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

Hvor mange kilowatt-timer sparer jeg? Gå inn på våre hjemmesider, www.ctc.no, fyll ut 
vårt kalkyleskjema, og se hvor mange kWh du sparer på et år. 
 
CTC - naturlig oppvarming.
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Vi ønsker alle medlemmer av 
Huseiernes  Landsforbund og 
leser e av bladet en riktig god påske!

som medlem av hl har du mange fordeler 
Du får 10 prosent rabatt på forsikring av privatbil, villa, hytte, båt og  
ferie bolig  i utlandet, samt 5 prosent på reiseforsikring fra Europeiske.  
I tillegg tilbyr vi en meget gunstig innboforsikring med superforsikring 
inkludert i prisen. 

59
57

_h
 In

ho
us

e 
N

O

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på  
telefon 02400 eller besøk www.if.no

Rolig, vi hjelper deg.
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ENGSTELIG: Eldre er langt mer redd for innbrudd enn unge
viser en undersøkelse TNS-Gallup har gjort for Hus & Bolig.
Foto: Berit Roald / Scanpix.

65
DROPP DOPAPIRET: Nye toaletter både
skyller og føner baken.

39
FUKTIG: Kondens kan bli et alvorlig
problem på hytta. Foto: Nina Granlund
Sæther.

VEGGPRYD: Mange hensyn å ta ved
montering av varmepumpe. Foto:
Rikke Åserud.

PIRATKOPIERES: 
De dyre og eksklu-
sive vannkranene,

som Hansamurano,
er svært utsatt for

piratkopiering.
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Har du sansen - har vi døren!
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Som markedets mest fleksible leverandør tilbyr vi ytterdører for de fleste forhold; private hjem, skoler, barnehager, 
hotell, industri og institusjoner. Alle våre malte ytterdører er ekstremt vær- og vannbestandige! Fordi ytterskiktene på våre 
malte ytterdører er av kompaktlaminat. Design og farge velger du selv fra vår dørkolleksjon eller egen design. Med 
eller uten glass. Standard- og designdører på lager for rask levering. Gilje ytterdører tilfredsstiller isolasjonskravene i de 
nye byggeforskriftene TEK 2007 med god margin. Ytterdører med standard glass har en U-verdi på 0,9 W/m2K 
og en tett dør gir U-verdi 0,7 W/m2K. Kontakt våre forhandlere for mer informasjon og priser. 
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Redaktør Nina Granlund Sætherleder

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten,
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: PFU,  Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55

Strømprisene har vært svært høye denne vinte-

ren, og mange av oss må belage oss på å betale

flere tusen kroner mer enn vi pleier. Boligen jeg

selv bor i er stor, og den er bygget på slutten av

70-tallet. Jeg har også to voksne barn som liker

å dusje ofte og lenge. Likevel bruker jeg ikke

mer strøm enn gjennomsnittet. Forbruket de

siste årene har ligget på litt over 20 000 kWh.

Jeg kunne selvfølgelig ønsket at det var lavere,

men huset vårt ble bygget da strømprisene var

gunstige og kravene til isolasjonstykkelse

 vesentlig lavere enn i dag.

Det er komfortabelt med litt lunk i gulvene.

Men heldigvis har jeg også flere ildsteder.

Denne vinteren har jeg vært svært glad for

det. Selv om det til tider er et slit å bære

inn ved, vet jeg at den varmer godt.

Den er hugget på egen tomt, og jeg

har selv kløyvet hver eneste kubbe. 

Hver vår må vi felle noen trær for

ikke å gro helt inne. Det får vi hjelp

til. Men det har blitt min jobb å

kløyve og stable veden. Jeg trives med

arbeidet. Flere helger på rad trekker jeg

derfor på meg arbeidsdress og han-

sker. Under øreklokkene utsty-

rer meg med en god lydbok,

og i time etter time kan jeg

løfte den ene kubben etter

den andre opp på den elektriske kløyveren og

dele dem opp i passelige stykker. Innimellom

unner jeg meg en pause og en kaffekopp. Jeg

innbiller meg at fysisk arbeid er bra for helsa.

Støle og stive lår mandagen og tirsdagen vitner

vel om at jeg har bøyd meg noen hundre

ganger. Og når veden er ferdig delt, er det bare å

begynne å stable. Da får jeg trimmet enda litt til.

Det er helt sikkert at veden varmer mange

ganger. Men jobbingen gir meg også god miljø-

samvittighet: Ved er et biologisk brensel som

ikke øker CO2-utslippene.

Det har vært en del fokus på at vedfyring gir

mye svevestøv i tettbygde strøk, men fyrer man

riktig med tørr ved i moderne, rentbrennende

vedovner, er problemet minimalt. De nye

 ovnene er utstyrt med en katalysator eller et

etterbrenningskammer med ekstra lufttilførsel,

og de beste har en virkningsgrad på rundt 80

prosent. 

Ved har alltid vært en viktig oppvarmings-

kilde her i landet. Svært mange har tilgang på

gratis ved. Mange kommuner tilbyr innbyggerne

å hugge og rydde på offentlig grunn. Vi vet også

at luft-til-luft varmepumper virker dårlig når

temperaturen kryper under ti minusgrader. Det

undrer meg derfor at det ikke er enda større

 fokus på vedfyring som oppvarmingsalternativ.

ngs@huseierne.no

Veden varmer mange ganger
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Jeg skvatt som ved et tordenskrall da
jeg fikk høre sentralbanksjef Svein
 Gjedrems forslag om å øke boligbe -
skatningen med 35 milliarder kroner
årlig. VGs journalist ringte meg umid-
delbart etter Gjedrems årstale den 
11. februar og ba om min kommentar.
Jeg måtte, naturlig nok, stille spørsmål
om jeg hadde hørt riktig. Min umid-
delbare  reaksjon til VG var at ”Gjed -
rem er  totalt virkelighetsfjern” og
”mangler totalt politisk teft”.  

Takket være HLs årelange innsats er
det ikke mange år siden den statlige
boligskatten ”skatt på fordel av å bo i
egen bolig” ble avviklet av et klart fler-
tall på Stortinget. Nå ønsker Gjedrem 
å gjeninnføre den samme skatten eller
å fjerne rentefradraget. Når vi ser på
forslaget hans om en boligskatt på 35
milliarder kroner, vil det innebære nær
20 000 kroner mer skatt per bolig i
gjennomsnitt i året. Og sikkert betyde-
lig mer for litt større eneboliger…

Kort gjengitt er Gjedrems begrunnelser
for en kraftig økning av boligskatten
følgende: Boliger som leies ut, gir full
skatt av inntekt, mens egen bolig er
 fritatt for tilsvarende skatt. Folk får
 fradrag for renteutgifter, men må ikke
skatte av stigningen i verdien og for -
delen av å bruke egen bolig. Eiendom
kan ikke flyttes og er derfor et godt
skatteobjekt. Han mener også at vi har
investert for mye i bolig på bekostning
av investeringer i næringslivet.

Vi kan ikke flytte hver gang 
boligskatten endres
Gjedrem tar ikke med i sin betraktning
at det er samfunnsøkonomisk lønn-
somt at flest mulig av oss har en trygg
bolig med god standard. Det skaper en
stabil ramme rundt husholdningenes
livsstandard. Vi kan ikke flytte barn og
familie til ulike boliger ettersom bolig-
skattene endres. Jeg kan heller ikke
kjøpe og selge soverommet, kjøkkenet
eller stua i huset mitt når boligskatten
øker eller minker.

Det var derfor vi fikk Husbanken etter
annen verdenskrig. Subsidierte bolig-
tomter og momsrefusjon på nybygg
ble gitt helt frem til 1980, nettopp for
at flest mulig av oss skulle være selv -
eiere av egen bolig. Åtte av ti av oss
eier vår egen bolig og 80 prosent av
boligmassen har husbankstandard,
slik at boligformuen er svært godt for-
delt i den norske befolkning. Med en
kraftig økning av boligbeskatningen vil
mange utsatte grupper få økonomiske
problemer med å beholde sin bolig.
Det er vel ikke det vi ønsker.

Staten tjener på høye strømpriser
I skrivende stund viser gradestokken
rundt 15 kuldegrader. På fjellet og i
nord er det enda kaldere, og med
 kraftig vind føles temperaturen som
om den er ned mot 40 kuldegrader. 
Vi er nå i vinterferieuken her på
 Østlandet. 

Mange skiheiser holder stengt og
strømprisene når nye høyder. Spot -
prisen i hovedstadsområdet har passert
en krone per kWh. I midt-Norge er
den fire ganger høyere. De som beriker
seg på dette nå er staten. Statkraft står
for mesteparten av strømproduksjonen
i Norge og staten eier Statkraft. Og,
strømproduksjonen går for fullt nå, til
vanlig produksjonspris. Produksjons-
kostnaden er rundt 10 til 15 øre per
kWh enten det er varmt eller kaldt. Jo
kaldere vinteren blir, jo flere milliarder
kroner vil staten håve inn ekstra fra
husholdningene og næringslivet. Med
dagens strømpriser vil staten ifølge VG
tjene 15 milliarder kroner ekstra i skat-
ter, avgifter og utbytte. En gjennom-
snittlig husholdning må regne med at
vinterens strømregning kan bli på
6 000 kroner mer enn normalt. 

Spar strøm!
Like viktig som gunstige strømpriser er
det å redusere strømforbruket maksi-
malt. Vi oppfordrer deg derfor til å
søke råd om energisparing og deretter
sette i verk alle tiltak som reduserer
strømforbruket best mulig. Du finner
mange gode råd på HLs hjemmeside;
www.huseierne.no eller www.enova.no.
Husk: For å kunne få økonomisk til-
skudd til ENØK-tiltak fra ENOVA må
du ha søkt om dette på forhånd. 
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35 milliarder i økt boligskatt
aktuelt iHLved adm. dir. Peter Batta

Generalforsamling i Huseiernes Landsforbund, Oslo og Akershus
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskap ledsaget av revisors beretning
5. Budsjettforslag
6. Innkomne forslag
7. Valg

Medlemmene innkalles til
generalforsamling i 
Huseiernes Landsforbund,
Oslo og Akershus, 
tirsdag 20. april kl. 18.00 
i Fred. Olsens gate 5, 
7. etasje, Oslo.

Vel møtt!
Vennlig hilsen styret

Dokumenter til generalforsamlingen kan 
fås tilsendt ved henvendelse til Huseiernes
Landsforbund, telefon: 22 47 75 00, 
e-post: post@huseierne.no.
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Foto: Heiko Junge, Scanpix

RIS går til Leieboerforeningen og beslektede aksjonskomiteer som
helt frem til nyttårsaften sloss med nebb og klør mot opphevelse av
siste rest av den forhistoriske husleieregulereingen. 

Husleiereguleringen trådte i kraft som midlertidig lov i 1915. I mellom-
krigsårene hadde loven varierende effekt, men den ble satt i kraft igjen
ved krigsutbruddet våren 1940 for alle utleieboliger som var bygget før
8. april 1940. 30 – 40 år senere ble loven skrittvis avviklet de fleste
 steder i Norge, og var nå på slutten kun gjeldende i Oslo og Trondheim.

Med den nye husleieloven vedtok Stortinget i 1999 at husleieregulering -
en skulle avvikles fra 2010. Fra år 2000 og frem til 1. januar 2010 var
det altså en nedtrappingsperiode, nettopp fordi overgangen ikke skulle
bli for tøff for leierne.

Leieboerforeningen og noen beslektede aksjonskomiteer påsto helt frem
til årsskiftet at tusenvis av leieboere ville bli kastet på gaten eller
tvunget ut av leieboligen etter nyttår. HL på sin side påsto, med seriøse
beregninger i hånd, at kun et lite fåtall leietakere ville trenge bostøtte 
– selv etter at leiereguleringen var avviklet. Så langt har vi ikke hørt 
om noen som har havnet på gaten, og til sammen er det under 300 
som har søkt om bostøtte. 

Nå er Leieboerforeningens manipulasjon og villedende argumentasjon
bevist! p.batta@huseierne.no

ROS går denne gang til statsminister Jens Stoltenberg og finans-
minister Sigbjørn Johnsen. De var begge til stede under sentralbanksjef
Svein Gjedrems årstale, hvor han lanserte en økning av boligskattene
med 35 milliarder kroner. (Dette er beskrevet nærmere i Nytt fra HL).

Etter årstalen ble statsministeren og finansministeren intervjuet av VG.
Jens Stoltenberg hadde et stivt smil rundt munnen og ga følgende
svar: – Det er overhodet ikke aktuelt å øke boligbeskatningen, og han
fikk full støtte av finansminister Sigbjørn Johnsen og de fleste andre
 politikerne.

– Vi kommer ikke til å fjerne formuesskatten eller toppskatten heller,
understreket Stoltenberg, bare for å ta enda større avstand fra Gjedrem.
Sigbjørn Johnsen har også i andre sammenhenger vært klar på det
samme standpunktet. De fortjener derfor ros, og finansministeren har
også fått det i brev fra HL. 

Vi vil imidlertid grundig overvåke hvordan det nye takseringssystemet 
for ligningsverdiene blir håndtert og benyttet i årene fremover.
p.batta@huseierne.no

Kurs i Oslo og Akershus:

Feller og farer ved utleie
Går du med planer om å leie ut en leilighet eller en del av 
din egen bolig? På dette kurset får du en gjennomgang av
HLs standard leieavtale for bolig, og gode råd om hvordan 
du legger grunnlaget for et vellykket leieforhold.

Foredragsholder: Geir Engebraaten, HL

13. april: Thon Hotel Ski
21. april: Thon Hotel Oslofjord - Sandvika - (Gratis parkering!)
27. april: Thon Hotel Triaden - Lørenskog - (Gratis parkering!) 
28. april: HLs lokaler, Fred. Olsens gate 5 i Oslo 

Alle dager fra kl 18-20. Enkel servering.

HL-medlemmer gratis inngang, andre kr 430,-

Påmelding til kurs@huseierne.no, eller på tlf.: 22 47 75 19.
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kerer du at forsikringsselskapet fraskriver seg
 ethvert ansvar. 

