikke forhin-
dre at leier tar inn ektefelle eller samboer,
samt egne, ektefelles eller samboers barn,
fosterbarn, barnebarn, foreldre eller
besteforeldre selv om du bare hadde
tenkt å leie ut til én. Utleier kan bare
nekte opptak i husstand dersom det fører
til at boligen blir overbefolket.

Hvilke regler skal gjelde?
Støy kan føre til gnisninger i et leiefor-
hold. Det kan derfor være lurt å tenke
igjennom hva slags regler som bør gjelde
med hensyn til spilling av musikk eller
når det skal være ro om kvelden. Som
utleier kan du bestemme at det ikke er
lov å røyke på hybelen. Andre ting man
bør vurdere, er om det er greit at leier har
hund eller katt. Selv om det står i leie-
kontrakten at dyrehold ikke er tillatt,
kan du måtte godta at leieren din har et
kjæledyr. Andre spørsmål som bør avkla-
res er om det eksisterer en parkerings-
plass som leier kan disponere, og hvor
vedkommendes gjester kan parkere.

Hvor mye?
Ifølge husleieloven er det forbudt å avtale
en leie som er urimelig i forhold til mar-
kedsleie. Hovedregelen er dessuten at
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leier ikke skal betale tillegg til leien.
Husleieloven åpner likevel for at
utleier kan be leier betale for det han
eller hun bruker av strøm, brensel og
vann. 

Hvem står for vedlikeholdet?
Alle husrom krever vedlikehold. Ifølge
loven er det utleier som skal vedlike-
holde både husrommet, bygningen og
utearealet, men her er man fri til å
avtale noe annet ved kontraktsinngå-
else. Du bør derfor tenke igjennom
hvorvidt du ønsker å ha med i
kontrakten at leier skal stå for noe av
vedlikeholdet, og i tilfelle hva. 

Må du betale skatt?
Noen leieinntekter er skattefrie, mens
andre ikke er det. Ønsker du å beholde
mest mulig av husleien selv, bør du
sette deg inn i regelverket. 

Hva slags kontrakt velger du?
Det finnes en rekke kontrakter som
gjelder utleie, men kontrakten fra
Huseiernes Landsforbund ivaretar
utleiers interesser. Utleie uten leiekon-
trakt er hasard. Det kan fort oppstå
uenighet om hva dere var enige om. Gi
derfor aldri fra deg nøklene før leieren
har undertegnet kontrakten. 

Hvis leien uteblir?
Det hender at leier får problemer med
økonomien og ikke klarer å betale hus-
leien til avtalt tid. Hva gjør du hvis
pengene uteblir? Vet du hva du bør
gjøre, sparer du deg både for ergrelser
og økonomisk tap.

Hvordan avslutte?
Det kan også lønne seg å sette seg inn i
reglene for hvordan man avslutter leie-
forholdet. Svært mange gjør ikke dette
før de er i en situasjon der de ønsker at
denne prosessen skal gå så raskt som
mulig. Uansett om du velger tidsbe-
stemt eller tidsubestemt leiekontrakt
kan du komme til å måtte si opp leier.
Det er mange formelle krav både til
hvordan man skal si opp en leier og
hva som er gyldige oppsigelsesgrunner.
Det er også mange krav til hvordan
man hever en leiekontrakt. Prosessene
vil gå både raskere og lettere dersom
du er forberedt. ngs@huseierne.no

PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

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

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

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

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

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

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

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

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

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

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

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

LO

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 

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

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.

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

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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FARER OG FELLER VEDUTLEIE §Ny og 
revidert
utgave

Nore og Uvdal 
tapte tomtefestesak
I 2007 skrev Hus & Bolig om Nore
og Uvdal kommune, som nektet
hytteeiere å kjøpe festetomter i
kommuneskogen. Kommunen
mente innløsningssummene,
 beregnet etter tomtefestelovens
bestemmelser, var for lave i forhold
til tomtenes reelle verdi, og i strid
med Grunnlovens bestemmelser  
om at den som mister eiendom ved
ekspropriasjon har rett til full erstat-
ning. Etter to omganger i Kongs-
berg tingrett er det nå slått klart fast
at de to lovene ikke er motstridende.
En hytteeier ble tilkjent retten til å
kjøpe festetomten der hytta står for 
40 prosent av råtomtverdien.
 Kommunen anker ikke denne
avgjørelsen. Den blir dermed
stående som eksempel for senere
innløsningssaker. 

Nytt hefte om utleie
Farer og feller ved utleie, som kom ut første gang i 2004, har lenge vært utsolgt fra
HL-butikken. Nå foreligger en ny og revidert – langt fyldigere – utgave, som tar for
seg de fleste problemstillinger en utleier vil kunne møte. Heftet koster kr 59,- for
medlemmer og kr 99,- for ikke-medlemmer. Det kan bestilles på telefon 22 47 75 00,
i HL-butikken på www.huseierne.no eller ved å bruke kupongen på side 90.

juss
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Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 

på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 

dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som HL-medlem får du 10 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 10 % rabatt på 

forsikring  av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet, samt 5 % rabatt på helårsreise-

forsikring fra Europeiske. 

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400

K
ITC

H
EN

  Foto: Petrus O
lsson  5957_e
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INorge skal alle boliger ha minst to god-
kjente rømningsveier i tilfelle brann.
Som regel vil hovedinngangen være

godkjent som en rømningsvei. Den
andre veien ut vil ofte være via et vindu.
Ifølge teknisk forskrift til plan- og byg-
ningsloven, er vinduer med underkant
mindre enn fem meter over planert ter-
reng, godkjent som rømningsvei. Bren-
ner det, er det ikke tvil: Selv om du har
høydeskrekk vil du neppe nøle med å
hoppe. En stige eller et branntau vil i de
fleste tilfeller gjøre evakueringen langt
tryggere og mer behagelig. 

– Det å hoppe ut av et vindu fra fem
meters høyde, det er ganske heftig. Du
overlever, men det er klart at dette ikke
akkurat er noe du øver på. Jo bedre tilret-
telagte og jo mer tilgjengelige rømnings-
forholdene er, jo bedre er det. Sånn sett
er det fornuftig å ha stiger eller seler som
et supplement, i tillegg til minimums-
kravet, sier Dagfinn Kalheim i Norsk
Brannvernforening.  Å hoppe ut av vind-
uet er, som Kalheim understreker, ikke
noen god idé å øve på. Installerer du der-
imot et branntau eller en stige under
vinduet, bør du lære deg å bruke utstyret
før det blir nødvendig. 

– Har du en stige eller sele er det vik-
tig å kjenne til bruken. Du har garantert
ikke tid å lese bruksanvisningen eller å
teste utstyret når du virkelig trenger det.
Har man denne typen utstyr bør man
helt klart øve på fluktruten, sier Kal-
heim. 

Fastmontert utvendig brannstige
En sikker og permanent løsning for eva-
kuering, er en utfellbar brannstige mon-
tert på utsiden av huset. Når stigen er
klappet sammen vil den kun være synlig
som en list på veggen. Stiger av denne
typen kan bare foldes ut ovenfra, og løses
enkelt ut ved å trekke ut en sikringsbolt.
Flere av produsentene tilbyr stigene med
ulike overflatebehandlinger og farger slik
at de skal passe best mulig til huset de
monteres på.  

Forhandlere: 
www.tryggogsikker.no
www.sikkerhetsbutikken.no
http://butikk.if-sikkerhet.no

Mykere landing 
Få mennesker hopper frivillig fra fem meters høyde uten
 sikkerhetsnett, men oppstår det brann i boligen din kan
du bli tvunget til å gjøre nettopp det for å redde livet.

Ønsker du en mykere landing, finnes det imidlertid flere
løsninger som kan gjøre evakueringen enklere. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  FOTO: FORHANDLERE OG PRODUSENTER
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Fastmontert innvendig brannstige
En relativt ny løsning på det norske mar-
kedet er en fastmontert innvendig
brannstige. Stigen foldes sammen i et
skap som bygges inn i veggen under et
vindu, og kastes ganske enkelt ut av
vinduet når den skal tas i bruk. Skapet
kan males eller tapetseres i ønsket farge.
Ifølge stigens norske distributør, er den
også enkel å folde sammen og putte inn i
skapet igjen etter bruk. Jevnlige brann -
øvelser skulle derfor by på få problemer. 

Forhandlere: 
www.evacnorge.no

Transportabel brannstige
Bor du i en liten bolig over to etasjer er
det ikke sikkert du har behov for eller
ønsker å investere i en stor fastmontert
brannstige. Dette har den amerikanske
produsenten First Alert tatt konsekven-
sen av og produsert en rimelig, enkel og
flyttbar løsning. Stigen hektes over
vindus karmen, og dersom den planlagte
fluktruten er stengt, kan den uten pro-
blemer flyttes til et annet vindu. 

Forhandlere: 
www.sikkerheten-selv.no 
www.brannvernbutikken.no
www.fakkelmannen.no

Redningsline
Det norske firmaet Parat har siden slut-
ten av åttitallet produsert en rednings-
line som skal sikre effektiv og sikker eva-
kuering av bygninger. En boks med line
og festesele monteres på veggen, og linen
kastes ut av vinduet ved behov. En slure-
brems sørger for at du beveger deg ned-
over i et kontrollert tempo. Firmaet har i
tillegg utviklet en egen reiseversjon som
du kan ta med deg på tur. 

Forhandlere: 
www.sikkerheten-selv.no
www.tryggogsikker.no
http://butikk.if-sikkerhet.no

Evakueringssele for små barn 
Har du småbarn mellom null og tre år,
trenger du mer enn to hender når du skal
hjelpe både deg selv og barnet ned en
brannstige. Løsningen på problemet har
nylig blitt satt i produksjon av Helly
Hansen PRO, og har fått navnet Evakid.
Evakid er ganske enkelt en spesialutvi-
klet evakueringssele som gjør at du lett
kan feste barnet til kroppen din og igjen
få to hender ledig. Selen kommer med
en tilpasset tekstilpose som kan monteres
på veggen. 

Forhandlere: 
www.sikkerheten-selv.no 
http://butikk.if-sikkerhet.no
www.tryggogsikker.no
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ØV MED BARNA: Å hoppe ut av et vindu
fem meter over bakken gjør man

 sjelden uten at man er nødt. Har du
montert en brannstige bør både du og
barna trene på å bruke den – helst 

et par ganger i året.
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En skikkelig rørlegger tar aldri med seg mer enn nødvendig
En rørleggerjobb kan være så mangt. En akutt vannlekkasje, 
en våtromsrenovering eller kanskje et blandebatteri som skal 
installeres. Hva slags type rør er det på det gamle toalettet? 
Er de fra åttitallet eller kanskje femtitallet? Dette er det ikke 
alltid lett å vite på forhånd, og fordi man aldri helt vet hva 
slags utfordringer som venter, må en rørleggerbil være full 

av løsninger. Vi tar aldri med oss mer enn nødvendig, men
det hender at det er nødvendig med mer. Og med så 
mange deler og utstyrsvarianter å forholde seg til, er faglig 
kompetanse og erfaring en forutsetning for å ta de riktige 
valgene. Nettopp derfor bør du overlate jobben til oss fagfolk.
Se skikkeligrørlegger.no
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SUPER XPRESS (SX) GIR DEG VARMTVANN 3 GANGER RASKERE, 
OG MED DEN HELT NYE SUPER SERIES UTGAVEN HAR DU OGSÅ 
DEN UNIKE MULIGHETEN TIL Å BENYTTTE EN HVILKEN SOM HELST 
ALTERNATIV ENERGIKILDE TIL OPPVARMING AV FORBRUKSVANNET 
- DET ENESTE SOM TRENGS ER ET ENKELT MONTASJESETT!

OSO ER KÅRET TIL SKANDINAVIAS MEST MILJØVENNLIGE BEDRIFT OG 
HAR MOTTATT GLASSBJØRNEN HEDERSPRIS FOR UNIKT MILJØARBEID 
GJENNOM 30 ÅR. OSO HAR EGET MILJØFOND MED 5 MILL. I EGENKAPITAL, 
OG I 2008 FORPLIKTET OSO SEG TIL Å BRUKE 5 % AV FORTJENESTEN PÅ 
MILJØFORMÅL - UNIKT I NORGE.

oso hotwater

S u p e r  x p r e s S

V a r m t v a n n  3 X  r a s k e r E
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VELKOMMEN: Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund Peter Batta ønsker rørlegger Bjørn Stensli velkommen inn 
for en sjekk av VVS-anlegget i huset.

Tok vannsjekken
Som de fleste andre huseiere

frykter også Huseiernes
Landsforbunds leder, 

Peter Batta, fuktproblemer 
i boligen. Derfor benyttet 

han seg av vannsjekken 
for å kontrollere om han

hadde sitt på det tørre.  

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

”Don’t get fukt” lyder slagordet i høstens
store kampanje mot vannskader i norske
hjem.  Huseiernes Landsforbund (HL)
og rørleggerkjeden Varme og Bad samar-
beider om kampanjen, og tilbyr alle
medlemmer i HL den såkalte vannsjek-
ken til bare 1 000 kroner, mot ordinært
1 500. Vannsjekken innebærer en full
gjennomgang av VVS-anlegget i boligen,
en tilstandsrapport, samt gode råd og tips
om hvordan du kan forebygge vannska-
der. 

Som sjef for huseierne er ikke Peter
Batta mindre redd for vannskader i huset
enn andre. Han har imidlertid den forde-
len at han har bodd i huset sitt siden det
ble bygget, og dermed kjenner han VVS-
anlegget godt. Langt fra alle huseiere har
like god oversikt over hva som er blitt
gjort med rør, armaturer og varmtvanns -
tank de siste tjue-tretti årene. I slike til-
feller kan vannsjekken avdekke alvorlige
fareområder – før de lager store skader.
Batta er nokså trygg på at det ikke er ➤

67hus&bolig 5–2009 •

bad/våtrom
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noen store feil eller mangler i huset hans,
men han er forberedt på at det nok kan
være noen småting han må ta tak i. 

– Huset mitt ble bygget i 1980, og
rør og våtrom bærer nok preg av at jeg
ikke har gjort annet enn nødvendig ved-
likehold. En del begynner nok derfor å

bli modent for utskiftning etter hvert,
sier Batta. 

Fett i vasken
Det er rørlegger og daglig leder i bedrif-
ten Funksjonell VVS, Bjørn Stensli, som
har tatt turen til Battas hus i Ski denne

FOR LANGT: – Denne slangen slenger når 
oppvaskmaskinen setter i gang, og kunne med
fordel ha vært litt kortere, påpeker rørlegger
Bjørn Stensli, som anbefaler vannstopperen

Waterguard på kjøkkenet.

NYHET! Boken for deg som vil  
ha ditt på det tørre

For alle som jobber med, eller er interessert i, 
bygninger – utbyggere, byggeledere, håndverk-
ere, takstmenn, forsikringsbransjen og huseiere 
som vil vite mer. 

Viser hvordan du kan forebygge og hvordan du 
 utbedrer vannskader. 

228 sider med grundige forklaringer, praktiske 
tips og gode illustrasjoner.

Grundig, lettlest og praktisk

Bestill boken på www.mycoteam.no

490,-
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dagen. Han begynner på kjøkkenet. Her
ser han raskt at armaturet er ganske nytt,
men at det allerede har fått skade på plas-
ten. Det varme vannet i kranen har skyl-
den.

– Vannet her er så varmt at det øde-
legger armaturet. Det tåler rett og slett
ikke så høy temperatur. Vi må nok ta en
kikk på varmtvannsberederen din
etterpå, for så varmt skal vannet normalt
ikke være, sier Stensli, før han åpner
kjøkkenskapet og kikker på rørføringen
der. 
– Her har vi en slange fra oppvask-

maskinen til avløpsrøret som med fordel
kunne vært kortere. Hver gang maskinen
åpner for vannet, slenger denne led-
ningen, og den vil dermed stå i fare for å
løsne, påpeker Stensli. Løsner slangen, er
vannskaden raskt et faktum. For å være
helt på den sikre siden, vil dette være et
godt sted å installere vannstopperen
Waterguard, mener rørleggeren. Water-
guard er en sensor som gir signal til en
magnetventil som stopper tilførselen av
vann ved lekkasje, og som dermed
begrenser skadene betraktelig. Batta nik-

ker, og noterer seg rådet bak øret, mens
rørleggeren tapper vann i kummen for å
sjekke avløpet. Vannet bruker god tid på
å surkle seg ut i avløpsrøret. Batta har
sine teorier om hva det skyldes.

– Det kan nok ha noe å gjøre med at
jeg helte ut noe fett i den ene kummen
her. Det gjorde at det en periode var nes-
ten helt tett. Jeg fikk staket opp det
meste, men det ble nok ikke helt bra,
bemerker han. Rørleggeren anbefaler fly-
tende avløpsåpner. 

– Det er langt bedre enn den gamle
kaustiske sodaen. Faren med det gamle
pulveret er at det er vanskelig å skylle
ordentlig ut. Får man ikke skylt ordent-
lig, stivner det og blir hardt som betong i
rørene. Dermed forsterker det proble-
mene i stedet for å løse dem, påpeker
han.

Ingen fukt 
Turen går videre via vaskerommet, der
det opprinnelige blandebatteriet fra
1980 fortsatt holder stand, og så til toa-
lettet i entreen. Stensli sjekker at stoppe-
kranen, som alltid sitter på høyre side av

toalettet, virker som den skal. Stoppekra-
nen er et typisk lekkasjepunkt, men her
er alt i orden. Den løse pakningen i flot-
tøren (”snora”) går imidlertid ikke upå-
aktet hen. 
– Løse og slitte pakninger i klosettsis-

terna fører lett til at vannet blir stående
og sildre i skåla. Dette er både irriterende
og gir unødvendig høyt vannforbruk.
Slikt bør repareres før det skaper flere
problemer, anbefaler Stensli. 
På baderommet ved siden av toalettet

er det aller meste i sin skjønneste orden.
Baderomsplatene på veggen begynner å
preges av tidens tann, men det er ikke
tegn til fuktskader.
– Det visste jeg, for jeg hadde takst-

menn her for et år siden. De målte etter
fukt med avansert utstyr, og fant ingen
ting, sier Batta fornøyd. 