Vil ha det enkelt 
Til tross for at garasjen etter hvert har blitt lag-
ringsplass for mer enn bilen, er det ifølge låse -
smed Ove Andresen i A.O. Trygg Lås ikke sikker-
heten som står i fokus når nordmenn velger lås
på garasjen. 

– Det folk flest tenker på i forbindelse med
lås på garasjedøren er om det er enkelt for dem
selv å komme seg inn og ut. Sikkerhet kommer
i annen rekke, og min erfaring er at det kun er
dem som allerede har hatt innbrudd i garasjen
som vurderer å sette på en ekstra lås eller henge -
lås, sier Andresen. 

Anbefaler ikke alarm
I boligen velger stadig flere å installere alarm for
å skremme bort besøkende med skumle hensik-
ter. Likevel anbefaler Viggo Skeisvoll, admini -
strerende direktør i Sector Alarm, ikke nødven-
digvis å gjøre det samme i garasjen. 

– Har man for eksempel garasje i kjelleren vil
det være naturlig å sikre den med alarm, men i
en separat garasje knyttet til en enebolig er det
ofte bedre å la være. For det første kan dyr som
mus, fugler, katter eller rotter som kommer inn
i garasjen utløse alarmen. I kalde garasjer kan ut-
styret også bli veldig ustabilt og fungere dårlig.
Derfor mener vi generelt sett at det er lite hen-
siktsmessig med alarm i eldre kalde garasjer,
sier Skeisvoll. Er garasjen oppvarmet, er det
ifølge Skeisvoll en annen sak. 

– Snakker vi om garasjer med varme og lys
blir saken annerledes. Da kan man godt instal-
lere alarm. brs@huseierne.no

STORE VERDIER:
Mange tenker

ikke over at de
har verdifulle
maskiner stå-

ende i garasjen
før det er for
sent. Det er

meldt om
mange tyverier

av snøfresere
den siste tiden.

Foto: Nina Gran-
lund Sæther.

Tømmer 
garasjen for

verdisaker
Pass på snøfreseren, gressklipperen og hekktrimmern din.
Ulåste eller dårlig sikrede garasjer som inneholder store 

verdier er et yndet objekt for innbruddstyver. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

– De siste to til tre ukene har vi fått mange hen-
vendelser fra folk på Sørlandet og Østlandet
som har blitt frastjålet snøfresere og annet utstyr
fra garasjene sine. Bander på tre til fire mann
kjører rundt med store varebiler og henter ting-
ene. Dessverre er det altfor mange som forlater
garasjen om morgenen uten å låse etter seg, det
gjør det enda lettere for innbruddstyven, sier
Jack Frostad i If.

En ny snøfreser koster deg mellom 10 000 og
25 000 kroner. Legger du på verdien av en gress-
klipper, kanskje en kano, og en kantklipper, er
du raskt oppe i over 50 000 kroner i tillegg til bi-
len. Er døren til garasjen låst, vil de fleste forsik-
ringer gi deg erstatning for verdier på mellom
20 000 og 25 000 kroner. Resten må du selv
kjøpe nytt. Står tingene i en ulåst garasje, risi -
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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. 

Hvorfor rasere hagen når det ikke er nødvendig?

Her pågår arbeidet med å legge en ny avløpsledning.
Bildet til venstre viser en moderne boremetode, mens bildet til høyre viser tradisjonell graving.

Det er mulig å legge nye ledninger eller skifte ut de gamle uten å grave opp hele tomta.
Vi leverer maskiner som borer under i stedet for å grave over!

Ta kontakt med oss og få flere opplysninger, og hvilke entreprenører som har disse maskinene i ditt distrikt.

Tlf.: 32 23 18 10  •  Fax: 32 23 18 11  •  post@abs-maskin.no  •  Besøk også hjemmesiden til fabrikken: www.tracto-technik.com
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Glava Extrem representerer en helt ny standard innen isolasjon. Den har bedre
isolasjonsevne enn vanlig isolasjon og er markedets mest isolerende centimeter.

En bedre isolert bolig betyr lavere fyringsutgifter, bedre bokomfort – og høyere 
salgsverdi på boligen. I tillegg kan du ha god miljøsamvittighet ettersom energi-
besparelsen bidrar til å redusere CO2-utslippet. Velger du Glave Extrem er du 
godt rustet til å møte framtidens krav til energieffektive boliger.

Glava Extrem – isolasjon for en ny generasjon.

www.glava.no

Glava Extrem representerer en helt ny standard innen isolasjon. Den har bedre

MED GLAVA EXTREM GJOR ISOLASJON
ET BYKS PÅ SOVEPOSEINDEKSEN
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Rynkeroser truer miljøet
Nyperosen Rosa Rugosa er svært vanlig i norske hager, men nå sprer den
seg ukontrollert og truer flere verneområder langs kysten, skriver Norsk
Hagetidend. Den flerårig, remonterende rosebusken setter rotskudd og
greier seg godt på sandholdig mark. Derfor kan den danne ugjennom -
trengelige kratt som hindrer ferdsel på attraktive strandområder. Plantene
skygger også for andre arter som kan forsvinne. Rynkerosen står nå på
Artsdatabankens svarteliste over arter som sprer seg uten kontroll. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

sett&hørt
“I innbrot der gull og verdisaker 

er vekke, men brennevinet står att, 
veit me at det ikkje er vossingar som 

har vore på ferde.”
Lensmann Ivar Hellene til avisen Hordaland

Få selger uten megler
1. januar ble det tillatt å selge bolig på
Finn.no på egenhånd, men dette har ikke
skapt noe rush. I løpet av årets to første
måneder var bare 296 boliger lagt ut til
salgs av privatpersoner. Dette utgjør to
prosent av det totale antall bolig -
annonser, skriver Aftenposten. Forbruker-
rådet mener man trygt kan ta deler av
salgsjobben selv. Eiendomsmeglerne
 advarer mot gjør-det-selv-løsninger. 

– Ønsker du å spare utgifter kan du
ordne med salget selv og la en megler 
ta seg av oppgjøret, men husk at eien-
domsmeglere er fagfolk som i mange til-
feller kan oppnå en bedre pris enn deg,
er rådet fra Huseiernes Landsforbund.

BORTKASTET Å
SORTERE PLAST
Sortering av plast er bortkastet. Det er
like greit å brenne plasten, mener forsk -
ningsleder Annegrete Bruvoll i Statistisk
sentralbyrå. – Utslippene fra avfalls -
behandling er minimale, stort sett under
1 prosent av de nasjonale utslippene.
Skal utslippene ned, er det helt andre
 utslippskilder som må reguleres, sier
 Bruvoll til Vårt Land. Gjenvinning gir
også utslipp av klimagasser, og avfall 
må ofte transporteres lange strekninger
for å gjenvinnes, påpeker hun.

SHABBY CHIC: Vi trodde det var relativt slitne, gjerne lyse 
lett rustne møbler, som gikk under begrepet "Shabby chic". 

Men det var før vi så denne bilen... Foto: Nina Granlund Sæther.

Kræsj bom bang! 
Overskriften er hentet fra Kapital,
som skriver at det har vært pris-
fall på boliger i 17 av 27 land.

Men kredittskvis, tvangssalg
og kollaps i eiendomspriser
er ikke utelukkende nega-
tivt, skriver publikasjonen.
Investorer med en god
porsjon risikoappetitt og
langsiktig tidshorisont kan
nå kjøpe seg inn i ut-
bombede eiendomsfond 
til historisk lave kurser.
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Gjenvinning lønner seg
Ser man på ulike produkters energiregnskap,
vil man se at det lønner seg å kildesortere,
skriver NBBL-nytt. Ved resirkulering av alu-
minium forbrukes bare fire prosent av en-

ergien i forhold til om metallet blir fremstilt
fra bauxitt. På samme måte forbrukes kun 20
prosent av energien ved resirkulering av plast
i forhold til fremstilling fra olje. For papir er

tallet vesentlig høyere, 64 prosent, men
gjenvinning krever langt mindre bruk av

kjemikalier enn bruk av tremasse.

Tapet krever varme 
– Tapetsering i kalde rom er ingen spøk.
Helst bør det være minst 15 plussgrader
i rommet slik at limet binder til-
fredsstillende, sier Fred-Erik Syversen
fra Casco til bladet Maleren. Hvis limet
binder for sakte
kan sluttresultatet
bli dårlig. Særlig
papirtapeter tåler
kjølige rom dårlig. sett&hørt

“Det finnes ingen nasjonal beredskap for 
klimaendringenes påvirkning av kulturbygg.”

Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund

Som i et 
gammelt fjøs
Torgeir Øverås, direktør for Velux
i Norge, er skeptisk til gjen-
nomisolerte hus med 40 cen-
timeter isolasjon i vegger og 50
i tak – såkalte passive hus. Re-
sultatet kan bli mørke koier
uten lys, frisk luft og utsikt som
hos Isak Sellanrå i Knut Ham-
suns ”Markens grøde”, sier han
til Glass og Fasade. 

VÅRLIG INSPIRASJON
Hagemessen 2010 på Lillestrøm 9. – 11. april ligger an til å bli
tidenes største, skriver Norsk Hagetidend. Blant de påmeldte er
blant annet flere gartnerier, spesialister på veksthus og vinter-
hager, anleggsgartnere, landskapsarkitekter, fagskoler for gartnere
og blomster dekora tører. Du vil også finne alt fra gressklippere til
hagemøbler på messen, forteller Marit Sagen i Norges Varemesse.

Farlige rekkverk
av glass
Glass i rekkverk er blitt svært
populært, men mange av
rekkverkene er svært farlige,
skriver Glass og Fasade. Det er
registrert mange tilfeller hvor
glass er blitt knust og har falt
ned, ofte fra store høyder. Det
kan få fatale konsekvenser
både for den som knuser glas-
set og de nedenunder. Det
brukes først og fremst feil
glass, men også gal innfesting
er et problem. Er nivå-
forskjellen en halv meter eller
mer skal det brukes laminert
glass. Da vil PVB-folien i glas-
set holde bitene sammen selv
om det knuses. Det aller beste
er herdet, varmeforsterket og
laminert glass.

SE OPP: I disse skredfarlige tider... Foto: Nina Granlund Sæther.
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NY GENERASJON EDEL

Billedtekst: Velg mellom følgende fargealternativer: Farge, farge, farge, farge, 
farge, farge og farge.
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– Det er klart at rådyr er et problem i enkelte
områder. Noen elsker dem og noen synes de er en
pest og en plage. For en del år siden skrev vi til alle
de lokale velforeningene for å få innspill på hva
som burde gjøres. Bare to svarte. Begge var krys-
tallklare på at de så rådyrene som en berikelse
snarere enn en plage, og at de ikke ønsket jakt i
Teieskogen, sier Tore Nordvik i Nøtterøy kom-
mune. Han bekrefter samtidig at flere enkeltper-
soner har kontaktet kommunen for å be om at
noe gjøres for å fjerne dyrene. 
– Fordi området rundt Teieskogen er svært

tettbebygd har vi valgt å gi høye fellingskvoter an-
dre steder i kommunen for å holde den generelle

– Hei, nå er det på tide at noen gjør
noe. Stylterottene spiser alt og de bare
øker i antall. For oss som har lyst til å
ha hage er det nesten umulig å bo her.
Vi må gjerde oss inne, forteller en for-
tvilet innringer fra Nøtterøy til Hus &
Boligs redaksjon. Stylterotter? Under-
tegnede klør seg i hodet, og lurer på
om det var noe han gikk glipp av i O-
fagstimene på skolen. Det viser seg
imidlertid at ”stylterotter” i enkelte
hage kretser er et etablert navn for rådyr, og beteg-
nelsen blir hyppig brukt i en rekke blogger og de-
battinnlegg på internett som veksler mellom for-
tvilelse over at beista spiser opp planter og
blomster, til kreative råd om hvordan man blir
kvitt dem. Vår innringer, som ønsker å være ano-
nym, anbefaler oss å kontakte den lokale velfor-
eningen for å få en nærmere kommentar, men et-
ter behandling av saken på et styremøte, får vi
tilbakemelding om at de dessverre ikke har anled-
ning til uttale seg i saken. Noen beboere kan
nemlig ikke få nok av de firbente gjestene og leg-
ger ut mat for å hjelpe dem gjennom vinteren, an-
dre ønsker dem aller helst utryddet. 

Rådyr 
gleder 

og irriterer
På grunn av sin kjærlighet til vakre blomster har

rådyr i enkelte hagekretser fått tilnavnet stylterotter.
Alt fra såpespon til urin blir brukt for å hindre dyrene

i å ta en smakebit av tulipanene. Andre ønsker dem
velkommen i nabolaget og legger ut mat for at de 

skal klare seg gjennom vinteren.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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bestanden nede. Det er uansett ikke gunstig når
det blir for mange rådyr. De skaper ikke bare
problemer for hageeiere og de som lever av jord-
bruk, men også farlige situasjoner i trafikken,
sier Nordvik. 