Årgangsbereder
Til slutt er det kjelleretasjen som gjen-
står. Her er armaturet på hybelkjøkkenet
åpenbart klart for reparasjon. 
– Pakningen i svingarmen på kranen

blir slitt med årene, og byttes den ikke,

Undersøkelser viser at 75 % av norske bad har skumle feil og mangler. Det holder, synes du 
ikke? På www.ffv.no fi nner du mer enn 730 Godkjente våtromsbedrifter. Disse er de eneste i 
Norge som har kompetanse nok til å underskrive et eget, bindende kontraktstillegg med deg 
om å bygge ditt lekre og problemfrie bad i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN). 
Godkjente våtromsbedrifter er rørleggere og andre håndverkere som har tatt topputdannelse 
og eksamen i regi av Fagrådet for våtrom (FFV).  Disse drømmebadbyggerne bygger bad uten 
skjebnesvangre feil.

På www.� v.no ser du hvorfor varselskiltene på drømmebadet betyr marerittbad om få år.  

Marerittbadet!

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Om 5 år merker du en ukjent lukt. Så tyter muggen ut i flisfugene.
Pussige insekter flytter inn og du ringer forsikringsselskapet. Forgjeves.

bad/våtrom

➤
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blir det fort et lekkasjepunkt, sier Stensli,
og viser hvordan vannet pipler ut av krana
når han tapper. Batta nikker.
– Du skriver vel opp disse tingene for

meg, spør han. Det begynner å bli litt å
huske på.
– Ja, alt kommer i rapporten, for-

sikrer Stensli, som nå gjerne vil
kikke på varmtvannsberederen. Den
er gjemt bak en lem i veggen, og
Batta må til med brekkjern for å åpne
opp. Berederen er av god, gammel
årgang, det ser eksperten med det samme.
– 1980, ja. Da begynner den å ha gjort

nytten sin. Jeg ville nok vurdert å investere
i en ny varmtvannstank. Det ville løst dine
problemer med for varmt vann i kranen.
Nye beredere varmer vannet til 72 grader,
men blander det så ut med kaldtvann, slik
at tappevannet ikke holder mer enn 55
grader. Det sparer armaturene. I tillegg er
de nye berederne langt bedre isolert, og vil
dermed også gi energibesparelser, bemer-
ker rørleggeren. Batta nikker, men er fore-
løpig ikke så lysten på å skifte ut tanken så
lenge den fungerer. Han lurer på om det
ikke er mulig bare å justere ned temperatu-

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. 

RIMELIGERE FORSIKRING: If gir kunder som installerer en vannstoppventil 
15 prosent rabatt på forsikringspremien. 
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ren i tappevannet noe, foreløpig.
– I teorien, jo. Men her har alt rustet

fast, og temperaturreguleringen på tap-
pevannet er ikke til å rikke, sier rørlegge-
ren, som ikke vil ta i for hardt, i frykt for
å ødelegge noe og lage en lekkasje. Han
vil heller ikke gå inn i tanken og regulere
ned temperaturen på varmtvannet der,
noe som kan gi en bakterieoppblomst-
ring. Vannet i tanken bør alltid ligge over
62 grader for å unngå legionellabakterier. 
– Jeg husket ikke at berederen var så

gammel, men innser nå at levetiden kan-
skje går mot slutten, bemerker Batta, før
han fester lemmen i veggen igjen. Tan-
ken får stå, enn så lenge. 
Siste stoppested på runden, badet til

hybelboeren i kjelleren, får ingen topp-
karakter, men er heller ingen umiddelbar
faresone. Avløpsrøret fra servanten dek-
ker store deler av sluket, noe som gjør
rensing av sluket vanskelig. I tillegg er
det boret hull i sluket for å få plass til ser-
vantrøret. En slik løsning er risikabel,
mener rørleggeren, og hadde det skjedd i
en etasjeskiller, ville fuktskaden vært et
faktum. Her er det imidlertid bare

betong og stein under, og fukten gjør
ingen skade, den bare forsvinner ned i
grunnen. 

Lettet
Så er gjennomgangen over, og Peter
Batta vil få sin rapport i posten. Stensli
gir VVS-anlegget i det snart 30 år gamle
huset bestått. 

– Her er det gjort jevnt vedlikehold,
slik at det ikke er noen umiddelbare fare-
punkter eller fuktproblemer, konklude-
rer Stensli. Han anbefaler likevel Batta å
skifte de to kjøkkenarmaturene og
varmtvannstanken, noe huseiersjefen
takker ja til. Han er lettet over at det ikke
ble avslørt noen graverende feil.

– Men jeg hadde vel rett i min mis-
tanke om at ting begynte å bli modne for
utskiftning. Når de har gjort nytte for
seg i 29 år er det vel ikke annet å for-
vente, kommenterer Batta, som nå går
vinteren i møte med riktig temperert
varmtvann, kraner som ikke lekker, og
vissheten om at VVS-anlegget ikke vil gi
ham noen ubehagelige overraskelser i
overskuelig femtid. raa@huseierne.no 

Forhandlere - se:

www.nortronic.biz

Nyhet!
Energispare-
lampe med 
G9-sokkel! 

Importør av MEGAMAN i Norge

De miljøvennlige lampene! 

2

bad/våtrom

Stor interesse 
for vannsjekken
Interessen for vannsjekken så langt har

vært over all forventning, melder Rita

 Horsdal Jønsberg, kommunikasjons -

ansvarlig i rørleggerkjeden Varme og Bad.

– Med vannsjekken har vi åpenbart

truffet et behov i markedet. Kampanjen 

var nesten ikke ordentlig i gang før etter-

spørselen tok helt av. Nå foretar våre rør-

leggere vannsjekker hver dag over hele

landet, stråler Jønsberg. 

Etter den store interessen hos både

vanlige huseiere og andre, kan Jønsberg

røpe at nye tilbud med vannsjekker mer

spesialtilpasset næringsbygg og større

sameier og borettslag også er på trappene.

– Vannsjekken er en billig forsikring

mot vannskader. Med den responsen vi har

fått, er det naturlig å videreutvikle dette til-

budet slik at så mange som mulig kan få

benytte seg av det, påpeker Jønsberg. 
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– Nytt er nytt
Det er snart et år siden boligen til Eli Tangvald Aasen på 
Voie i Kristiansand stod ferdig og hun kunne flytte inn. 

Den gamle låven som stod på eiendommen er blitt 
et stort og funksjonelt hus. På badet har hun fått 

det akkurat så luksuriøst som hun ønsket det.

FØR OG NÅ: Hus & Bolig har gjennom flere år
fulgt den gamle låven på Voie som nå er

erstattet av en ny og funksjonell bolig. Denne
gangen titter vi inn i den private sfæren.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER 
FOTO: FRODE FOTOGRAF
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– Det finnes ikke noe så herlig som å
kunne gå rett inn på et vakkert og deli-
kat bad med varme i gulvet når man står
opp, sier en strålende fornøyd Eli Tang -
vald Aasen. Hun elsker det nye badet
sitt, og gleder seg hver dag over den luk-
sus et nytt hus innebærer. Hun hadde
det bra i den gamle villaen hun bodde
før, men gammelt er gammelt og nytt er
nytt.
– Her har jeg fått det akkurat slik jeg

ønsket, forteller hun. På gulvet er det
kvadratiske små skiferlignende fliser i
grått. Veggene er helt hvite. Det er også
taket. Flisleggeren har måttet være nøye,
for her er det ingen lister som skjuler
eventuelle skjevheter. Også sanitærpor-
selenet er holdt i hvitt, men badet er
likevel ikke blekt. Fargesterke detaljer i
rødoransje, blått og turkis lyser opp.
Hver enkelt gjenstand er plassert her helt
bevisst – blant annet glass laget av den
svenske kunstneren Erik Höglund.
– Jeg har alltid samlet på glass, og har

en sterk forkjærlighet for Höglunds
arbeider. De finnes rundt i hele huset, og
selvfølgelig her på badet også, forteller
Tangvall Aasen. En stor karaffel er plas-
sert i en liten nisje for enden av badeka-
ret.
– Her er det akkurat høyt nok til en

flaske Champagne, men jeg drikker jo
ikke det hver dag, ler 70-åringen. 
Fra badekaret kan hun se ut på det

koselig tunet gjennom små glugger i veg-
gen – slik det var i den gamle låven som
stod her. 
Aller mest fornøyd er hun med det

store skapet som er felt inn i veggen over
vasken. Speilene ligger plant med flisene.

bad/våtrom

➤

FARGESTERKT: Frottéhåndklær og
et teppe på gulvet fra Marimekko,
en søppelbøtte, en dobørste –
samt en gammel klappstol er
detaljer i rødoransje som gjør 
det hvite badet originalt. I tillegg
finnes blått og turkis glass laget
av Erik Höglund. 
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En fjærmekanisme gjør at de kan åpnes
lett. Bak står alt personlig toalettutstyr
gjemt.

Orden i skuffene
Den private sfæren til Tangvall Aasen
har fått plass innenfor kjøkkenet, mot
øst. Gjester kan overnatte og stelle seg i
etasjen under. Gjestebadet mangler
badekar – forøvrig er det bygget på
samme måte som hovedbadet.
Soverommet ligger vegg i vegg med

badet. På gulvet er det grov sisal og et
vakkert, mykt teppe. En stor seng fra
Ikea fyller det meste av rommet. På veg-
gene henger grafiske trykk og plakater
med personlig påtegning av kjente bil-
ledkunstnere. Også her er det glass av
Erik Höglund, blant annet en mann- og
konefigur. De har fått plass i en liten
vindusnisje slik at solen kan spille på

LITE JÅLETE: Sengen er kjøpt på Ikea. I vinduet to glassfigurer av Erik Höglund.

OVERSIKTLIG: Med en stor og oversiktlig 
garderobe er det lett å holde orden. 
Garderobeinnredningen er levert av HTH. 
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bad/våtrom

Mora MMIX
En ny serie energieffektive
blandebatterier for kjøkken
og bad.

Les mer om vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ 
på moraarmatur.no

LUKSUS: I badekaret kan fruen nippe til et glass Champagne
samtidig som hun holder øye med trafikken på tunet utenfor.
Armaturet er designet av Arne Jacobsen.

dem om morgenen. Her er det godt å
krype til køys, og her er det hyggelig å
våkne.
Fra soverommet kommer man rett

inn i en stor garderobe de fleste kan mis-
unne Eli Tangvall Aasen. Her er det rike-
lig med skuffer, hyller og plass til å henge
tøy. Rommet avslører at fruen er et
ordensmenneske. Sko ett sted, bukser et
annet. Ullgensere ligger på rekke og rad
på de øverste hyllene. Tynnere plagg har
fått plass i de romslige skuffene. Også
diverse tilbehør har fått egne skuffer.
Det er bare en ting som mangler:
Plass til lange kjoler.

– Men dem har jeg heldigvis ikke
så mange av, ler Tangvall Aasen hjer-
telig. Bukse og genser er nemlig
favorittantrekk. Og hun trives best
hjemme. ngs@huseierne.no
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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
E

 T
I
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Veggvinyl 
Ønsker du et rimelig og nærmest ved-
likeholdsfritt alternativ på badet, kan
vinyl være tingen. Produktene finnes i 
et nærmest ubegrenset antall farger og
mønstre, og de fungerer samtidig som
membran. De holdes enkelt rene med en
gumminal eller en svamp med litt
rengjøringsmiddel. Trengs kraftigere
skyts, er det bare å gyve løs med en

børste. Fordi belegget må sveises i alle
skjøter, vil det for de fleste lønne seg å
bruke en håndverker til å gjøre monter-
ingsjobben, som uansett vil ta en brøk del
av tiden det tar å montere fliser. 

– Der en håndverker må bruke flere
dager på å legge flis og membran, kan
han bygge flere bad med vinylbelegg på
en dag. Prismessig vil du derfor komme
veldig godt ut, og der du kanskje hadde

betalt 100 000 kroner for et flislagt bad,
kan du få samme badet for rundt 20 000
kroner med vinylbelegg, sier Tom
Andreassen i Tarketts tekniske avdeling. 
En annen fordel med vinyl er at

eventuelle skader er lette å oppdage,
 nettopp fordi produktet ligger rett på
veggen. 

Produsenter: Tarkett, Forbo

Så flisene fyker 
Er du lut lei fliser på badet finnes det flere fullgode alternativer. Med vinyl, 
våtromsplater eller våtromsmaling kan du fråtse i ulike farger og mønstre. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

 
 bad/våtrom

➤

RETT PÅ VEGGEN: Vinyl ligger rett på veggen, og oppstår det fuktskader er det derfor svært lett å oppdage.
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Baderomspanel
Et produkt som stadig øker i pop-
ularitet er såkalte baderomspanel,
og ifølge Arvid Thompsen, pro-
duktsjef i Fibo Trespo, har salget
virkelig tatt av de siste par årene.
En av grunnene er trolig en
nærmest naturtro imitasjon av flis. 

– Flis har blitt sett på som det
som er eksklusivt og fint, mens
våtromspanel alltid har vært litt
mer industripreget. Før hadde
platene også en skjøt som ikke var
så pen. Nå har vi utarbeidet en
klikklås som gjør at skjøten blir
usynlig, og for to år siden lyktes vi
med å designe en 3d utgave som
på grunn av fugene ser helt ut 
som flis, sier Arvid Thompsen,
produkt sjef i Fibo Trespo. 
I tillegg til fliseimitasjonene,

fås produktene i en rekke ulike
mønstre og farger. Ønsker du for
eksempel treverk, mosaikkfliser
eller en annen farge på flisene på
veggen bak vasken, er det fullt
mulig å blande forskjellige typer
design. 
– Systemet gjør at du kan

klikke sammen forskjellige løs-
ninger for å få en effekt. Vi har
over 70 dekorer som godt kan
kombineres i ulike varianter, sier
Thompsen. 
Kostnadsmessig ligger prisen

for baderomspanel på mellom 200
og 400 kroner kvadratmeteren.
Det er noe dyrere enn flis, men til
gjengjeld slipper du å betale for
membran og ekstra plater bak.
Platene, som er godkjent av
Fagrådet for Våtrom, er nemlig en
alt-i-ett løsning, og kan monteres
rett på stenderverket. Med fuge-
masse i skjøtene er de også god-
kjent i dusjen. 
– Denne plata er så tett at den

fungerer som membran, og til-
fredsstiller krav i Norge, Sverige,
Danmark og Finland. For øye -
blikket blir vi også brukt som
referanse i forbindelse med en
europeisk norm for våtrom, sier
Thompsen. 

Produsenter: Alloc, Fibo-Trespo

FLISESPIKKERI: Dagens baderomspanel finnes i svært naturtro fliseimitasjon, og fordi platene
fungerer som både veggdekor og membran, kommer du som kjøper billig ut av det.
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Maling
Det meste kan fikses med et strøk mal-
ing, og i dag gjelder det også for
baderom. Likevel er det ikke bare å
kjøpe en dunk med maling og klatte i
vei. For at veggen skal bli tett nok til å
dusjes på, må du bruke et våtromssys-
tem med sparkel, grunning, strie og til
sist maling. Ifølge malermester Chresten
Nielsen hos Bäckers, er maling vel så bra
som flis. 

– Å male er det beste du kan gjøre,
og det er både mer vanntett og mer
hygienisk enn flis. Det er også billig og
noe folk flest kan gjøre selv, sier Nielsen. 

For en vanntett løsning på badet må du
ut med mellom 200 og 250 kroner
kvadratmeteren inkludert alt utstyr.
Fargeutvalget er stort, og dersom du
ikke er fornøyd, kan du enkelt male over
med en annen farge. Rengjøring skal
også være en lek.  

– Våtromsmaling tåler røff og tøff
behandling, og man kan bruke mye mer
kjemikalier for å få det rent enn det man
kan bruke på vanlig maling, sier Eirik
Milsem i Nordsjø. 

Produsenter: Nordsjö, Bäckers, Jotun

bad/våtrom

LETTE STRØK: Våtromsmaling er tingen dersom
du ønsker en rimelig løsning og er litt usikker
på hvilken farge du skal gå for. Er du mis -

fornøyd er det bare å ta et nytt strøk.
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Hus & Bolig har tidligere satt søkelyset
på faren for lekkasje og fuktskader i
forbindelse med at vegghengte toalet-

ter feilmonteres.
– Håndverkere har hatt en tendens til

å plassere innbyggingssisternen for vegg -
hengte toaletter bak smøremembran på
baderommet, slik at vannet fra en
eventuell lekkasje i sisternen trenger inn i
den membranfrie veggen. Slik monter-
ing er ikke i henhold til forskriftene, der
det står at lekkasje skal synliggjøres og at
vedlikehold skal være mulig. Likevel har
det vært et gjentagende problem, sier
Lars Erik Fiskum i Vannskadekontoret
ved Sintef Byggforsk.

Når en lekkasje oppstår i en sisterne
som er montert bak våtromsmembranen
på badet, går vannet rett inn i veggen
bak, og skadene kan bli omfattende.
Mange huseiere har måttet gjennom
store og dyre rehabiliteringer etter fukt-
og råteskader forårsaket av feilmonterte
vegghengte toaletter.

Plastkar
Nå har imidlertid bransjen tatt tak i
problemet, og utviklet nye produkter

som skal gjøre vegghengte toaletter
sikrere. For ett års tid siden lanserte
VVS-grossisten Brødrene Dahl en ekstra
lekkasjesikring for innbyggingssisterner,
og i disse dager er produsenten Bryne
Plast i ferd med å ferdigutvikle en lig-
nende løsning som blant annet består av
et plastkar bak sisternen.
– Produktet vårt er helt nylig testet av

Sintef, og vi er i startgropen av produk-
sjonen, men vi håper dette blir noe så
mange som mulig vil benytte seg av, sier
daglig leder i Bryne Plast, Geir Vier. 
Han forklarer at lekkasjesikringspro-

duktet og det tilhørende vegghengte
toalettet nærmest leveres som en Ikea-
pakke, der alle delene enkelt settes sam-
men, og der også membran i form av tet-
ningstape er inkludert.
– Sisternen omfattes av et plastkar, og

bak der igjen er en vegg av polyetylen
som er helt vanntett. Systemet fanger
opp og synliggjør en eventuell lekkasje
med en gang, og vannet kan umulig
trenge igjennom på baksiden eller på
sidene av sisternen, sier Vier. Når alt
utstyret kommer i en komplett pakke er
risikoen for at rørleggerne slurver med

Plastkar
redder
veggen
Lekkasjer fra vegghengte 

toaletter har vært et problem 
på norske bad i årevis, men nå 

finnes det løsninger som kan 
begrense skadene betraktelig.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

S e v å r e n y h e t e r p å ; w w w . t y l o . n o
- h e r f i n n e r d u o g s å f o r h a n d l e r l i s t e n
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I M P R E S S I O N
er den perfekte
kombinasjonen
for badstu og dusj.