Ikke alene
Nøtterøy er ikke alene om å stri med eller være
velsignet med et stort antall rådyr i tettbebygde
strøk. I en gjestebok på nettet knyttet til Herre Vel
i Bamble kommune, foreslår en debattant ved
navn Odd å syrebehandle hele skogen for å bli
kvitt dyrene. Et annet innlegg på samme side me-
ner de som ikke ønsker dyr i nærheten kan flytte

HERJER I HAGEN: Mange
mener rådyr er flotte dyr,
og gleder seg over å ha
dem i nærmiljøet. Andre
synes de er en pest og en
plage, og vil helst bli kvitt
dem. Foto: Heiko Junge /
Scanpix.

inn til byen og bosette seg i en høyblokk. 
– Stort sett synes de fleste det bare er trivelig

med rådyr i nærområdet. Vi får ikke så mange ne-
gative kommentarer. Noen fortviler over at tulipa-
nene forsvinner nok en gang, men få mener dy-
rene bør skytes, sier Terje Weber, leder i Herre Vel.
Han tror den tøffe vinteren vil føre til at bestan-
den uansett blir redusert. 
I Eidsberg kommune ga formannskapet nylig

fellingstillatelse på 15 rådyr  etter at de forsynte
seg grådig av den lokale bonden Arild Mysens
jordbær. Da lokalavisen Smaalenenes avis skrev
om saken, var flere lesere i harnisk. Etter hvert en-
gasjerte også Dyrebeskyttelsen seg. Kommunen
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rakk å skyte syv rådyr før den lokale jeger- og fis-
keforeningen fikk stoppet hele prosjektet. Ifølge
ordføre Knut J. Herland har han aldri fått så mye
kjeft for et vedtak, til tross for at han selv ikke var
med på formannsskapsmøtet der avgjørelsen ble
tatt. 
– I etterkant av vedtaket opplevde jeg person-

lig en telefonstorm til mitt kontor og fikk vold-
somt mye kjeft. Mange syntes det var horribelt at
vi kunne skyte disse dyrene, men vi fikk også be-
skjed fra fagfolk som mente dette var som å øse
et lokalt vann med bøtte. Området er nemlig et av
Norges beste rådyrhabitat, sier Herland til Hus &
Bolig. Etter at jakten ble stoppet har Bondelaget
kritisert kommunen for knefall for friluftslivets
interesser på bekostning av bondens levebrød, og
bonden selv har klaget avgjørelsen inn for fylkes-
mannen. 

Råd mot rådyr
Så var det rådene da. Finnes det egentlig gode me-
toder for å jage rådyrene på dør uten bruk av
ammunisjon eller høye gjerder? Det som i hvert
fall er sikkert er at det ikke er mangel på råd. Et
triks skal være å tisse på tørre planker som plas-
seres der rådyrene pleier å beite. Høres ikke det
fristende ut, sverger flere til en blanding av sal -
miakk, vann og blodmel, et organisk gjødsel- og
jordforbedringsmiddel som er i salg på de fleste

SETTER SINNENE I KOK: 
– Stylterottene spiser alt
og de bare øker i antall,
hevder en av Hus & Boligs
lesere. Men få mener
 dyrene bør skytes. Foto:
Olav Olsen / Scanpix.

plantesentre. Dette mikses til en grøt, legges på
blokker med oasis og plasseres ut i hagen på
pinner eller henges i trærne. Alternativt kan du
vanne rundt plantene med en blanding av egg, ta-
basco, hvitløk og vann som først kjøres i blender
og står rundt fire dager for å godgjøre seg. CD-pla-
ter i trærne og menneskehår, aske eller såpespon
i bedene skal også ha en effekt på dyrene. I tillegg
til et uttall kjerringråd anbefaler flere bloggere
produktet Revira, et granulat av brente leirkuler.
– Jeg ser dem ikke lenger, fillekrekene, men de

er her om natta og nipper roseknupper. Men det
hjalp da faktisk med Revira i fjor, så jeg gjør et nytt
forsøk skriver forfatteren av bloggen Hildeg og
Hagen. Revira er også testet ut av Bioforsk, men
ifølge forsker Thomas Holm Carlsen er resul -
tatene ikke entydige.  
– Revira er et interessant produkt, men
vi har ikke fått testet det så godt som vi
ønsket. Vi har imidlertid fått en del in-
dikasjoner på at dette fungerer bra i
noen situasjoner. Foreløpig sliter vi med

å forklare hva som skjer og hvilke faktorer
som spiller inn for at dette skal virke – for ek-
sempel temperatur og fuktighet – sier Carlsen,
som også har snappet opp noen kjerringråd.
– Jeg har hørt at enkelte henger såpestykker i

trærne og at det skal ha en viss effekt, sier Carlsen.
brs@huseierne.no 
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Etter en lang vinter er det på tide å ta et tak i plenen, og for de fleste av oss 
innebærer det å starte med å bli kvitt mosen. Mose i plenen skyldes som oftest 
at plenen har fått for lite næring. Start med å bruke et middel mot mose i plenen, 
for eksempel Trim mosefjerner. Det er et granulat som inneholder jernsulfat, og 
jernet svir og dreper mosen. Etter noen uker er det lett å rake bort restene.

Når temperaturen nærmer seg 10°C er det på tide å 
gjødsle for første gang. Trim plengjødsel fra Bayer 
Garden gir en slitesterk og langsomt voksende plen 
med et dypegående rotnett. Også Blåkorn og 
VitaGro er gode gjødsler for plenen og 
resten av hagen. Vi anbefaler 
å gjødsle tre ganger i løpet 
av sesongen: i april, juni 
og september.

Slik lykkes du med plenen!

Hagetipset fra Bayer Garden

VitaGro flytende blomsternæring inneholder en naturlig rotforsterker 
som stimulerer plantens oppbygning av rotsystemet. Med et sterkere 
rotsystem blir det lettere for planten å ta opp næring, og den kan 
istedenfor bruke energien til å gi bedre resultat over jorden. 

Den nye gjødselen kommer i flere størrelsen 
som passer til alt fra små krukkevekster inne 

til drivhus og hager. Den finnes også til 
citrusvekster og orkidéer.

VitaGro – flytende gjødsel 
med unik forsterker

Med VitaGro næring

     

Med annen næring     

Den nye gjødselen kommer i flere størrelsen 
som passer til alt fra små krukkevekster inne 

til drivhus og hager. Den finnes også til 
citrusvekster og orkidéer.

Maur på kjøkkenbordet eller på badet er ikke hyggelig. De spiser av 
matvarene, særlig de sukkerholdige. Den maurart som oftest finnes 
innendørs, er svart jordmaur. Den har reir i jorden og helst under steiner, 
heller o.l. Ofte kan den slå seg ned i isoleringslaget under selve huset. 

Derfra kan den trenge opp 
i selve boligen gjennom 
sprekker som uunngåelig 
oppstår.

Bekjempelse trinn for trinn
Mauren vil gå på leting 
etter føde og kan enkelt 
bekjempes med Baythion 
maurlokkeboks. Lokke-

boksen inneholder honning tilsatt et raskt virk-
ende stoff mot maur. Maurene bærer middelet 
tilbake til reiret, og på den måten blir alle maur 
i reiret bekjempet. La lokkeboksen ligge i ro 
minst en uke eller så lenge maur kan ses. 
På vandring til og fra lokkeboksen avsettes 
luktstoffer som tiltrekker andre maur. 
Dette øker lokkevirkningen.

Svart jordmaur inne i huset?

Ler mer på www.bayergarden.no



- Vi kom til slutt til enighet
med forsikringsselskapet om
at vi skulle få kjøpe oss en ny
bolig i stedet for å vente på å
få gjenoppbygd den gamle.
Det er en løsning som for-
håpentligvis gjør at vi snart
kan legge denne vanske-
lige perioden bak oss,
sier Arnfinn Maurdal. 

Parafin 
Sammen med Britt Karlsen måtte han flytte fra de-
res felles hjem i november 2008, etter at en gra-
veulykke førte til at store mengder parafin lekket

ut i grunnen under huset. I snart et og et halvt år
har ekteparet vært ”hjemløse” og bodd ulike ste-
der, i påvente av skadeoppretting, men nå går
den vanskelige situasjonen mot slutten. I februar
ble ekteparet enige med forsikringsselskapet If
om en pengeutbetaling som setter dem i stand til
å kjøpe seg et nytt hus. De slipper dermed å vente
nye måneder og kanskje år på sanering av den
foru rensede eiendommen og gjenoppbygging av
et nytt hus der. 

Tilfredsstillende løsning
– Vi er glade for at denne vanskelige saken ende-
lig er avsluttet, og for at vi kom til en løsning som
er tilfredsstillende for paret, sier informasjonsdi-
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På boligjakt 
Da den nedgravde parafintanken sprang lekk ble grunnen under
huset til Arnfinn Maurdal og Britt Karlsen så forurenset at det ble
umulig for dem å bo i huset, som til slutt måtte rives. Nå er paret
på boligjakt.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD
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Velg riktig skadedyrfirma
Er boligen din angrepet av rotter, mus, maur, biller eller andre
skadedyr bør du kontakte organisasjonen Skabra før du velger fir-
maet som skal drive plagåndene ut. Skabra, eller Skadedyrbedrif-
tenes Bransjeorganisasjon, skal i tillegg til å garantere for kvalite-
ten til skadedyrfirmaet, fungere som en klageinstans dersom du er
misfornøyd med jobben som er gjort. 

Fagsenter for energieffektive bygg
I februar åpnet et nytt fagsenter for energieffektive bygg i et passivhus i
Lier. Huset på Haugen, som initiativtakerne har valgt å kalle det, skal
 bidra til å formidle kunnskap om fremtidens hus til privatpersoner og
profesjonelle aktører. Det 237 kvadratmeter store bygget har et årlig
strømforbruk på bare 3600 kWh i året. Bak prosjektet står blant annet
isolasjonsprodusenten Rockwool og firmaet Aktiv Energi.

Rimelig rørskift
Nå kan du skifte ut rør på bad og kjøkken uten å rive ned gulv, vegger og
innredning. Ifølge Rørfornying Norge, en samling av 12 selvstendige sel-
skaper innen rørfornying, er de i dag de eneste på markedet med teknisk
godkjenning fra Sintef Byggforsk for fornying av rør innendørs. Metoden
gjør det mulig å oppgradere rørene i huset på en rimelig måte og samtidig
unngå å gjøre for store inngrep i den eksisterende boligmassen. 

rektør Jack Frostad i If. Nå gjenstår bare bolig-
kjøpet. Det er ikke gjort i en håndvending. 
– Vi har lett både i Skien, Porsgrunn,

 Larvik og Sandefjord. Men vi er ute etter en
enebolig over ett plan, og dem er det ikke
mange av. De fleste har to eller tre etasjer, sier
Maurdal. Han håper de finner det de leter  et-
ter i  løpet av nærmeste fremtid. raa@husei-
erne.no

Arnfinn Maurdal og Britt Karlsen.
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Den tidligere RV-lederen har blitt små-
barnsfar, huseier og daglig leder i kul-
turhøyborgen Litteraturhuset. Men det

går helt fint å kombinere disse rollene med
radikalisme, mener Myhre, som slett ikke har
latt den politiske interessen dabbe av. 

– Nei, langt ifra; jeg er fortsatt medlem i Rødt
og stiller opp i debatter når jeg blir spurt. Det
er en misforståelse at et liv med hus, jobb og
barn står i motsetning til det å være radikal. 

– Du er selv boligeier. Hvordan opplever du det?

– Jeg opplever ikke at jeg er boligeier – jeg
opplever at banken min er det. Boligeier blir
man bare rett før man dør. Det er slik det
norske systemet fungerer: Alle kjøper i stedet
for å leie, og alle kjøper med bankens penger,
og betaler til den i stedet for til en hushai.
Dette er det både gode og dårlige sider ved. 

– Kan du utdype de gode og dårlige sidene?

– De gode sidene er at systemet legger opp til
sparing, siden man betaler ned til sin egen
bolig. Det er dessuten mye positivt å si om
følelsen av å eie sitt eget hus. Ulempen er at
banken blir søkkrik og at folk blir utrolig sår-
bare for rentesvingninger. Jeg ville foretrukket
at vi beholdt det norske systemet, men med

fast rente og faste boligpriser. I en slik ideell
verden kunne folk eid sin egen bolig, men
den ville i mindre grad enn i dag vært et in-
vesterings- og spekulasjonsobjekt. 

– Mange kommuner har de siste årene innført
eiendomsskatt. Er det noe du ville betalt med
glede?

– Fordelen med skatt er at man ikke trenger å
betale den med glede, man må bare betale.
Forestillingen om at man ikke skal betale
skatt hvis man ikke liker den, som jeg i dette
tilfellet mener Skattebetalerforeningen og
Huseiernes Landsforbund flagger, opp -
fatter jeg som det reneste vrøvl. Når
det er sagt, må jeg understreke at jeg
primært er en tilhenger av inntekts -
beskatning, det vil si skattlegging ikke
bare av lønnsinntekt, men også av
 kapitalinntekt og salgsinntekt. Sekun-
dært synes jeg at motstanden mot
eiendomsskatt i ulike former, enten
det er snakk om bolig-, hytte- eller
 formuesskatt, er barnslig. 

– Barnslig? Dette må du forklare; 
vi snakker jo om en av Huseiernes
Landsforbunds store kampsaker
her? 

Barnslig å klage på
eiendomsskatten

TEKST: RIKKE ÅSERUD  
ILLUSTRASJON: HERB

Folk som irriterer seg over eiendomsskatten bør heller sette seg ned og
lese en god bok. Det får de mye mer ut av, mener den fortsatt politisk
engasjerte daglige lederen for Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre.
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– Kampen mot eiendomsskatt er en sak som
handler om småpenger, og som først og fremst
får huseierne til å fremstå som snurte. Her skyver
man pensjonistene fremfor seg for å dekke over
at skatten primært treffer folk som faktisk har
nok penger, og som antagelig beskattes altfor lite
fra før. Hvis man mener at folk med gode inntek-
ter i Norge betaler for mye skatt – ja, greit, da får
man være ærlig og si det. Men å skyve minste-
pensjonister foran seg og få det til å høres ut som
om eiendomsskatten er et stort overgrep mot
menneskeheten –  for slik frem stilles det! – det
mener jeg er barnslig. Og litt feigt. For min egen
del synes jeg at jeg betaler for lite skatt. 

– For lite?

–  Jeg har etter hvert begynt å tilhøre en høyinn-
tektsgruppe, og jeg har fått skattelette av hver
eneste regjering de siste årene. Hvorfor i all ver-
den skal folk som tjener over en halv million få
skattelette? Det er i dette perspektivet jeg synes
det blir barnslig å klage over eiendomsskatt –
selv om jeg altså i utgangspunktet ikke er dens
varmeste tilhenger. 

– Oslo har ikke eiendomsskatt, men til gjengjeld har
byen en del spesielle utfordringer i forhold til for
 eksempel de høye boligprisene. Hva synes du om
 boligmarkedet i hovedstaden?