Moderne funksjoner
flyter samman til en
deilig badeopplevelse
i fullkommen nytelse
for både kropp og sjel.

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

kombiner t dusj & badstue
KJØP DIN EGEN SPA - OG LAD BATTERIENE PÅ HJEMMEBANE

NYHET
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produktene langt mindre,
påpeker Vier, som ønsker at
produktet skal bli påbudt.
For tiden er han i kontakt
med forsikringsbransjen for
å høre om eventuelle rabat-
ter kan gis til for-
sikringstagere som i fremti-
den velger denne løsningen
for sine vegghengte toalet-
ter. 

Krav til reparasjon
Lars Erik Fiskum ved
Vannskadekontoret under-
streker imidlertid at
vannlekkasjeprodukter som
ikke kommer med en kom-
plett og tilfredsstillende
membranløsning, fortsatt
må monteres foran smøre-
membranen for at våtroms -
normen skal være opprett -
holdt. 

– Mange av produktene
på markedet ivaretar kravet
til lekkasjesikring. Men
våtromsnormen har også

krav til at man må kunne
komme til og reparere
utstyret. Legger man smøre-
membran foran toalettsister-
nen, kommer man ikke til
uten å punktere den, og å
overlappe gammel og ny
membran er vanskelig. Derfor
er det fortsatt et krav i normen
å legge smøremembranen på
baksiden, sier Fiskum. 

Tar saken alvorlig
Markedsdirektør Herman
Larsen hos Brødrene Dahl
understreker også viktigheten
av dette. 

– Våre sikringssystemer for
vegghengte toaletter, som kom
på markedet for et års tid
siden, er en ekstra trygghet
mot lekkasjeproblemer, men
ikke en erstatning for mem-
bran bak sisternen. Ved
enklere rehabiliteringer av
deler av baderom blir kanskje
våre løsninger brukt uten
membran bak, men det er i så

fall ikke i henhold til våtromsnormen,
sier Larsen. Han understreker imidlertid
at bransjen nå begynner å ta vann -
skadeproblemene på alvor. 
– Vi har utviklet en hel serie med

vannskadebegrensende produkter, der du
finner alt fra rør-i-rørsystemer til
baderomsplater, vannstoppere og så
videre, og der dette toalettsisterneele-
mentet inngår, forteller han. 
– Bør man som forbruker passe på

hva slags utstyr rørleggere og andre med
baderomsansvar bruker ved bygging eller
oppussing?
– Definitivt. Det er et stort og

vanskelig område, og det har vist seg at
kompetansen hos rørleggerne er vari-
erende, selv om inntrykket mitt nå er at
det går bedre i bransjen, sier Larsen. 
Fiskum ved vannskadekontoret er

likevel klar i sin tale: Vil du være på den
sikre siden, velger du et enkelt,
frittstående toalett.
– Når du kjøper bolig eller pusser

opp bør du være skeptisk til å ha sister-
nen i veggen. MÅ du absolutt ha det, så
pass på at den blir riktig montert, lyder
ekspertens råd. raa@huseierne.no

bad/våtrom

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.

Plastkar til sikring av
sisterne i veggen.
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Nyheter fra SINTEF Byggforsk 

Teknologi for et bedre samfunn

Boligkjøperboka
Bruk litt tid på ditt livs investering og unngå feller! Nå �nnes det hjelp å få. Bolig-
kjøperboka er den første grundige boligkjøperguiden med råd både om byggekvalitet 
og boligjuss. Lett forståelige sjekklister og fotoer viser hva du bør undersøke før du 
kjøper bolig for millioner. 

SINTEF Byggforsk setter �ngeren på sjekkpunkter akkurat der hvor vi vet at boliger 
kan ha svakheter. Forbrukerrådet gir tips om selve kjøpet, for eksempel om forbehold, 
overtakelse og klage. 

Boka er like aktuell, enten du planlegger boligkjøp nå eller i framtiden. Også for de 
som skal selge bolig, gir boka viktig bakgrunnssto�. Pris kr 390,-

Etterisolering
Har huset ditt stort varmetap, vil 
etterisolering bedre inneklimaet 
og senke energi behovet. Denne 
boka gir råd om hvilke etteriso-
leringsmetoder som egner seg for 
ulike hustyper, og viser hvordan 
du skal gå fram når du etteriso lerer. 
Boka viser også andre tiltak som 
kan senke energibehovet i boligen. 

Noen av tiltakene kan du gjennomføre selv, andre må utføres 
av fagfolk. Pris kr 349,-

Faktaserien
 Lag rom i kjelleren,  Lag nytt bad,  Lag rom på loftet,  Ekstra bolig i huset,  Miljøvennlig oppussing, 
 Etterisolering,  Lag hageanlegg

Lag hageanlegg
Denne boka er en støttespiller for 
deg som ønsker å skape et vak kert 
og funksjonelt hagerom eller grønt-
anlegg. Boka leder deg trinn for 
trinn gjennom arbeidet i tekst og 
bilder. Her �nner du beskrivelser 
av oppbygging av støt temurer, små 
vannbassenger, trapper, gangveier 
og skjermvegger. Lag hageanlegg 

henvender seg til private huseiere, landskapsarkitekter, 
snekkere, murere og anleggsgartnere. Pris kr 349,-

Bestilling og informasjon
Les mer og kjøp publikasjoner fra SINTEF Byggforsk i nettbokhandelen www.sintefbok.no

Tlf: 22 96 55 55 – Epost: salg.byggforsk@sintef.no
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– Det er ikke sikkert at alle som har
kjøpt den vanlige 200-literstanken har
gjort det riktige valget. Det er mer på
markedet enn man kanskje skulle tro, og
valgmulighetene er store, sier Sigurd
Braathen, administrerende direktør i
familiebedriften Oso Hotwater. Oso var
først i verden med serieproduserte, rust-
frie beredere, og har gjennom årenes løp
solgt rundt 2,5 millioner eksemplarer i
Norge og utlandet av standardtanken
som nå går under navnet Super S. 

– Det er desidert bestselgeren, men
mange kunne nok ha valgt et produkt
som passet enda bedre til deres forbruk
og behov, sier Braathen. Han tror liten
tid ofte gjør at valget faller på det
enkleste når den gamle tanken skal
skiftes ut. 
– Få skifter varmtvannsbereder før

den gamle ryker, og når man står der
uten varmtvann skal det helst gå fort.
Men det som er billigst og enklest med
én gang, er ikke nødvendigvis riktig i det
lange løp, sier Braathen. 

Trygg standard
Det er likevel en grunn til at standard-
berederen på 200 liter er bestselgeren
ikke bare hos Oso, men også hos de
fleste andre produsenter på markedet. 

– Den har en rekke positive egen-
skaper. For det første er det en
driftssikker bereder. Gjennomsnittlig
levealder på våre tanker av denne typen
er 26 år; mange varer i opp til 30 år. For
det andre er den enkel og rask å koble til.
I tillegg har den en kapasitet som passer
godt til et normalt forbruk i en norsk
gjennomsnittsfamilie, sier Braathen i
Oso. Men han legger til at tanken i det
siste har fått konkurranse fra storebror
på 300 liter. Den blir stadig vanligere,

bad/våtrom

Mange varme tanker
Rundt halvparten av alle som kjøper varmtvannsbereder i
Norge, ender opp med en standard 200-liters tank. 
Men markedet har langt mer å by på.

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: PRODUSENTENE

➤

NYE TANKER: På tide å bytte ut varmtvannstanken? 
De nye standardtankene er energieffektive, driftssikre og 
passer godt til gjennomsnittfamilien, ifølge produsentene.
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blant annet fordi mange moderne
baderomsinnretninger krever mer vann
enn normalt. Har man boblebad eller
steamdusj, kan en 200-literstank fort bli
i snaueste laget.
En standard varmtvannsbereder med

elektrisk oppvarming er ofte forholdsvis
rimelig både å kjøpe og installere. De
siste årene har flere produsenter for -
bedret isolasjonen på tankene betrak-
telig, slik at de også er blitt mer energi -
effektive, og dermed mer økonomiske.
Med mindre varmtvannstanken brukes
til å varme opp rommet den står i, noe
som er forholdsvis sjelden, vil det lønne
seg i det lange løp å kjøpe en ekstra godt
isolert tank, påpeker salgssjef Morten
Lerengen hos Høiax. Han trekker spe-
sielt frem skumisolasjon som effektivt.
– Det er den isolasjonen som gir

minst varmetap. Jeg råder alle som skal
kjøpe varmtvannsbereder til å undersøke
tankens isolasjonsevne før de handler. Jo
lavere varmetap tanken har, jo mer
energieffektiv, og økonomisk, vil bered-
eren være, påpeker han. 

For den aktive familien
I store familier der mange skal dusje eller
bade omtrent samtidig, går ofte siste-
mann i køen om ikke for lut, så i hvert
fall for kaldt vann. Til slike familier

anbefaler mange produsenter såkalte eks-
pressberedere. Det er litt forskjellig hvor-
dan de ulike berederne av denne typen
fungerer, men prinsippet er stort sett det
samme: Det varmeste vannet ligger til en
hver tid øverst, slik at det er klart til bruk
så snart det er varmet opp. 

– I standardberedere varmes vannet
nedenfra, der hvor det kalde vannet
kommer inn i tanken. Men våre eks-
pressberedere har to varmeelementer; ett
oppe og ett nede. Når tanken er tom for
varmtvann, begynner oppvarmingen av
det kalde vannet fra toppen av tanken,
nærmest uttaket, slik at man kan beg-
ynne å bruke det så snart det er varmet
opp. Tiden man må vente på nytt varmt-
vann i kranen eller dusjen forkortes med
flere timer, forklarer Braathen i Oso. 

Mange beredere av denne typen kan
stilles inn etter forbruk. I perioder der
man bruker lite vann, kan man for
eksempel stille inn berederen slik at den
kun varmer opp det øverste sjiktet i
tanken. Dermed sparer man ikke bare
tid, men også energi med slike tanker.
Dersom forbruket av varmtvann er vari-
abelt, vil dette kunne være den mest
lønnsomme varmtvannsberederen over
tid. Små ekspressberedere egner seg
dessuten godt på hytta, der man ofte har
mindre plass enn hjemme, og kanskje

bare bruker varmtvannet noen uker på
sommeren og noen helger resten av året.

Design
De fleste varmtvannstanker er sylinder-
formede og har en fasong som stjeler
mye plass i rommet. Men ikke alle har
plass til å stue bort berederen. Er du nødt
til å ha tanken stående fremme, kan det
derfor være verdt å betale litt ekstra for
design. 
– Mange har behov for å ha varmt-

vannsberederen på badet, vaskerommet
eller kanskje kjøkkenet. For dem er det
ikke alltid like praktisk å ha en rund
bereder. Derfor har vi laget en design-
modell som er firkantet. Den leveres som
standard i hvit, men kan bestilles i en
rekke forskjellige farger, slik at man får
en som passer akkurat til interiøret,
reklamerer markedssjef Kristin Engeby i
CTC Ferrofil. 
Også flere andre produsenter har

firkantede modeller som er litt mer
forseggjort utvendig, og som dermed
tåler dagens lys. Det er imidlertid verdt å
merke seg at skinnet bedrar: En firkantet
tank er nemlig sylinderformet inni.
– En varmtvannsbereder skal tåle et

trykk på ti bahr, og det får du ikke til i en
kube. Jo nærmere kuleformen man kom-
mer, jo høyere trykk kan man ha. Derfor

MYK: En myk bereder passer
godt i kjøkkenskapet.

LIGGENDE: En lav bereder fungerer godt i kryp-
kjellere og andre steder med lav takhøyde.
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er berederen alltid sylinderformet inni,
forklarer Braathen i Oso. Er man fin-
gernem kan det dermed være verdt å vur-
dere å bygge inn en vanlig tank, fremfor
å kjøpe en som er ferdig innbokset.

Spesialtilpasning
På hytter, i gamle hus og leiligheter og
små boliger kan det være vanskelig å få
dagens standardtanker til å passe inn.
Men det lille Trondheimsfirmaet Laguna
Fabrikker forsikrer om at det ikke er noe
problem.

– Vi kan lage tanker i de aller fleste
størrelser på bestilling. Vi har noen stan-
darder på lager, men hvis noen for
eksempel synes 200 liter er for stort og
150 liter for lite, lager vi gjerne en på
165 liter på bestilling, sier medarbeider
Elsa Stav Moe. Den tradisjonsrike fami-
liebedriften har også varmtvannsberedere
med anslutning, slik at man kan montere
en dusj direkte på berederen. 
– Dette er nok spesielt aktuelt for

dem som skifter bereder i eldre
bebyggelse og vil ha ting tilbake til slik
de var, sier Moe. 
For dem med liten plass har hun, og

de fleste andre produsenter, også ulike
varianter av innbyggingsberedere, det vil
si beredere som skal inn i kjøkkenbenk
eller skap. Disse er gjerne myke med

plast ytterst, slik at de lettere kan
tilpasses i forhold til for eksempel rør
under vasken.

Alternative tanker
Det segmentet som for tiden øker mest
innen varmtvannsberedere, er beredere
som kan kobles til vannbårne varmesys-
temer. 

– Disse er veldig i tiden akkurat nå,
men er sjelden aktuelle for folk som bare
skal ha ny tank. Kundene kjøper dem
som oftest som en del av et prosjekt der
man enten bygger ny bolig eller totalre-
habiliterer varme- og varmtvannssys-
temet, forteller Kristin Engeby i CTC
Ferrofil. 

Slike beredere har mer avansert opp-
bygning enn vanlige varmtvanns-
beredere. Inne i tanken er det en lukket
krets i form av spiralformede vannrør,
som overfører den varmen som hentes
fra den alternative energikilden til tappe-
vannet. Dersom vannet i den lukkede
kretsen skal gå ut til gulvvarme, bør det
holde en lavere temperatur enn tappe-
vannet. Radiatorer krever derimot høy
temperatur. Det er derfor viktig at bered-
eren er tilpasset det varmefordelingssys-
temet man har i boligen. 
raa@huseierne.no

Hvordan velge riktig tank?
Når du skal finne ut hva slags varmtvanns-

bereder du skal kjøpe, bør du først tenke

igjennom hva slags varmtvannsbehov du

har. En enslig person vil nødvendigvis ha et

helt annet behov enn en aktiv storfamilie,

og kan gå ned i størrelse på varmt-

vannstanken, og dermed også i strømfor-

bruket til vannoppvarming. Storfamilien vil

derimot kanskje ha ekstra stort behov for

rask oppvarming, og en ekspresstank kan

være det rette. 

Det er også verdt å tenke over hva

slags utstyr du har – eller kunne tenke deg

å få deg – på baderommet. Har du steam-

dusj eller boblebad, bruker du mer vann

enn vanlig, og har antagelig behov for en

større bereder enn ellers.

Økonomien er selvfølgelig også en

side ved varmtvannsberederinnkjøp som

må vurderes. Ofte er det slik at en bereder

som er billig i innkjøpspris ikke er så billig

i drift – og omvendt. En varmtvanns-

bereder med mer avansert teknologi, som

for eksempel to varmeelementer eller

ekstra god isolasjon, er gjerne dyrere i

innkjøpspris, men vil ved bruk over tid

kunne gi lavere kostnader. 

bad/våtrom

MINIMAL: En bereder på 20 liter får plass
nesten hvor som helst.
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Ruset på DIY
Tekstene til The Beatles har opp gjennom historien blitt offer
for en rekke tolkninger, og flere av sangene er beskyldt for å
handle om ulike former for kunstige stimuli. Lucy in the sky
with diamonds skal for eksempel ha handlet om LSD, mens
Fixing a hole skal ha omhandlet heroin.

”I’m fixing a hole where the rain gets in
and stops my mind from wandering
where it will go
I’m filling the cracks that ran through the door
and kept my mind from wandering, where it will go” 

Personlig får jeg mest lyst til å ruse meg på DIY når jeg hører
låta. DIY gir nemlig en helt fantastisk rus. DIY skjerper san-
sene og øker konsentrasjonsevnen. Det gir både oppturer og
nedturer, men ender til slutt opp i en nærmest ubeskrivelig
tilfredsstillelse. Pusse, gnikke, vaske, male. Rive, snekre,
hamre, sage. DIY er den engelske forkortelsen for do-it -
yourself, eller gjør-det-selv som vi kaller det her i landet. Vi
nordmenn elsker å gjøre det selv. Personlig er jeg fortsatt høy
på meg selv fordi jeg for over et år siden klarte å bygge en
nærmest perfekt hylle inn i en nisje i stua. Kommer det folk
på besøk, passer jeg alltid på å skryte litt ekstra av den. Da
det prosjektet var ferdig, tok jeg optimistisk fatt på kjøkkenet.
Den forrige eieren av boligen hadde modernisert det med et
penselstrøk maling og nye håndtak, men verken jeg eller
fruen var fornøyd verken med fargen eller håndtakene. Dess-
uten var det så som så med kvaliteten på malerarbeidet. En
slags bar/kjøkkenøy med høye stoler ble revet for å gi plass
til et koselig lite kjøkkenbord med normale stoler. Siden den

gang har jeg pusset, sparklet og malt for å
skjule alle spor av det som var blitt gjort

før. Jeg har vært høyt oppe og langt
nede. Nå begynner jeg omsider å
se slutten på prosjektet, men har

fortsatt ikke bestemt (les: fruen har
ikke bestemt) meg helt for hvilke

håndtak jeg skal montere. Veien
frem mot den ultimate rusen har
vært lang, men jeg er på vei, og 

gleder meg. 

Bjørn Runar
Sodeland
brs@husei-
erne.no
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Norges eldste varmtvannstank?
En av Hus & Boligs lesere mener han har en av
landets eldste varmtvannstanker. Kan leserne
hjelpe oss med ytterligere opplysninger?

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER  FOTO: HARALD HALDORSEN

For en tid tilbake utlyste Rørleggersentralen AS en konkurranse
om å finne frem til den eldste berederen i Norge. Premien var en
ny varmtvannstank. Den gikk til eieren av en CTC-bereder
lokalisert i Kristiansund. Ifølge pressemeldingen fra Rørleggersen-
tralen klarte ikke CTC å fastslå eksakt alder, men den ble anslått å
være fra 1950-tallet.