Hus & Bolig spør: 
Aslak Sira Myhre svarer
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– Skandaløst! Frislippet av boligmarkedet og  finans -
markedet gjør at inngangen til å bo i Oslo  etter hvert
blir alt for høy. Det blir et klassespørsmål om du kan
bo i hovedstaden i det hele tatt. Vi får en situasjon der
de som jobber på sykehus, i tjenestenæringer og indus-
trien kommer reisende inn til byen for å yte service til
høyinntektsgruppene som har råd til å bo her. I tillegg
ser vi at mange oslo boere nå utsettes for en voldsom
 risiko. Et skikkelig krakk i Oslo vil nå ramme folk mye
hardere enn om prisene var halvparten. Når man må ta
opp et lån på to millioner for å få råd til en leilighet
med to rom, er det åpenbart at den eneste som tjener
på det er banken. 

– Men mange som kom inn på boligmarkedet på et  ”heldig”
tidspunkt har tjent penger på prisstigningen?

– Jo, men de fleste skal bare kjøpe seg noe nytt, og da
går det opp i opp. Det er tre små grupper som  tjener på
de enormt høye boligprisene: For det første er det de
som arver – men det er en bølge som vil legge seg, etter
hvert som arvelaterne dør ut. For det andre er det de
som skal selge i Oslo og aldri bo der mer. For det tredje
er det banken og spekulantene. Vanlige folk i Oslo,
som kan sitte og se taksten på boligen sin fyke til værs,
tjener jo ingenting på det. Jeg mener det som har
skjedd i Oslo er et skoleeksempel på hvordan markedet
ikke løser problemer. 

– Hvordan kan man så løse dette?

– Det er fryktelig vanskelig å gjøre noe. Om jeg, med et
lån på tre millioner, skal få devaluert verdien på huset
mitt blir jeg jo jævlig sur – og slik er det for alle. Så
man kan ikke reregulere boligmarkedet uten samtidig å
gi gjeldslette. Jeg mener det er den eneste muligheten.
Slik kunne man fått et boligmarked som tillot bolig-
bytte, altså kjøp og salg, men ikke spekulasjon. Et mar-
ked som satte et pristak som viste hva boligen faktisk
kostet. Tenk om andre varer skulle selges slik som boli-
ger selges i dag: Bilen for eksempel. Sett at du kom inn
i en butikk for å kjøpe en bil som var priset til 220 000,
og selgeren plut selig sa nei, vi har en annen kjøper
som vil betale 230 000 – men hvis du gir 250 000, kan
du kanskje få den. Du ville ikke akseptert det. Men
 boligmangelen gjør at man aksepterer denne markeds-
logikken. Så boligbygging er, ved siden av reregulering
av markedet, løsningen. I tillegg må man på sikt få
bygd ut hurtigtog, slik at folk enkelt og raskt kan
komme seg inn til Oslo. Det ville minske presset på
boligmarkedet i byen. 

– Ved siden av å være særdeles politisk interessert, er du jo
også leder for Litteraturhuset i Oslo, som åpnet høsten
2007. Hvorfor trenger Oslo et eget hus for litteratur?

– Vi har 250 000 besøkende årlig; det mener jeg sier litt
om behovet. Oslo trenger et samlingspunkt for litte-
rære arrangementer og et sted for en annen type offent-
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lig debatt enn den vi får gjennom fjernsyn og radio. 

– Hvilke utfordringer har Litteraturhuset hatt underveis?

– Det største problemet er størrelsen; vi har for få  saler
i forhold til besøkstallet og de største arrangementene
blir raskt utsolgt. Det var nokså overrask ende – vi visste
riktignok at storsalen var liten, men at det skulle bli et
slikt trykk var umulig å forestille seg. I dag løser vi pro-
blemet med overføringer av de mest populære arrange-
mentene på storskjerm. 

– Mange bruker bøkene i bokhylla hjemme i stuen til å vise
frem sin kulturelle kapital. I hvor stor grad er bøker status-
symboler? 

– Litteraturen er tilknyttet en prestisjesfære, og det er et
problem. Spør du folk om de har lest en god bok i det
siste, ramser de gjerne i stedet opp bøker de burde lest.
Vi har et litterært hierarki som gjør at mange lar være å
lese, i stedet for å lese ”dårlige”  bøker. Men jeg gir beng
i hva folk har i hyllene sine, og på Litteraturhuset har vi
et ekstremt bredt program som omfatter både høy og
lav, skjønn- og  faglitteratur. Kriminal- og serielitteratur
er like viktig for oss som all mulig annen litteratur. Det
er kanskje også grunnen til at så mange finner veien til
oss. Det er ikke så mange som 250 000 boksnobber i
Oslo.

– Hva tror du skjer med bokhyllene våre når lesebrettene
kommer for fullt?

– Jeg tror lesebrettene, i hvert fall i overskuelig fremtid,
kommer til å eksistere side om side med vanlige bøker,
slik lydbøker gjør i dag. Jeg tror ikke papir boken for-
svinner med det aller første. 

– Er bøker forbruksvare eller lagervare?

– Begge deler – det er både noe man kan forbruke og
noe man kan ta vare på. Jeg hadde samlemani, men
måtte til slutt gi meg og få ut noen – det ble for fullt
hos oss. 

– Både du og din kone Cathrine Sandnes er svært litteratur-
interesserte. Hvordan overfører dere lesegleden til barna?

– Jeg tror barna i stor grad gjør det man gjør og ikke det
man sier. Så ved å lese mye selv er man et godt forbilde.
Dessuten går det mye i høytlesning, som de aller fleste
barn synes er veldig kjekt. 

– For å sitere et annet medium: Hva har du selv liggende på
nattbordet?

– En hel haug, men akkurat nå er jeg godt inne i Thor
Grotaas’ bok om langrennshistorien i Norge. 
raa@huseierne.no
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Giftig vann fra     

RISIKOSPORT: Piratprodukter og billigkraner uten godkjenning kan forårsake kostbare vann-
skader. Men de kan også være svært helseskadelig. Du kan ikke vite hva slags legeringer som
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Tynt gods og dårlige lukkemekanis-
mer i kraner og blandebatterier øker
faren for vannlekkasjer. Enda verre er
det at piratkopier og billige kraner
kan være svært helsefarlige. Men det
er ikke noe krav om at VVS-utstyr
som selges i Norge skal være sertifi -
sert og testet verken for holdbarhet
eller utlekking av tungmetaller.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER



fokus på vannkraner

INorge er det bare Sintef Byggforsk som testerog godkjenner VVS-utstyr. For å bli sertifisert
må en kran tilfredsstille krav til merking og

identifikasjon, tetthet, trykkstyrke, kapasitet, over-
strømming, mekanisk påvirking, slitasje, sving-
barhet, støy og utlekking av kadmium og bly.
Tuten på en kjøkkenkran skal for eksempel kunne
dreies frem og tilbake 8 000 ganger med et trykk
på en kilo ytterst uten å lekke, og den skal tåle å
bli åpnet og lukket 70 000 ganger. Men det er ikke
noe krav om at varer som selges i norske forret-
ninger eller på nettet skal ha kommet gjennom
Sintef Byggforsks trange nåløye.
– Det er ikke påbudt med sertifisering. Det er

frivillig å merke et produkt, opplyser
forskningsingeniør ved Sintef
Byggforsks avdeling for sanitær
og våtrom, Alf Furulund. Og selv
om det er et overordnet krav til
materialer i byggeforskriftene, me-
ner han det er litt ullent formulert.
– Det eneste som sies er at produktenes egen-

skaper og kvalitet skal dokumenteres, sier Furu-
lund. Han anbefaler ingen å bruke produkter
som ikke er testet og godkjent av Sintef Bygg-
forsk, og han gir rørleggere som nekter å montere
ikke-sertifiserte produkter skryt. 

Blander ut messingen
Da journalist Morten Spiegelhauer besøkte kine-
siske billigprodusenter av dansk VVS-armatur,
fikk han se at det ikke bare var ren messing som
ble brukt i kranene og blandebatteriene. Alt fra
gamle motordeler til skitne tannhjul ble blandet

    kraner uten godkjenning

er brukt i støpen, og faren for utlekking av giftige tungmetaller er stor.
Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård.
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inn i støpen for å redusere metallkostnadene. Ikke overras-
kende viser en test utført av dansk TV2 at en rekke vannkraner
avgir store mengder tungmetaller. 
– Det er svært betenkelig hvis kraner avgir bly og kadmium

til drikkevannet, sier seniorrådgiver Jens Erik Pettersen ved Fol-
kehelseinstituttets avdeling for vannhygiene. Dette er giftige
og svært helseskadelige metaller selv i små mengder. Pettersen
er derfor svært skeptisk til armatur som ikke er kvalitetskontrol-
lert. 
– Risikoen for at det er brukt ukjente legeringer er stor. For

egen del vil jeg foretrekke armatur jeg kan være trygg på, sier Pet-
tersen. Rent og farefritt drikkevann er alfa og omega, mener han.

CE-godkjenning er svindel
Et produkt som er sertifisert fra Sintef Byggforsk blir utstedt med
et eget nummerert sertifiseringsmerke. Alle sertifiserte produk-
ter skal være tydelig merket, og på nettsidene til Sintef Byggforsk
kan du finne oversikt over samtlige godkjente kraner.
– De useriøse aktørene sier ofte at produktene er EU-god-

kjent eller CE-merket. Men det går ikke an å CE-merke tappe-
armatur, for det finnes ingen harmoniserte europeiske standar-
der for denne produktgruppen. Vi har dessuten strengere krav
til tappearmatur her i Norge enn det som er vanlig lenger syd i
Europa, påpeker forskningsingeniør Alf Furulund hos Sintef
Byggforsk. Utlekking av metaller måles bare i Norden.
Mange av kranene som leveres inn til testing tåler ikke be-

lastningene de utsettes for. Svært ofte begynner de å lekke. Pro-
dusenten får da mulighet til å rette opp feil og søke om godkjen-
ning på nytt. Furulund presiserer at flere av billigkjedene har
kraner som er sertifisert. Det betyr imidlertid ikke at alle kranene
man finner i butikkhyllene er brukbare. 
Tidligere var utlekking av kadmium og bly et stort problem.

Det er det ikke i samme grad nå.
– Det er sjelden vi finner høye verdier av bly og kadmium i

dag, sier Furulund. I kraner som ikke blir testet, kan dette imid-
lertid være et vesentlig større problem.

Seks av åtte holdt ikke mål
Da TV2 i Danmark fikk undersøkt åtte ulike vannkraner fra dan-
ske billigbutikker sist høst, viste det seg at seks av dem avga svært
mye nikkel. To av kranene viste også utlekking av bly, den ene
langt over tillatte verdier. Det ble også funnet konsentrasjoner
av kadmium, krom, jern, silisium og tinn.
Journalist Morten Spiegelhauer ville til Kina for å finne ut

hvorfor. Han og en kameramann utga seg for å være nystartede
importører av kinesiske kraner og oppsøkte de samme fabrik-
kene som billigbutikkene fikk varene sine fra.
– Dels kunne vi se at når kranene ble forkrommet ble de

også forkrommet inni, der vannet renner. Dels kunne vi se at på
flere fabrikker ble kranene laget av gjenbruksmetall. Metallet
hadde på ingen måte de kvaliteter man kan forvente. Begge de-
ler bidro til en for stor avsmitting til drikkevannet, sier Spiegel-
hauer til Hus & Bolig.
Han var svært overrasket over hvor likeglad de kinesiske pro-

dusentene og de danske importørene var med avsmittingen av

fokus på vannkraner

de giftige metallene til drikkevannet. 
– Sett i lys av hvor viktig vi synes det er å ha rent vann i re-

servoarene våre, var det svært bekymringsfullt å se at vannet ble
forurenset i de tekniske installasjonene, sier Morten Spiegel-
hauer.

Ingen måling av nikkel
Nikkel i drikkevannet er problematisk for alle med nikkelallergi,
men i dag måles ikke utlekking av dette metallet fra armaturer.
Danske myndigheter vurderer å innføre maksimumsgrenser
også for utlekking av nikkel.

LETT TILGJENGELIG: Disse to
kranene ble kjøpt over disk
for henholdsvis 598 og 249
kroner. På den ene kranens
emballasje står det at den er
miljøvennlig og i overenstem-
melse med lovens krav om
grenseverdier for tungmetal-
ler i drikkevann, men ingen
av kranene har noen form for
dokumentasjon om egenska-
per og kvalitet. Foto: Nina
Granlund Sæther.
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Fakta 
• Surt vann, det vil si vann med lav pH-verdi,

er utbredt i Norge. Vann med pH-verdi
under 5 fører til større utfelling av tung-
metaller fra rør og kraner enn mindre surt
vann.

• Både bly og kadmium er meget giftig og
akkumuleres i kroppen. Bly påvirker en
rekke organer, blant annet nervesystemet.
Barn og fostre er spesielt sensitive. Nyrer,
benbygning og blodtrykk påvirkes av
 kadmium, som også er mistenkt for å være
kreftfremkallende. Nikkelallergi er svært
 utbredt, og selv ørsmå mengder nikkel i
drikkevannet kan fremkalle eksem. 

• Blyholdige legeringer er forbudt i led-
ningsnettet, loddemetall og armatur.

• I kvalitetskravene til drikkevann er gren-
severdiene satt til maksimalt 5 mikrogram
pr. liter for kadmium, 10 mikrogram pr. liter
for bly og 20 mikrogram pr. liter for nikkel.
Prøver tas av vannet før og etter uttapping,
det vil si av henstandsvann og friskt vann.

Kilde: Folkehelseinstituttet

La vannet renne
Før i tiden var det vanlig å bruke loddetinn
som inneholdt både bly og kadmium. Kraner
som er mer enn 20 – 25 år gamle kan derfor
også inneholde giftige tungmetaller. Mange har
også ledninger av kopper. Lar du vannet renne
en stund før du drikker det, reduserer du risi -
koen for å få i deg de helseskadelige metallene.

– Et godt råd er å la vannet stå å renne i
ca. ti sekunder før du bruker det, sier senior-
rådgiver Jens Erik Pettersen ved Folkehelse -
instituttet. – Da vil de aller fleste tung -
metallene forsvinne ned i sluket. 