– Min bereder må være eldre, hevder Harald Haldorsen i
Grimstad, som også deltok i konkurransen. 

Haldorsens bereder har et skilt som viser at den er produsert av
”A/S Per Kure, Norsk motor- og dynamofabrikk, Kristiania.”

Ved å søke litt på nettet har Hus & Bolig funnet ut at elek-
troteknikeren og pioneren Per Kure startet sin virksomhet i 1897.
I 1916 fusjonerte A/S Per Kure med Norsk Motor- og  Dynamo-
fabrikk. I 1938 skiftet firmaet navn til Elektra. Etter enda flere
fusjoner er selskapet i dag en del av den multinasjonale virk-
somheten Asea Brown Boveri. 

På CTC Ferrofils hjemmesider får vi vite at CTC AB ble
grunnlagt i 1923 i Gøteborg. Gründerne var Celsius, Thelander og
Claring – derfor navnet CTC. Den norske bedriften på Årnes har
levert fyrkjeler til tusenvis av norske hjem siden 40-tallet. Senere
har det også blitt varmtvannsberedere og varmepumper. 

Hus & Bolig antar at Harald Haldorsens varmtvannstank må
være laget en gang mellom 1916 og 1938, siden motor- og
dynamofabrikken er nevnt på skiltet. Og det var sannsynligvis før
CTC begynte å produsere varmtvannstanker. Men sikre er vi ikke.
Derfor spør vi om leserne kan hjelpe oss med ytterligere
opplysninger. Og har du en varmtvannstank du tror er enda eldre
– ja da vil vi gjerne vite det også. Send opplysningene til
ngs@huseierne.no 
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Du trenger en hussoppforsikring:

Når råtesopp-
og insektangrep
plutselig er blitt til
hørbare skader.

Hvor lenge er det siden du sjekket om huset
ditt kanskje er angrepet av råtesopp eller

insekter?
Du trenger ikke ringe noen ekspert. Faktisk

er du selv utstyrt med noen av de beste «søke-
instrumentene» som finnes: Øyne – til å oppdage
synlige skader, nese – til å registrere den karak-
teriske råtelukten og ikke minst ørene.

Hvis du legger øret mot veggen, kan du høre
kraslelydene fra for eksempel stokkmaur eller
husbukk. Hvis du banker på bjellker og reisverk,
kan en hul lyd være signal nok om at deler av
materialet kanskje er råtnet eller spist opp.

Men siden råtesopp- og insektskader ofte
oppstår på steder hvor det kan være vanskelig å
komme til, trenger du også en forsikring. Norsk
Hussopp Forsikring er det eneste selskapet i
landet som er spesialisert på denne typen skader.
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 D
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Norges sikkerhetsbutikk

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

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

www.tryggogsikker.no

Brannslukkere Røykvarslere

Boligalarmer Evakueringsutstyr

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

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

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

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

Stopp!
Sjekk vår 

strømkampanje nå!

 Se vår nettside:

 www.hallingkraft.no
det kan lønne seg!

Tlf: 815 68 044
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En varmtvannsbereder  
tilpasset din smak
Hvorfor skal en bereder være rund? CTC FerroLux er stilren og moderne, og har en funksjonell form 
som gjør at den lett kan plasseres sammen med andre hvitevarer. En bereder bør plasseres i rom 
med sluk. CTC FerroLux gjør valget enkelt. Berederens utforming gjør at den kan plasseres på badet, 
noe som møter byggeforskriftenes krav til servicetilgang og sikkerhet. CTC FerroLux finnes i stør-
relsene: 120 liter, 200 liter, 300 liter og en versjon for innbygging i kjøkkeninnredning.  
Berederen lagerføres i hvit, men kan bestilles i en rekke ulike farger via rørlegger. 

CTC - smarte løsninger                  
www.ctc.no
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Lys i mørket
Siden det ikke er sosialt akseptert å gå i hi i mørketiden,

må de av oss som sliter med de altfor korte dagene 

og de altfor lange høstkveldene finne på noe annet 

– for eksempel tenne lys i lyktene Ditto fra Magnor, 

som denne høsten kommer i både 

sølvfarge, rødt, sort og hvitt. 

www.magnor.no

raa@huseierne.no

nytt påmarkedet
“I dag skal barna ha alt. 
Foreldrene også. Men nu skal
jeg være forsiktig. Jeg vil
nødig tråkke noen på tærne.”
Erling Lorentzen (86)

Industrielt i 
sofakroken

Høyspentmaster er kanskje ikke det første

man forbinder med sofakos, men stilig er det,

når designgruppen Funkle fillerister våre

gamle forestillinger om hvordan sofaputene

og –pleddet skal se ut. www.funkle.no 

MED ELEKTRONISK KONTROLLPANEL
Har du det perfekte kjøkken – men likevel følelsen av at noe mangler? Noe som

strengt tatt er himmelropende unødvendig, men samtidig nytt, moderne og fancy?

Da kan det nye kjøkkenarmaturet Mora Styx være noe for deg. Ikke bare har det

”fullkommen finish og futuristiske former”, men det er også utstyrt med led-lys og

et elektronisk kontrollpanel der du kan kontrollere temperaturveksling, vanntrykk

og stråle. Hvordan vi har klart oss uten dette i alle disse årene, er en gåte.

www.moraarmatur.no

Dampmaskin
Stryking av skjorter blir kun et minne for dem som skaffer

seg den nye vaskemaskinen fra LG Electronics, om vi skal

tro reklamen. Maskinen bruker nemlig damp i kampen

mot flekker. Dermed reduseres ikke bare maskinens

energiforbruk, men også dens evne til å krølle klær.

www.lgenordic.com 

Trygg med tralle
Et brannslokningsapparat kan være stort

og tungt og ikke så lett å håndtere for

alle, i hvert fall ikke når det haster – og

det gjør det jo gjerne når man har bruk

for det. Derfor har Noha, som er ledende

på salg av brannslokningsutstyr i Norge,

utviklet en tralle som gjør det enkelt å

frakte apparatet for dem som ikke kan

bære så mye. Trallen ”holder” også

apparatet under slokking. www.noha.no 
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HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter og diverse
annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til høyre, skriv navn og
adresse på slippen under og send kupongen til oss. Vi lover å ekspedere den
straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

HUSEIERNES LANDSFORBUND
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo eller faxes til 22 41 19 90

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

Leiekontrakt - bolig, sett à 2 49,- 75,-

Leiekontrakt - hytte, sett à 2 29,- 49,-

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Husleiereguleringsskjema gratis 19,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

Tokvam: «Boligutleie i praksis» 318,- 378,-

«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

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

NY

NY

Hva skal vi kaste på dem, nå?
Om ikke tomatenes evne til å råtne allerede er eliminert ved hjelp av 

den mystiske dyrkningsteknologien som har fått dem til å ligne smakløse

sprettballer, så er de råtne tomatenes tid definitivt over med dette kjøle -

skapet. Det har nemlig en ”Vacuum Fresh Crisper”-funksjon, som gjør at

frukten og grønnsakene skjemmes bort med riktig luftfuktighet og dermed

holder lenge. Upopulære politikere går med andre ord en lys fremtid i møte.

www.lgenordic.com  

nytt påmarkedet
Tilpasset trendene
Matcher støvsugeren din høstens interiør-

trender? Ikke? Da er det bare å løpe og

kjøpe Electrolux’ nye Ergorapido. Støvsuge-

ren kommer i en rekke moderne farger, som

pastellgrønn, frisk gul og kobber; farger

som i følge produsenten gjør at du kan la

støvsugeren bli stående fremme etter bruk.

Munnstykket er ustyrt med led-lys som gjør

det enkelt å se hvor effektiv du egentlig er i

husarbeidet. www.electrolux.no 

Frisk dusjnal
Enkelte bruker HELE badet når de dusjer og sørger

for at ikke en krok er tørr når morgenstellet er

unnagjort. Til disse irriterende menneskene fore-

slås følgende julegave: en dusjnal fra Vipp.

Nalen er såpass frisk i designet at dusj-slom-

sene muligens vil kunne fristes til å ta den i

bruk og dermed bidra til å holde familiens

sokkelester tørre i fremtiden. www.vipp.dk 

raa@huseierne.no
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NTF- takstmenn er mest kjent for å levere to produkt: Takst og 
Tilstandsrapport. Kort sagt er en takst en forventet markedsverdi 
på takseringstidspunktet, mens en Tilstandsrapport går nøye inn 
på alle tilgjengelige tekniske sider av en bolig, og gir en 
beskrivelse ut fra dette, med tilhørende verdifastsettelse.

De siste årene har takseringsbransjen utviklet et annet produkt: 
Nå kan alle NTF-takstmenn også tilby en Boligsalgsrapport.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport, men med 
vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig 
relevante ved eierskifte. I tillegg kan Boligsalgsrapporten også 
vise teknisk verdi og markedsverdi slik de tradisjonelle bolig-
takstene alltid har vist. Boligsalgsrapporten er tilpasset Avhendings-
loven, og bidrar til å skape trygghet for både selger og kjøper.