Det er når vann blir stående i rør og  
arma tur over tid at man får størst utlekking 
av  metaller. Unngå også varmtvann fra tappe -
kraner til matlaging. Varmtvann utløser  
ves entlig mer kopper fra ledningene enn kaldt -
vann.



Ti prosent av alle byggskader skyldes feil 
og mangler på materialer og produkter.

Sintef Byggforsk

– Forbrukerne skal ha tillit til at drikkevannet har
høy kvalitet. Vi har derfor gjort Erhvervs- og Byggesty-
relsen oppmerksom på at nikkel kan være et problem,
sier direktør Niels Christensen i By- og Landskabssty-
relsen.
I Danmark har myndighetene også innført kontrol-

ler som skal demme opp for import av ulovlige kraner.
– Jeg mener det norske lovverket er til-

strekkelig, sier assisterende direktør i Sta-
tens bygningstekniske etat, Gustav
Pillgram Larsen. – Det er forbudt å bruke

kraner og andre byggevarer som ikke har til-
strekkelig dokumentasjon. Men det gjøres dess-

verre for lite for å stoppe omsetning av denne typen
produkter. Det er behov for å gripe tak i problemet,
men bemanningen vår er dessverre for liten. Vi har
dessverre ikke økonomi til det i dag, sier han til Hus &
Bolig.
Når det gjelder utlekking av metaller står det i tek-

nisk forskrift til plan- og bygningsloven at tekniske in-
stallasjoner ikke skal forringe vannkvaliteten. Denne
standarden er noe mangelfull, mener direktøren. Men
han opplyser at det nå jobbes med en ny internasjonal
norm som gjelder utlekking av metaller.
– EU arbeider med en ny standard for utlekking av

en rekke metaller, ikke bare bly, kadmium og nikkel.
Når den er klar om et par år vil den også gjelde her i
landet, forsikrer Gustav Pillgram Larsen. ngs@husei-
erne.no
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fokus på vannkraner

Kurt Sørbø, som er regionsansvarlig for
Hansgrohe på Vestlandet, fikk reklama-
sjon på en hånddusj kunden hevdet var

kjøpt i en anerkjent rørleggerforretning i Sta-
vanger. Croma 2jet-dusjen Sørbø fikk inn til repa-
rasjon var prikk lik Hansgrohes produkt, men
ved nærmere øyesyn viste det seg å være en pirat-
kopi. 
– Man måtte være fagmann for å se forskjell,

sier Sørbø. Bare logoen manglet. Hvis det stem-
mer at varen var kjøpt i en rørleggerforretning,
tror han piratkopier kan ha sneket seg inn
mellom originalvarer.
Også på hovedkontoret hos Hansgrohe i Sæ-

tre har det dukket opp billige etterligninger.
– Lenger sør i Europa og andre steder i verden

er dette dessverre et stort problem. Selv om vi har
sett eksempler på piratkopier av våre merkevarer
også her, er dette ikke et omfattende problem i
Norge ennå, sier daglig leder Tor Strand Jacobsen.
– Norske rørleggere vil sjelden montere varer

de ikke selv har levert.

400 Alessi-etterligninger
Men problemet kan være større enn mange liker
å tro. Sertifiseringsleder Knut-Ivar Edvardsen ved
Sintef Certification mener denne typen svindel er
et økende problem innen hele byggebransjen.
– Piratkopier er blitt et stort problem, også her

i Norge, sier Edvardsen. Han har sett flere kon-
krete eksempler, og for et par år siden var han in-
volvert i en stor erstatningssak som gjaldt etterlig-
ninger.

Se opp for 
piratkopier
Norske rørleggere vil sjelden montere varer som ikke er
sertifisert av Sintef Byggforsk, men en rekke piratkopier
som er svært lik ekte vare har de siste årene dukket opp
også her i landet. Problemet kan etter det Hus & Bolig
 erfarer være større enn mange later til å tro.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

For ca. tre år siden fikk rørlegger og daglig
leder i Funksjonell VVS, Bjørn Stensli, en

henvendelse fra Namsmannen i Oslo. Det var
spørsmål om han ønsket å overta et konkursbo i
St. Olavsgate bestående av baderomsinnredninger
og VVS-utstyr. Stensli dro for å se på varene, men
måtte takke nei til tilbudet.
– Da vi pakket opp containerne for å se hva

dette var, fant vi blant annet 400 esker med noe
som så ut som Alessi-armaturer fra Oras. De var
litt tynnere i formen enn vanlig – det var derfor
vi skjønte at dette måtte være piratkopier, men el-
lers var snitt og vinkler helt identisk med original-
batteriet. For et utrenet øye ville det vært vanske-
lig å avsløre svindelen, hevder Stensli. 
Innmaten i servantbatteriene viste seg å være

svært annerledes enn den velkjente kassetten Oras
alltid leverer. Vannrørene under var dessuten så
myke at de kunne klemmes flate med håndkraft.
– Godstykkelsen var alt for liten, så faren for

vannlekkasje øker betraktelig med denne typen

POPULÆR:
Det er de
eksklusive
kranene
fra kjente
merkevare-
produsen-
ter som
først og
fremst
 kopieres,
blant an-
net denne
fra Hans-
grohe.
Foto:
Hansgrohe.
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produkter, påpeker Stensli. Dessverre tror han
piratkopier vil bli mer og mer utbredt, og han me-
ner det alltid vil være noen som sier ja til å mon-
tere slikt utstyr. Hva som skjedde med armaturene
vet han ikke, men han håper de ble skrotet.

Internasjonalt problem
Teknisk sjef Johan Rønning hos Oras Armatur i
Leksvik er sørgelig klar over at deres VVS-utstyr
blir kopiert. Alt bortsett fra kvaliteten kopieres;
også logoer og innpakning. I Saudi-Arabia er
dette et omfattende problem, forteller han, men
han kjenner ikke til at Oras-kopier har funnet
veien til Norge. 
– Det er dessverre vanskelig å stoppe disse bil-

ligkopiene. Det koster mer enn det smaker å finne
ut hvor de er produsert. Og i en rekke land er det
dessverre ingen kontrollrutiner som kan stoppe
denne typen piratproduksjon, sier Rønning. 
Konkurrenten Hansgrohe i Tyskland bruker

mye ressurser på å stanse piratvirksomheten. I

høst tilintetgjorde de 10 000 falske Raindance-
 dusjer som var beslaglagt i Belgia tidligere på
sommeren. Også den tyske produsenten erfarer at
de illegale produsentene ikke bare kopierer de-
sign, men ofte også innpakning og logo. Tapte
markedsandeler og mindre omsetning er en følge
av plagiatene. 
– Det er sikkert mulig å etterligne og kopiere

design, men ”made in Germany”-kvalitet klarer
de ikke å produsere, sier visekonsernsjef Richard
Grohe. – Kopiene kan utseendemessig holde hva
de lover, men de matsjer på ingen måte original-
produktene kvalitetsmessig på innsiden. Firmaet
vil bruke alle legale midler på å bekjempe pirat-
markedet, og vil ikke vise noen medlidenhet med
produsentene, hevder han.

Nettet en utfordring
Det er svært mange penger å spare hvis man kjø-
per armatur på nettet. Hus & Bolig har funnet
frem til flere nettbutikker som selger kraner, blan- 

PLAGIERT: Bjørn Stensli
fant 400 piratkopier av
Alessi-kraner ment for 
det norske markedet. 
Utseende var nærmest
identisk, men kvaliteten
var langt fra den Oras 
leverer. Foto: Oras.
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debatterier og dusjarmatur som ligner svært på
produkter fra anerkjente merkevareprodusenter.
Et originalt designarmatur fra Hansa koster over
6 000 kroner, men et nærmest identisk armatur
kan kjøpes på nettet for 398 kroner. En Rain-
dance-dusj fra Hansgrohe koster mellom 2 000
og 3 000 kroner, men man kan bestille en svært
lik dusj direkte fra Kina for under 900 kroner –
frakt inkludert.
– Billige og lett tilgjengelige varer på nettet er

definitivt en utfordring, påpeker Tor Strand Jacob-
sen hos Hansgrohe i Norge. Han har ikke funnet
nordiske nettbutikker som tilbyr piratkopier av
deres produkter, men holder oppsyn med en
rekke store, internasjonale aktører. Østen er ho-
vedproblemet, men kopiprodukter lages også i
Syd- og Øst-Europa.
– Det er helt klart de anerkjente merkevarene

som ligger høyt i pris det er mest attraktivt å ko-
piere, forteller han. – Og kjøperne er utelukkende
ute etter design. Raindance-dusjene våre er svært
kompliserte teknisk. Kopiene har på ingen måte
samme funksjonalitet, men det spiller tydeligvis
ikke så stor rolle. 

Å montere en piratdusj i et baderom som for
øvrig er godt sikret med sluk og membran, har
sjelden store konsekvenser. Men Strand Jacob-
sen advarer mot å velge kraner som ikke er testet
og sertifisert.
– Sikkerheten settes på spill. Du risikerer både

funksjonssvikt med påfølgende vannskader og
utlekking av tungmetaller i drikkevannet. Husk
også at det er noen bakmenn som gjør store
penger på piratkopiene, sier han.
ngs@huseierne.no

fokus på vannkraner

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.
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 dokumentert toppkompetanse i bygging av lekre og problemfrie bad, og 
som derfor er best skikket til å gi deg en bindende avtale om å bygge badet ditt 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.  

DESTRUERT: Da Hans-
grohe kom over 10 000
piratkopier av dusjen
Raindance ble det gjort
kort prosess. Originalen
øverst, kopien under.
Foto: Hansgrohe.
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Ikke lek rørlegger
Armatur selges både over disk og på nettet. Og du kan spare
svært mange penger hvis du omgår rørleggeren. Det er ikke noe
direkte forbud mot å montere et blandebatteri selv, men kon-
sekvensene kan bli store hvis noe går galt.

Oppstår det vannskader på kjøkke-
net eller badet, og det viser seg at
arbeidet ikke er fagmessig utført,

kan du få redusert erstatning fra forsik-
ringsselskapet. Det er heller ingen garan-
tier som gjelder. 
Bor du i blokk eller leilighet, kan vann

som lekker få konsekvenser for naboene
dine.
– Hvis det oppstår skade kan du bli er-

statningspliktig overfor de under eller på
siden av deg, samt for fellesskapet, selv
om det du gjør i utgangspunktet er lovlig.
Det nytter ikke å si at du gjorde ditt beste
og at du trodde du kunne dette med rør,

sier advokat Anders Leisner i Huseiernes
Landsforbund. 
Ifølge avhendingsloven kan du gjøres

ansvarlig for skader, feil og mangler som
oppstår inntil fem år etter at du har solgt
boligen. 
– Selger du boligen har kjøper krav på

å få opplysninger om alt arbeid du har ut-
ført selv. Det gjelder selv om det du har
utført er gjort på lovlig og forskriftsmes-
sig måte. Har du ikke sagt fra om at du
ikke har brukt rørlegger, kan det koste
deg mange kroner, sier Leisner. ngs@hus-
eierne.no

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
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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. 
Alarmanlegget varsler vår døgnbemannede alarmstasjon direkte. 
Som medlem i Huseiernes Landsforbund kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både 
installasjon og månedsleie.

Fordeler med trådløs alarm fra Securitas Direct:
Fri utrykning ved utløst alarm.
Fri service på alarmanlegget, med unntak av batteribytte.
Nøkkeloppbevaring.
GSM-sender og abonnement er inkludert. Det betyr at alarmen ikke krever fast telefonlinje. 
Skilter og oblater som er lett synlige virker preventivt mot innbrudd.

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

Spesia
ltil

bud fo
r

HL-m
edlemmer

Gunstig tilbud til medlemmer
i Huseiernes Landsforbund

Ferdig installert grunnpakke kr. 980,-
(ordinærpris kr. 2980,-)
Månedsabonnement fra kr 314,- *
(ordinærpris fra kr. 349,-)
* gjelder nyinstallasjon

Ferdig installert 

grunnpakke til kun

kr. 980,-
Du sparer kr. 2000,-
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FARGER: Etter en periode med blek minimalisme og caffe latte-beige er vi klare for farger igjen. FOTO: Eiffinger 

Veggpryd 
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– Tendensen er at tapetet får stadig nye bruker-
grupper. Før var Norge nærmest delt: Du hadde
tapeter på Sørlandet og panel i innlandet. Men ta-
petet vinner terreng, og stadig flere som ikke har
erfaring med tapet fra før, begynner å bruke det,
sier administrerende direktør Bjørg Owren i Ifi,
Informasjonskontoret for farge og interiør, som er

organisasjonen for bedrifter som leverer til farge-
og interiørmarkedet i Norge. 

Fibertapet
Grunnen til at tapetet vinner mark er trolig nokså
ukomplisert: De nye tapetene på markedet er
langt enklere å sette opp enn de gamle. 
– I de nye fibertapetene som er kommet nå, er

alt vannet presset ut av massen. Tapetene sveller
ikke ut og krymper ikke, slik de gjorde før. De er
formstabile og døde, noe som gjør tapetseringen
svært enkel, forklarer Randi Baastad i tapetavde-
lingen i butikken Malerstua. – Det er bare å rulle
lim på veggen og henge tapetet tørt på, legger hun
til. Baastad har solgt tapeter siden 1978. Hun
mener utviklingen de siste årene har vært enorm. 

I århundrer har tapeter gitt velhavende
huseiere mulighet til å boltre seg i
vakre mønstre, farger og former. Nå 
er tapetene blitt allemannseie – og
boltringen er på vei mot nye høyder. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

GYLLENT: Tapetene skal både se eksklusive ut – og være det. 
FOTO: Lori Weitzner

STRIPER: Striper og skinnende overflater er to
av vårens vinnere. FOTO: Duro

INNRAMMET: Når tapetet 
er så vakkert at du plukker
speil og bilder ut av
 rammene, fordi de dekker
over de vakre veggene 
– da har du truffet riktig. 
FOTO: Eiffinger
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– Spesielt etter millenniet synes jeg det har
skjedd mye: Fibertapetene er kommet for fullt, og
papirtapetene er blitt betraktelig bedre enn før. I
tillegg har vi fått helt nye overflater; folk vil ha gull
og sølv og tapeter som glitrer og glinser, sier Baa-
stad. 