Ta kontakt med din NTF-takstmann for å bestille 
Boligsalgsrapport!

Ved boligsalg velger stadig flere Boligsalgsrapport

I mer enn 50 år har NTF-takstmenn satt pris på verdier.
Med så lang erfaring vet vi hvordan en riktig taksering skal gjennomføres.

Mer enn 1100 serti�serte takst-

menn, landet rundt, er organisert i 

Norges TakseringsForbund (NTF). 

Det er mange takseringsområder: 

bolig, næringseiendom, landbruk, 

skade osv.

Noen takstmenn konsentrerer 

seg om ett felt, andre dekker �ere 

områder. Hvert område har egne, 

strenge krav til serti�sering. 

Se våre nettsider www.ntf.no

VI SETTER PRIS 
PÅ NORGE !

BOLIGSALGSRAPPORTEN
- et annet tilbud fra din takstmann

h&b nr. 5-2009 s. 66-91_h&b nr. 5-2009 s. 66-91  01.10.2009  4:36 PM  Page 91



92 • hus&bolig 5–2009

ANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

nytt fraHL

Verv og vinn
Huseiernes Landsforbund har lansert en helt ny
 verveportal på nettet, som gir deg som medlem
mulighet til å samle poeng og vinne flotte premier.
Er du raskt ute, kan du få en rekke produkter til
 ekstra god pris før jul. 

Er du fornøyd med ditt medlemskap i Huseiernes Lands-

forbund og kunne tenke deg å anbefale organisasjonen

for venner og bekjente? Da bør du besøke HLs nye

 verveportal og registrere deg som verver allerede i dag.

Den nye portalen gir medlemmer mulighet til å verve en

eller flere medlemmer, og samle poeng til å kjøpe seg

store eller små premier. 

– Vi ser på medlemmene våre som veldig gode

ambassadører utad, og med denne portalen ønsker vi å

gi dem mulighet til å få flotte premier som takk for inn-

satsen, sier Ulf Borgan, markedssjef i Huseiernes Lands-

forbund. 

Som verver kan du selv velge når du ønsker å ta ut

poengene dine. Du trenger heller ikke bruke alle poeng-

ene du har samlet på en gang. Det er fullt mulig å velge

seg en liten premie, for så å la resten av vervepoengene

stå til senere. Hvordan du verver medlemmer er helt opp

til deg selv, men siden inneholder blant annet en løsning

som gjør det mulig å tipse venner via e-post, for så å gi

deg poeng for hver av vennene dine som melder seg

inn.

I forbindelse med lanseringen av portalen, har

 Huseiernes Landsforbund lagt ut en rekke ekstra fine

premier til spesialpris. Blant annet kan du få en Ipod

Nano for bare fire nye medlem-

mer, en biopeis for to og et

brannteppe for én. Samtlige av

produktene  krever normalt

 dobbelt så mange vervinger. 

Utvalget av premier i den

nye verveportalen er stort, og

inkluderer også opplevelser av

ulike slag. 

– I tillegg til brannstiger,

kamera, flatskjermer og pc-er,

er det også mulig å vinne reiser

og opplevelser. I første omgang

begynner vi med en konsert

med Mark Knopfler, men vil

etter hvert tilby billetter til fotballkamper, teater -

oppvisninger og konserter. Dette skal være en levende

portal, sier Borgan.  Vil du ta i bruk verveportalen, må 

du logge deg inn via medlemsnummer og ditt eget 

postnummer som du finner bak på bladet. 

brs@huseierne.no 

Underskriftskampanje i sør
Kristiansand planlegger å omtaksere alle eiendommer i den hensikt å øke inntektene fra

eiendomsskatten. HLs distriktsrepresentant i Vest-Agder, Espen Solum, har derfor tatt initiativ

til en underskriftskampanje mot eiendomsskatten. Flere hundre har protestert mot det de

mener er en svært urettferdig skatt.

– På de to dagene vi sto på torget, samlet vi i underkant av 200 underskrifter. Aksjonen

ble veldig godt mottatt, og de vi snakket med synes vi gjorde et bra arbeid, forteller HLs med-

arbeider Werner Hjelle. Vil du være med, kan du gå inn på www.huseierne.no. 

Jubileumskveld på Rogaland teater
12. november inviterer Rogaland sør medlemmer til forestillingen Sladder i Rogaland

Teater. Arrangementet er del av HLs nasjonale feiring, og i tillegg feirer foreningen

lokalt at antall medlemmer har passert 10 000 i Rogaland. 

Fra venstre: 

En innbygger som

vil protestere, 

Werner Hjelle,

Espen Solum 

og Truls Rime.
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ANLEGGSGARTNERTJENESTER

ANLEGGSGARTNERMESTER

Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

ring 

Unni 
t.  jOhansen

tlF.  64908666

eller e-POst

unni .t . johansen

@c2i .net

løp & kjøp

VARMESPREDEROPPVARMING

NETTBUTIKK

Varmepumper 7500 watt 
luft - vann, 300 liter, 2 delt vanntank,

kr 31.250,- inkl. mva

Svømmebasseng pumpe 
fra kr 13.750,- inkl. mva

Isolert Vinter hager 3x3 
pris 50.000,- inkl. mva

rune@wee.no

www.we e . n o

STIGER OG STILLASER

TRAPPER

FOrts’  PÅ neste siDe

fagfolk til tjeneste

BLIKK-  OG TAKTJENESTER

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

BLIKK-  OG TAKTJENESTER

Reparasjoner eller omlegging 
av alle typer tak

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 

Drikkevann
av s jø vann 
m/beste kvalitet

Har  du hy t t e /hus v e d
sjø e n m e d  d år l ig  vann-
k v alit e t . Br u k  w at e r-
m ak er  f ra  De ssa lat o r.

w ww.dessalator.no
tlf. 93 09 69 69

DRIKKEVANN

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

ABBCO ANNONSE:ABBCO ANNONSE  1/
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GJERDER OG GJERDEPORTER

Grorud Gjerde A/S
Postboks 114, Tveita – 0671 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

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

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

BORETTSLAG – FORVALTNING

FORRETNINGSFØRSEL FOR BORETTSLAG,
BOLIGSAMEIER, AKSJESELSKAP

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

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

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

Besøk gjerne vår webside: www.markedshuset.no
Markedshuset Ars as, Tollbugata 35, 0157 Oslo.
Tlf: 23358900. Fax: 23358901. Mail: post@markedshuset.no

BORETTSLAG – STRATEGISK STYRELEDELSE

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

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

BOLIGUTLEIE GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

Borettslag og boligsameier
Har du behov for å engasjere ekstern
styreleder til ditt boligselskap? 

Vi leverer følgende tjenester: 
• Strategisk styreledelse 
• Tilstandsvurdering 
• Vedlikeholdsplan 
• HMS 
• Prosjektering og byggesaker

Tor Hojem AS • 45 42 29 18 • tor@torhojem.no • www.torhojem.no
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SKORSTEINSARBEID

TERMOGRAFI

tømrermester murmester

SOPP OG SKADEDYR

snøbrøyting – strøing 
i trygge hender for medlemmene i HL

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

VAKTMESTERTJENESTER

MALERTJENESTER

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅR-
DEIERE

MALERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

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

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

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

RADONMÅLINGER
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,00.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h
&

b
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-
2
0
0
9

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 5 må vi ha senest 15. november 2009.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryssordopp gaven i
nummer 4 var "Beis er solkrem for
tørre og sprukne  terrasser hevder
malingseksperter". Ryggsekk sendes
til Tor G. Nordling i Hafrsfjord, Per
Kristian Haug, Lommedalen og Kari
 Haugervaag, Ulset.
Send gjerne svaret på e-post til 
husogbolig@huseierne.no
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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
Postboks 16
6001 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
Dronningens gate 9
7011 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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Gå inn på vår helt nye verveportal og se hvor enkelt det er: huseierne.no

Verv så mange eller få medlemmer du vil til 
Huseiernes Landsforbund, og velg i et hav av fine premier.

Alle kan bli medlemmer, 
uansett om de eier enebolig, 
rekkehus, leilighet eller hytte.
www.huseierne.no

Bli med i vårt store verveprogram. Her kan du 
verve én eller flere medlemmer. Du kan ta ut flotte 
premier allerede etter første verving, eller verve 
flere og spare poeng til de virkelig store premiene. 

Du kan selvfølgel ig bruke al le e l ler  deler av 
poengene dine når du vil. Velg premier fra vårt 
store utvalg av kvalitetsvarer.

Start nå!
Ekstra fine premier 

på dine første 

vervinger

1 verving
Brannteppe

4 vervinger
IPod Nano

2 vervinger
Biopeis. 1000 w.

Normalt kreves fem vervinger 
for å oppnå denne premien

Normalt kreves åtte vervinger 
for å oppnå denne premien

Normalt kreves to vervinger 
for å oppnå denne premien

På dine første vervinger 

premier. Tilbudet varer ut 2009, 
eller så lenge lageret rekker.
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
hus

&bolig
5 •

2009

5 • 2 0 0 9 k r 4 9 , -

8 000 branner 
pga. elektriske feil:

Skrikende 
mangel på 
kontrollører

Bygårder må sikres l Velg riktig kjøkkenvifte  l Bedre trekk i pipa

Boligl
ån

flytende effektiv rente

2,93%
(kr 2 mill, 1. prioritet, 60%)