Farger
Også Bjørg Owren trekker frem gull, glitter og
glam som viktige stikkord i dagens tapetmote. 
– Vi vil at det skal se eksklusivt ut; men også

at det skal være det. Folk går etter kvalitet og er
mindre fokusert på pris, sier Owren. 
Den lyse, duse, noe kjedelige minimalismen

har vært på vei ut en god stund, i takt med at stor-
mønstrede tapeter, gjerne på én kontrastvegg, har

gjort sitt inntog i mange hjem. 
– Men nå kommer også langt flere småmøn-

strede tapeter. De ”bråker” mindre, og kan der-
med brukes på mer enn én kontrastvegg, sier
Owren. Blondemønstre, damaskmønstre, ulike
retromønstre og striper i alle varianter er populært
hos mange produsenter. Det er heller ikke mulig
å komme utenom den ”grønne” bølgen. En lun
bjørkeskog ved godstolen og hemmelighetsfulle
bladverk på soverommet er vinnere i mange de-
signbevisste hjem. 
Foretrekker du å ta med deg utsikten fra hytta

hjem i stua, eller å våkne hver morgen til barne-
barnas smilende ansikter, er det heller ingenting
i veien for det. Det finnes mange nettsteder hvor
du kan sende inn ditt eget foto og mål av veggen

FUGLEFRYD: En fugl i hånden er kanskje bedre enn ti på taket – men en vakker
ansamling i trappeoppgangen er vel heller ikke å forakte. FOTO: Eiffinger
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og få tilbake din helt unike tapet. Og det kan du trygt
gjøre uten å bomme på moten.
– Det personlige preger hele interiørbildet nå: Rom-

met skal vise hvem vi er, sier Owren. 

Heeelt ute
Men dersom din personlighet best reflekteres i strie –   -
eller, akk, enda verre – border og brystning, kan du dess-
verre ikke bli en del av det gode interiørselskap. 
– Border er heeeelt ute! Du finner ikke en eneste

bord i dagens tapetbøker, sier Owren. Baastad på Maler-
stua melder også om laber interesse. 

– Border og brystning hørte sammen, men det er det
ingen som vil ha i dag. Det eneste jeg selger av border er
av og til noen til barnerom – og så er det noen som setter
border helt oppunder taket for å skjule det dersom de ikke
har fått tapetseringen til skikkelig, sier Baastad. 
Hun forteller også at det går mindre av de tradisjonelle

vinyltapetene og tekstiltapetene. Og 1980-tallsvinneren
glassfiberstrie er omtrent som hockeysveisen – en stor ta-
per i dag. Ifølge Owren i Ifi selges underlagsduker som
man kan feste utenpå glassfiberstrie, for så å tapetsere
oppå igjen, som varmt hvetebrød. raa@huseierne.no

HØYT PÅ STRÅ: Ordet stråtapet har fått et nytt innhold.
Foto: Scandinavian Surface

GRØNT OG SKJØNT: Naturmotiver i nær sagt alle varianter er på
moten. FOTO: Eiffinger

MASKULINT: Mange av vårens tapeter er feminine og roman-
tiske, men det er også mye å velge i for dem som ønsker et
mer maskulint vegguttrykk. FOTO: Borge

MINNER: Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggene, skriver
Kolbein Falkeid. På veggene i stua kan du med fordel klistre vakre
ting, som for eksempel tapetet ”Memories”. FOTO: Eiffinger. 
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www.hyttami.no

Vi har gjort det enkelt å ha full kontroll med innetemperaturen
på hytta selv om kulda biter seg fast ute. HyttaMi gir deg nemlig
beskjed hvis det er fare for frost inne i din hytte.

Og uansett hvor kaldt det er ute kan du komme frem til en ferdig 
oppvarmet hytte på en enkel måte. Med HyttaMi vil du alltid ha
full kontroll.  

Vi har løsninger som dekker de aller fleste behov for fjernstyring 
av varme, alarm og kamera.

HyttaMi gir deg full kontroll med din hytte via:

Internett

Sms

Telefon

Med en løsning fra hyttami får du økt komfort, økt sikkerhet og 
redusert strømforbruket. Gjør det enkelt, velg en trygg løsning fra 
hyttami.no

Ønsker du å finne ut hva som er mulig på din hytte? Ring oss på 
telefon 93 27 97 97 i dag for en uforpliktende prat.

Ønsker du å få beskjed hvis det 
er fare for frost inne i hytta di?

Enkelte ord gir liksom ingen mening uten 

en H foran. ”Vinduet” er også ett sånt ord.

H-vinduet, derimot! Det er det mening i.

H-vinduet er genistreken som har vært 

 videreutviklet og forbedret helt siden 

 lanseringen i 1959. Elsket av det  norske 

folk for smarte funksjoner og lang  levetid.

I Helgeroa og alle andre steder.

www.h-vinduet.com

elgeroa

Det blir ikke sving på det uten H

Hvilket norsk stedsnavn er morsomst eller rarest uten H? 

C
_2010
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Er du hytteeier kjenner du deg sikkert igjen.
Etter å ha måkt deg frem til døra, fyrt opp
i peisen og endelig fått litt lunk i hytta er du

overmoden for senga. En god natts søvn skal gi
energi og overskudd til morgendagens mål, en
lang skitur til en lokal bu, hytte eller stove. Du
kryper under dyna, men de vanligvis så fjærlette
duna som skal isolere deg i vinternatta kjennes
tunge og fuktige mot kroppen. På veggen renner
det dråper med vann, og du bestemmer deg der
og da for at neste år, da skal du komme tidligere
slik at hytta er gjennomvarm og tørr når kvelden
kommer. Dagen etter er problemet glemt, hytta er

tørr, og ferien er reddet for denne gangen. For de
fleste stopper problemet der, men er du uforsik-
tig kan kondens føre til alvorligere ting enn øde-
lagt nattesøvn. Står hytta fuktig over lengre tid, er
veien til sopp- og muggskader kort. Kondens på
veggen kan oppstå selv når hytta står tom. 
– Fukten som oppstår når du er på hytta er

sjelden noe problem, og får du luftet skikkelig og
fyrt godt er fukten bore i løpet av et par dager.
Problemet oppstår når helgen er over og du drar
hjem igjen. Da får man samme situasjon som i
fraflyttede boliger, og små skader kan raskt bli
store, sier Johan Mattsson i Mycoteam. 

Hold hytta tørr
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Kalde fuktige vegger og vått sengetøy er et kjent fenomen for de fleste hytteeiere når
feirestedet fyres opp for feriesesongen. Heldigvis er dette stort sett et forbigående

problem, men kondens kan også oppstå når du selv har returnert til hverdagen. 



TEMPERATURSVINGNINGER: Nordveggen på
mange hytter er utsatt for fukt og råte.

Den får sjelden tid til å tørke selv om vår-
sola varmer. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Kraftige temperatursvingninger
Kondens oppstår når varm luft møter kalde over-
flater. Er det sol ute, kan deler av hytta bli oppvar-
met, mens andre deler forblir kalde. 
– Det som ofte skjer er at sørveggen blir godt

oppvarmet og tørker ut, mens nordveggen blir
stående som en kondensflate og er konstant våt.
Du får store lokale temperaturvariasjoner inne i
ett og samme bygg, forklarer Mattsson. Problemet

gjør seg særlig gjeldende tidlig på våren når det
fortsatt er kaldt i luften og sola så vidt varmer,
men kan også oppstå på høsten. I hytter med
krypkjeller kan du i tillegg risikere sommerkon-
densering fordi forskjellen mellom den varme
utetemperaturen og den kalde krypkjelleren er
stor. Konsekvensen av at hytta blir stående fuktig
over lengre tid er, i tillegg til mugg og soppskader,
at materialene den er bygget av begynner å råtne.

DUGGER: Kondens oppstår når varm luft møter kalde flater. Blir hytta stående
fuktig over lengre tid kan det skape problemer. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Det kan igjen føre med seg andre problemer, som
for eksempel stokkmaur. 
– Vi blir ofte kontaktet av folk som klager

over maur på hytta, men ofte er det bare en kon-
sekvens av en fuktskade eller råteskade i gulvet.
Da hjelper det ikke bare å sprøyte hytta for å bli
kvitt mauren. Det blir som å forsøke å behandle
en brukket arm ved hjelp av smertestillende, sier
Mattsson. 

Enkelt å forebygge
Løsningen på kondensproblematikken vil variere
fra hytte til hytte, men stort sett dreier det seg om
sørge for god ventilasjon også når du selv ikke er
tilstede. Det oppnår du ofte best ved å bruke de
mulighetene som allerede er i hytta. 
– Oppstår det skader på hytta trenger det ikke

bety at det er noe galt med den. Hytta kan være
helt fin den, men problemet er ofte at det er for
liten gjennomtrekk. Små ting, som ikke å stenge
spjeldet i pipa når du reiser, kan utgjøre en stor
forskjell. Utnytt de mulighetene du har til å lufte
og la huset fungere på sine egne premisser, sier
Mattsson. Han tror mange hytteeiere kan tjene på
å bli bedre kjent med sin egen hytte. 
– Finn ut hvordan hytta fungerer, se hvor

eventuelle skader er i ferd med å komme og gjør
noe med det før de blir større. Ofte er fasiten rett
foran øynene dine. Å la være å skalke alle luker
før du reiser kan være et godt utgangspunkt, sier
Mattsson. brs@huseierne.no

SKADET: For lite
gjennomtrekk er svært
ofte årsak til mugg- og
sopproblemer i hytter.
Foto: Mycoteam.

KALD FORNØYELSE: Er du riktig uheldig, kan kondens føre
til alvorligere problemer enn kaldt og fuktig sengetøy 
første natten. Foto: Nina Granlund Sæther. 



Fornyelse
Det er vår og tid for fornyelse. Selv jeg, som er en håpløs
innredningskløne, får en slags merkelig lyst til å friske
opp litt i stua nå når solen nådeløst belyser de dårlig
malte bokhyllene, de slitne sofaputene og det ripete
spisebordet. Jeg har derfor lest interiørblader med
fornyet interesse, i jakt på inspirasjon og gode ideer. 

Nå skal jeg ikke skryte på meg å ha en i særklasse
 velutviklet, innebygd sprøyt-alarm. Men i det siste har
den likevel ult i ett sett. For hva slags råd er det de vil
ha oss til å følge, disse trendsetterne, interiørekspertene
og innredningsskribentene? Jo, de mener vi bør trekke
kvister, grener og gjerne også kongler inn i hjemmet. 
I gangen, i stua og på soverommet. Ifølge opptil flere
optimistiske interiørmagasiner kan nemlig kvist og kvas
brukes til å lage alt fra knagger og stumtjenere til
smykkeoppheng, artige sengegavler og taklampepynt.
Nei, da, det ville ikke sett ut som noe bikkja dro inn
etter forrige skogstur. Nei, da, det ville ikke blitt proble-
mer med biller eller maur, dryssende bark, løvsprett eller
frødryss. Nei, da. 

Videre mener de at vi kan snekre stuebord, stereo -
benker og lenestoler av europaller. Både miljøvennlig og
billig, ifølge en interiørskribent. At europaller er tunge
som bly, fulle av fliser og generelt fullstendig uhåndter -
lige, nevnes ikke med et ord. Et annet nydelig forslag er
å skjære bunnen ut av ”lekre Ikeabokser” og skjule led-
ningskrøller inni dem. At boksene ville blitt stående som
irriterende, store støvsamlere, skjenkes ikke en tanke. 

Favoritten min er likevel buksetipset. For hvorfor ikke
være litt kreativ og henge opp noen fine bukser i gardin -
stengene på soverommet i stedet for gardiner, undret en
interiørentusiast i et magasin jeg kom over forleden.
Hallo? Skal jeg trekke for buksene når jeg går og legger
meg om kvelden? I farten kan jeg nesten ikke komme på
et mer effektivt grep for å overbevise
både naboer og besøkende om at nå
har det rablet fullstendig for meg.

Så foreløpig har den  eneste
fornyelsen i hjemmet gått ut på
en aldri så liten opprydning. 
I bladbunken. 

Rikke Åserud
raa@huseierne.no
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Lettere å sammenligne
varmepumper
Det skal bli lettere for forbrukerne å sammenligne ulike typer
varmepumper. Det er i hvert fall målet til et EU-prosjekt som
ledes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, der en gruppe
fra flere land forsøker å finne en felles beregningsalgoritme
for å finne varmepumpers årsvarmefaktor. Prosjektet skal
pågå til 2012, og det overordnede målet er å spre kunnskap
om, og utbre bruken av, varmepumper. raa@huseierne.no

Stadig flere rettferdige blomster
Hvert år kårer Fairtrade Norge den kommersielle aktøren som
var best på salg og promotering av Fairtrade-merkede produk-
ter, og i 2009 vant Mester Grønn for andre år på rad for sin
store satsning på rettferdige blomster. I løpet av året ble det
utviklet fem nye Fairtrade-rosebuketter, og i desember kom
også nelliker på markedet. Salget av blomstene holdt seg jevnt
året igjennom, men kjeden håper å kunne øke omsetningen
etter hvert som folk blir bedre kjent med konseptet. Fairtrade
er en internasjonal uavhengig merkeordning for rettferdig
 råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og
importører i Nord. raa@huseierne.no
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Det totale antallet hytte inn -
brudd sank med åtte prosent
fra 2005 til 2009. Men tall 
Hus & Bolig har hentet inn fra
samtlige 27 politidistrikt viser
at det er store geografiske
forskjeller. I Vestfold og Agder-
fylkene var det en markant
økning i antall hytter som ble
endevendt. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Totalt ble det anmeldt 2 651 hytteinn-
brudd i 2009. Selv om man statistisk
kan se en liten nedgang i det totale
 antall grove tyverier fra hytter og
fritidsboliger de siste fire årene,
har kjeltringene på ingen måte
tatt ferie. I typiske hyttekommu-
ner langs kysten og på fjellet er
antikviteter og andre verdigjen-
stander fortsatt attraktivt. 436
hytteeiere i Agder og 207 i Vest-
fold fikk i fjor dører brutt opp,
vinduer knust, skuffer og skap
tømt og eiendeler ødelagt og

tapt. Det er 24 prosent flere enn fire år
tidligere. 
På Geilo og i Hemsedal, som ligger i
Nordre Buskerud politidistrikt, var
det også mange hytteeiere som ble
over rasket av fremmede. Her var det
273 hytter som fikk ublidt  besøk, 13
mer enn i 2005. Også Midtre Hålo-
galand, Nordmøre og Romsdal og
Sunnmøre politi distrikter hadde
langt flere  hytteinnbrudd enn
 tidligere. ngs@huseierne.no.
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FRA 2005 – 2009: I 15 av
27 politidistrikt var det en
økning i antallet grove
hytteinnbrudd.
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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. Jan-Erik Sverre

Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, en-
trepriser, 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 jes@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.
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 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

ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg og byggesaker.

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

LO
  

  
AK
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SH

US

ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

LO
  

  
AK
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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. 
www.askeradvokatene.no

DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull

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

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 Vika, 
0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. Fax: 24 14 56 01.
Epost: jpb@dblaw.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

OS
LO

ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN,
WINSVOLD & ARENTZ SOLBERG

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

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

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

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: j.nielsen@haavind.no 
eller besøk oss på 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 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@advonico.no

Jessheim: Gotaasgården, 2050 Jessheim.
Tlf: 63 94 83 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: jessheim@advonico.no

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

www.advonico.no AK
ER

SH
US
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LO

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt med en av HLs sam-
arbeidsadvokater. 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 890,- + mva.
Se Huseiernes hjemmesider www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

LO
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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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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

NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Gryta 2 A, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 73 87 02 51.
Epost: tom.sorum@ness-co.no    
www.ness-co.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
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE

ST
-A
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ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

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

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

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

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

RD
AL
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ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

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

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

PL
AN

D

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
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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
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ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN, WIGEMYR
& CO DA v/adv. Sverre Bragdø-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
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ER

ADVOKATFIRMAET GRENLAND DA 

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

Postboks 1544, Down Town, Porsgrunn.
Tlf.: 35 93 00 80. Fax: 35 93 31 01.
Epost: em@grenlandsadvokatene.no
www.grenlandsadvokatene.no TE

LE
M

AR
K
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I2009 gikk Husleietvistutvalget i Oslo
over fra å være en midlertidig prøve-
ordning til å bli permanent. I løpet av

2010 skal også Bergen og Trondheim få
hvert sitt husleietvistutvalg, og flere eta-
bleringer skal vurderes. Utvalgene gjør
det raskere og billigere å løse konflikter
mellom utleiere og leiere.  
– Enkel, rask, billig og kompetent tvis-

teløsning. Det er vårt mål, og nøkkelen til
de siste årenes suksess. Det mener leder

for Husleietvistutvalget i Oslo, Stein Stav-
rum. I løpet av de siste årene har utvalget
hatt en eksplosjon i antall saker. I 2009
kom det inn 755 klager, mot 465 i 2008,
en økning på over 60 prosent. Helt siden
starten i 2001 har pilen pekt oppover.
Stavrum tror ikke det nødvendigvis skyl-
des at folk krangler mer enn før.
– Men vi er etter hvert blitt bedre kjent

i befolkningen, og mange har begynt å få
øynene opp for at vi faktisk kan være til

Oslo har hatt husleietvistutvalg
siden 2001, Akershus nesten
like lenge. Nå skal også Bergen
og Trondheim få egne kontorer,
der eiere og leiere kan løse
konflikter før de eskalerer og
blir til dyre rettssaker. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Flere husleietvistutvalg: 

Enklere 
løsninger på
leietvister



god hjelp i vanskelige situasjoner, sier
Stavrum. 

Første instans 
Husleietvistutvalget er første instans i
domstolen når det gjelder tvister om hus-
leie i dekningsområdet Oslo og Akers-
hus; det er altså på samme nivå som for-
liksrådet. Dersom du som huseier ønsker
å trekke leier for retten, må altså saken
først gjennom husleietvistutvalget. 

Det er imidlertid ikke slik at du må ha
en rettssak i tankene for å klage en sak inn
til husleietvistutvalget. Svært mange av
sakene utvalget får inn, ville aldri kom-
met opp til noen avgjørelse i tingretten.
Det ville blitt alt for dyrt i forhold til kra-
vene det dreier seg om.
– En rettssak kommer raskt opp i

100 000 kroner eller mer. Det skal litt til
før man trekker en tvist, som kanskje
dreier seg om noen få, men viktige, tusen-

lapper inn for et slikt apparat, sier saks -
leder Ellen Strømodden i Husleietvist -
utvalget i Oslo. Hun legger til at saks -
behandling i rettsapparatet gjerne også
koster svært mye tid. Det kan ta over ett
år fra man går til sak og til den er avgjort.
I en situasjon der det dreier seg om for ek-
sempel utestående betaling, uenighet om
rett til husrom eller lignende, kan en slik
ventetid være nærmest uutholdelig. 
– Et av de viktigste fortrinnene med

47hus&bolig 2–2010 •
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Se www.hallingkraft.no 
eller ring 815 68 044! 

husleietvistutvalget er at vi
gir rask saksbehandling.
Går saken til megling, kan
den være avgjort etter åtte
uker, sier Strømodden.  

Megling
Når en konflikt kommer til
husleietvistuvalget får par-
tene alltid tilbud om meg-
ling. Mange takker ja. 
– Vi har svært god erfa-

ring med megling. Det hen-
der at partene nærmest bare
skuler på hverandre når de
kommer inn til oss. De har
kanskje ikke vært på talefot
på ukevis, men etter endt
megling er det slett ikke
uvanlig av vi ser dem prate
gemyttlig sammen igjen.
Mange blir utrolig lettet
over å få saken ut av ver-
den, og er villige til å
strekke seg langt for å
komme til enighet, sier El-
len Strømodden.
Meglingen ledes av en

jurist, og det er lagt opp til
at partene ikke skal trenge
advokat. Megleren er nøytral, men stiller
med god kunnskap om det aktuelle lov-
verket.
– Det som er så positivt med meg-

lingen, er at vi kan komme frem til smi-
dige løsninger. Mens domstolens øvrige
trinn kun tar stilling til om klageren kan
få medhold i kravet, gir meglingen mulig-
het for smidige løsninger til beste for
begge parter, sier Strømodden. Hun me-
ner også at dersom partene kommer til

enighet ved megling, vil det
være vel så lett å få
gjennomført tiltakene man
blir enige om, som der en
dom foreligger.

– Si at konflikten for
eksempel bunner i at leier
har betalingsproblemer. Da
tror jeg faktisk at sjansen er
større for at han eller hun
vil gjøre opp for seg etter å
ha hatt et møte med utleier
hos oss. I løpet av meg-
lingen kan vi få satt opp en
betalingsplan som begge
parter kan leve med, sier
Strømodden. 

Avgjørelser
Ikke alle saker kommer inn
til megling. Det kan for ek-
sempel være fordi leier
allerede har flyttet og ikke
har mulighet til å møte
opp, eller fordi en av par-
tene ikke ønsker det. Det
er heller ikke alle meglinger
som ender med enighet. I
slike tilfeller går tvisten til
avgjørelse. Avgjørelsene fat-

tes av et utvalg på tre personer: En av
husleietvistutvalgets jurister med dom-
merkompetanse, en representant opp-
nevnt etter forslag fra Leieboerforeningen,
og en representant oppnevnt etter forslag
fra Huseiernes Landsforbund. 
– Selv om representantene kommer

fra hver sin ”side” er det ikke nødvendig-
vis slik at representanten fra Leieboerfor-
eningen alltid taler leieboerens sak, eller
at huseiernes representant alltid tar utlei-

ers perspektiv. Alle i utvalget er der i kraft
av seg selv og sin kompetanse, og skal
først og fremst representere sunn fornuft,
sier Strømodden. 

Veiledning
I tillegg til megling og avgjørelser, gir hus-
leietvistutvalget også skrivehjelp.
– Vi kan for eksempel bistå en utleier

til å sette opp en klage eller en leier til å
svare på et klagebrev. Allerede her kan vi
stoppe konflikter før de eskalerer, sier
Stein Stavrum, som legger til at selv om
de ikke dikterer innholdet i brev, veileder
de underveis. Slik sørger de for at for ek-
sempel et klagesvar faktisk blir et klage-
svar, og ikke en utredning om noe helt
annet. Dette er ofte til god hjelp for folk
som ikke er så gode i norsk, eller som
ikke er så flinke til å ordlegge seg skriftlig.
I tillegg tilbyr husleietvistutvalget

 generell veiledning per epost og telefon.
Utvalgets folk kan imidlertid ikke gi råd-
giving som bare ivaretar den ene partens
interesser, slik for eksempel en advokat
 eller interesseorganisasjon kan. 
– Nei. Da må folk henvende seg for

eksempel til Huseiernes Landsforbund,
sier Stavrum, som avslører at de ofte ber
folk vurdere nettopp dét for å få god
 juridisk rådgiving. raa@huseierne.no

Leder Stein Stavrum 
i Husleietvistutvalget

Saksleder Ellen Strømodden
i Husleietvistutvalget
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TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Vi kjøpte huset i juni 2007 og flyttet
inn i august. Gulvene var nylakkert og
veggene nymalte, så vi kjente ikke annet
enn lukten av nylig oppusset bolig i be-
gynnelsen, forteller en huskjøper i Røy-
ken. Hus & Bolig besøker henne i det
over 600 kvadratmeter store huset der
hun og familien har bodd i ett og et halvt
år. Det siste året med et konstant ønske
om å komme seg unna. For utover høsten
2007 begynte en helt spesiell lukt å stikke
i nesen. Særlig når familien fyrte og etter
at de hadde vasket gulvene. Det var den

stramme lukten av hundeurin etter mange
års oppdrett i boligen som trengte seg på. 

Lukten kom sigende
Men at det var nettopp dette som dunstet
når gulvet ble vått og huset ble varmt,
tok det tid før familien oppdaget. 
– Da vi flyttet inn begynte vi å pusse

opp deler av huset. Et av de store sove-
rommene delte vi opp i to rom. I proses-
sen slipte vi gulvet, og den merkelige luk-
ten kom sterkere frem. Men det var så
udefinerbart og uangripelig, og snart
tenkte vi ikke noe særlig over det og fort-
satte bare arbeidet, forteller HL-medlem-
met. 

Turen kom så til kjøkkenet. Etter over-
tagelsen hadde det vist seg at gulvvarmen
som de var blitt forespeilet ved boligkjø-
pet, ikke virket, – verken på kjøkkenet
eller i det utenforliggende allrommet.
 Familien bestemte seg derfor for å skifte
hele gulvet. Samtidig hadde den merke-
lige lukten stadig blitt tydeligere, særlig på
kjøkkenet. De trodde det var kjøkkeninn-
redningen som luktet så vondt, og be-
stemte å bytte ut alt, i stedet for bare fron-
tene, som opprinnelig var planlagt. Men
det var da de begynte å bryte opp kjøk-
kengulvet at familien begynte å skjønne
at det dreide seg om mer enn en litt rar
lukt. 

Kjøpte hus fullt av 

hundeurin
På visningen luktet det nylakkert og nymalt i den store eneboligen. Det var først 
etter at de hadde flyttet inn og bodd der en stund at familien begynte 
å kjenne at huset de hadde kjøpt hadde en helt egen, spesiell eim.
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Som salmiakk
– Da vi åpnet gulvet var det som å stikke
nesa rett på en salmiakkflaske. Lukten av
urin slo imot oss. På samme tid så vi en
reportasje i lokalavisen om at husets tid-
ligere eier hadde drevet med hundeopp-

drett i huset i en årrekke, og gjennom na-
boer fikk vi vite at det alltid hadde vært
en masse hunder i og rundt huset. 
Plutselig falt brikkene på plass. Lukten

som kom når gulvet ble fuktig. Gulvvar-
men som måtte være kortsluttet på grunn

av fukt. Fuktskadene nederst på kjøkken-
innredningen, på kanter og karmer. De
gule, skitne stikkontaktene. Og de gule
flekkene på marmorgulvet i stua som ikke
lot seg vaske bort. 
– Hadde jeg fått vite om hundeopp-

drettet på visningen, ville jeg snudd på
flekken og aldri kommet tilbake, sukker
Hus & Boligs leser. Familien tilkalte takst-
mann, som takserte skadene til 800 000
kroner. Men på dette tidspunktet var det
ikke aktuelt å kreve erstatning.  
– Det føltes som å bo i et fjøs. Å heve

kjøpet og komme oss ut ble det eneste vi
ønsket, sier Røyken-damen. Drømmen
hun hadde om å starte sin egen catering-
virksomhet hjemmefra, ble sporenstreks
lagt på is. Det ble også det videre oppus-
singsarbeidet med boligen. Siden våren
2008 har familien brukt det midlertidige
kjøkkenet de fikk laget seg på vaskerom-
met. Kjøkkenet er fortsatt et rom uten
gulv og innredning. 

Vant i to rettssaker
I tillegg til hundeurinen var det også an-
dre mangler ved boligen, blant annet en
skjev kjellervegg. Husselger ble stevnet
for å få erstatning for denne og de andre

SKJEMMENDE: Hundeurin har satt stygge flekker 
på marmorflisene. Foto: Rikke Åserud

Samlede mangler ga hevingsrett
Det var ikke hundeurinen isolert sett som ga huskjøperen hevingsrett, men
det at husets samlede feil og mangler var så store i omfang at vesentlighets -
kriteriet ble passert. Det sier husselgerens advokat Petter Holmen. Dersom
det kun hadde vært hundeurinen som var problemet med boligen, ville ikke
kjøper ha fått gjennomslag for et hevingskrav, tror han. 

– Man kan altså ikke utlede av dommen at hundeurin gir hevingsrett.
Hundeurin er ikke verre enn andre ting som kan gi bygningsskade, presiserer
advokaten. 

Likevel mener han dommen gir et signal til folk som har utstrakt dyrehold
om at det kan være lurt å tenke over hvilke opplysninger de gir og hvilke
 undersøkelser de gjør av bygningsmassen før de selger boligen. Å forsøke å
skjule stram dyrelukt er i hvert fall ikke lurt, påpeker han, før han under-
streker at det i dette tilfellet ikke var gjort forsøk fra selgers side på å skjule
lukten. Det var bare det at den ikke kjentes så lenge den lå i ro nede i mate-
rialene. 

– Det var først da kjøper begynte åpne opp i forbindelse med oppussingen
at lukten kom frem, sier Holmen. raa@huseierne.no
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manglene. Da hundeurinen ble oppdaget
ble erstatningskravet raskt byttet ut med
et hevingskrav, og både tingretten, og se-
nere også lagmannsretten ga kjøperen
rett til å heve kjøpet. Hun tror det hadde
noe å si at retten var på befaring og selv
fikk lukte bak lister, under gulvmatter og
inne i stikkontakter. 
I dommen skriver lagmannsretten at

hundeholdet ”har vært vesentlig mer om-
fattende enn det som kan karakteriseres
som vanlig hundehold. I tillegg kommer
det at hundene har urinert innendørs.
Det dreier seg ikke om noen få enkeltstå-
ende tilfeller hvor urinen umiddelbart
har vært tørket opp og vasket bort. (…)
Det er tale om en rekke tilfeller, og (…)
urinen har trukket ned i gulv, bak listverk
og i en viss utstrekning også inn i vegger
og dører.” 
Nå ser familien frem til å komme seg

ut av huset. Fruen er klar i sin sak: 
– Jeg skal aldri mer kjøpe brukt bolig.

Nå skal vi i stedet bygge vår egen. Da har
vi full kontroll. Men jeg kan ikke fri meg
fra tanken på hvor de kommer fra, alle
hundene som finnes i landet. Jeg håper
bare ingen andre boligkjøpere er så uhel-
dige som vi var, sier hun.

Mangler skjules
Dommen fra lagmannsretten presiserer at
det ikke kan ”anses bevist at formålet
med den oppussingen som hun (hussel-
ger, red.anm) gjennomførte forut for sal-
get, var å skjule lukt og synlige spor av
urin.” Det er imidlertid ikke helt uvanlig
at huseiere som skal selge pynter på bo-
ligen i siste liten for å skjule feil og mang-
ler for å oppnå høyere pris, forteller advo-
kat Thore Eithun Helland i Huseiernes

Landsforbund.
– Vi har saker der det viser seg at sel-

ger har forsøkt å holde viktige opplys-
ninger unna eiendomsmeglerens pros -
pekt, takstmannens lånetakst og eier -
skifte forsikringsselskapets skjema. Jeg
hadde for eksempel en sak der selger
hadde unngått å dusje i ett av husets bad,
slik at det tørket skikkelig opp før takse-
ring og senere visning. Først da kjøper
flyttet inn og begynte å bruke badet, ble
det klart at det var et fuktproblem der, sier
Helland. Han advarer
folk som skal selge på det
sterkeste mot å prøve å
dekke over boligens feil
og mangler. 
– Det er ikke noe galt

i å male vegger eller legge
nye gulv, men det må
være for å friske opp bo-
ligen. Formålet må ikke
være å skjule sprekker el-
ler fukt som kan skape
problemer senere. Der-
som oppussing før salg
likevel skulle komme til
å dekke over noen av boligens svakheter,
er det viktig å opplyse både megler, takst-
mann og kjøper om dem, sier Helland.
Han påpeker at selv om man selger boli-
gen ”som den er”, er avhendingsloven
klar på at selger har et ansvar dersom det
i ettertid viser seg at han eller hun har gitt
uriktig eller manglende opplysninger om
eiendommen. Som selger kan du risikere
at kjøper kommer med sviende krav om
erstatning for skjulte feil og mangler i
inntil fem år etter boligsalget. 

Krysser ofte av feil
Du risikerer også problemer med eier-
skifteforsikringsselskapet. 
– Dersom du krysser av uriktig på

skjemaet ved inngåelse av eierskifteforsik-
ring, risikerer du at forsikringsselskapet
kommer med et regresskrav som tilsvarer
det forsikringsselskapet må betale i pris -

avslag og erstatning til
kjøperen som er blitt
lurt, sier Helland.
Når det gjelder hun-

dehold mener han,
som dommen fra
Borgarting lagmanns-
rett også slår fast, at
det er så vanlig å ha et
eller annet husdyr at
man ikke trenger å
opplyse om det uten at
det blir spurt om det.
Men i denne saken var
hundeholdet av en slik

karakter at det gikk utenfor grensene for
det normale. Derfor burde det ha vært gitt
opplysninger om dette ved salget av bo-
ligen, selv om det var gjort et seriøst for-
søk på å få bort sporene ved å legge nytt
gulv. Har du dyrehold som er mer omfat-
tende enn vanlig, er det altså lurt å være
åpen om dette når du skal selge, mener
advokaten.
– Moralen er i bunn og grunn nokså

enkel: Oppfør deg som selger slik du selv
ønsker å bli møtt som kjøper, konklude-
rer Helland. raa@huseierne.no

juss
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TEKST: DAG STADHEIM

Jeg er sikker på at mange styremed-
lemmer i boligselskaper, enten det
gjelder eierseksjonssameier, boretts-

lag eller boligaksjeselskaper har stått over-
for utfordringer der en eier gjør store for-
andringer i en leilighet. Disse endringene
kan være av forskjellig karakter. Noen øn-
sker leieinntekter, andre mer plass. En
eier kan for eksempel dele en stor leilig-
het i to, slik at han får en boenhet med
inngang fra hovedoppgangen og en med
inngang fra bakgårdstrappen. Har en sek-
sjonseier tilleggsareal på loftet eller i kjel-
leren, kan disse innredes. En trapp forbin-
der den opprinnelige leiligheten og de
nye rommene. 
Jeg forstår at det kan være vanskelig å

avgjøre i hvor stor utstrekning styret skal
engasjere seg i slike saker, men utgangs-
punktet er at slike endringer ikke er mu-
lig å gjennomføre uten at det må gjøres
inngrep i bygningskonstruksjonen eller
felles rør og ledninger. Inngrep må da
gjøres i deler av boligselskapets eiendom
som omfattes av styrets myndighet og
 ansvarsområde. Det kan dreie seg om eta-

blering av vegg der det før var dør, en-
dring av ventilasjonssjakter som reduse-
rer ventilasjonen for andre beboere, eta-
blering av nytt elektrisk anlegg som går ut
over mulig kapasitet, tilkobling til avløps -
rør på nye steder og så videre. Ombygging
og oppdeling av en leilighet krever også
søknad til plan- og bygnings etaten.

Brannsikkerhet viktigst
Hensynet til brannsikkerhet krever at sty-
ret må følge med på endringsarbeider.
Hver bruksenhet skal for eksempel opp-
fylle de offentlige krav til rømningsveier.
Når en leilighet deles i flere bruksenheter
skal hver leilighet blant annet ha to røm-
ningsveier. Den opprinnelige leiligheten
kan ha oppfylt dette kravet ved at det var
tilgang både til hovedoppgang og opp-
gang i bakgården. Når leiligheten deles
endres dette slik at hver leilighet bare har
en rømningsvei. Dette innebærer at ver-
ken den opprinnelige eller den nye leilig-
heten oppfyller brannsikkerhetskravene.
Det er på ingen måte sikkert at branntau,
branntrapp med ryggbøyle eller annet
rømningsutstyr er tilstrekkelig. Det er
tvert i mot slik at denne type løsninger
som regel ikke kan aksepteres, blant an-
net er de fleste bakgårdsoppganger ikke
bygget slik at de kan godkjennes som
egen hovedrømningsvei. Det er eieren,
ikke fellesskapet, som skal sørge for en
godkjenning. Det gjøres i praksis ikke. 
Endringstiltakene berører som regel,

direkte eller indirekte, også fellesareal.
Styret har derfor ikke bare en rett, men
også en plikt til å undersøke hvordan
slike arbeider gjennomføres. Vi kan ikke
forutsette at seksjonseier, andelseier eller
aksjonær ordner opp i dette selv. Som
styremedlem har vi et eget ansvar for å ta
tak i slike problemstillinger når vi får
kjennskap til dem. Dette gjelder uansett
hvilke konsekvenser det kan få for felles-
skapet og den utsatte eieren. Styret må
derfor varsle brann- og redningsetaten i
kommunen, og be om tilsynsbesøk. 

Det kan hende at etaten under tilsynet
finner grunn til å gjennomgå andre for-
hold i boligselskapet. Konsekvensene kan
bli at boligselskapet mottar pålegg som
kan gå ut over det ønsket om tilsyn egent-
lig omfattet. I praksis har jeg sett at dette
har gjort at styret unnlater å melde fra om
forhold de burde forstå er ulovlige. Slik
skal og bør det ikke være. 
Hvert styremedlem har en selvsten-

dig plikt til å ta opp slike saker til behand-
ling, og styret som kollegialt organ skal ta
avgjørelser i slike saker. Husk at det dreier
seg om det viktigste hensynet av alle; hen-
synet til beboernes sikkerhet, selv om den
umiddelbare ulempen av at en leilighet
bare har én rømningsvei er at det "bare"
er eieren selv og hans husstand som let-
tere kan bli utsatt for fare. 

Manglende presisering
Jeg er usikker på om styret i boligselskap
har et overordnet ansvar for at de enkelte
bruksenhetene er i forsvarlig stand slik at
de i det hele tatt kan benyttes etter sitt for-
mål, det vil som regel si boligformål. Det
beror blant annet på hvordan internkon-
trollforskriftene skal tolkes. Dersom det
ikke er tilfelle vil styret etter mitt skjønn
ha oppfylt sin plikt når det er meldt fra til
offentlig tilsynsmyndighet; brann- og red-
ningsetaten og plan- og bygningsetaten.   
Har styret et overordnet ansvar for at

de enkelte bruksenhetene er i forsvarlig
stand, har styret rett og plikt til å sørge for
at det ulovlige forholdet opphører. Eieren
kan da pålegges å rette forholdet. Dersom
dette pålegget ikke etterkommes, vil
manglende brannsikkerhet og unnlatelse
av å etterkomme et pålegg utgjøre vesent-
lig mislighold av eierens forpliktelser. Det
gir styret grunnlag for advarsel og pålegg
om salg etter reglene i eierseksjonsloven
§ 26 og borettslagsloven § 5-22.   
Jeg skulle ønske noen klarlegger hvor-

dan fordelingen av forpliktelser er før
dette skjer som følge av et aktuelt brann-
ansvarsforhold.

Dag Stadheim er advokat og økonom i
Advokatfirma Stadheim. Han har mer

enn 20 års erfaring i boligrett og regnes
som en av landets fremste eksperter på

fast eiendom. Stadheim har skrevet 
boken ”Håndbok for styremedlemmer 

i boligselskaper”.

Styret har ansvar for
sikkerheten

I et boligselskap har styret både rett og plikt til å følge med på endringsarbeider. 

juss



Hvor plugger  
du din nye stolthet?

Hvor plugger du 
din nye flatskjerm?

TRYGGERE HJEM

Handler det om elektrisitet, 
trenger du bare ett nummer.

Er du klar over at det er ditt ansvar å holde det elektriske i stand i hjemmet ditt, at anlegget er i orden 
og alle tilkoblinger er forsvarlige. Vet du at mange branner skyldes feil i det elektriske? EL-sjekken 
er en enkel og rimelig måte å redusere faren for brann. En av våre dyktige elektrikere kommer hjem 
til deg og ser over anlegget ditt. Du får en status-rapport med informasjon om hva som eventuelt bør 
forbedres, samt gode råd om sikker og riktig bruk av strøm og elektriske apparater.

Tlf. 02060
www.sikringen.no



Du trenger en hussoppforsikring:

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

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

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

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

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

Men ingen kan «lukte alt», derfor trenger du en
forsikring!

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er det eneste forsik-
ringsselskapet i landet som utelukkende jobber med
råtesopp og insektskader. NHF selger sine forsikringer
gjennom de fleste av landets skadeforsikringsselska-
per, som en tilleggsforsikring eller som en integrert
del av en utvidet fritidshusforsikring.

Ring ditt forsikringsselskap og kjøp
en tilleggsforsikring mot treødeleg-
gende insekter og råtesopper!

Enebakkveien 307, 1188 Oslo

Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78

E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no
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Ikke god nok jobb
Ser at Peter Batta har en spalte med "Ros" og "Ris" i bladet "Hus og
bolig". Foreslår at dere også har en slik spalte når det gjelder
medlemsskapet i HL. Det er mye bra, men har følgende input:

Jeg er skuffet over at det ikke ble noen fast strømavtale med
Hallingkraft. Har hatt fastavtale de tre foregående år. Synes ikke dere har
gjort god nok jobb på dette området sist gang avtalen skulle reforhandles. 

Varmepumper: Ønsker å se uavhengige tester, gjerne initiert av HL. Er
spesielt interessert i luft til vann og tester som tar for seg flere produkter
fra forskjellige leverandører. Nå er det stort sett leverandører som styrer
info  vedrørende dette. Ønsker også at HL arbeider for bedre finansiering fra
staten. 

Idar N. Thorstensen, Strømmen

Vedrørende strømavtale:
Dessverre ble det ikke noen fastprisavtale med Hallingkraft slik vi hadde
håpet. Opplegget gikk ut på at Hallingkraft fikk fullmakt til å binde prisen i
tre år når eller hvis prisen på avtaler kom ned i eller helst lavere enn 30 øre/
kWh. Vår hensikt med å kjøre denne typen kampanje var å forsøke å hente
ut den lavest mulige prisen for fastpris i tre år. Tidligere har dette vært stor
suksess, men denne gangen gikk det dessverre ikke. 

Utredningssjef Dag Refling, Huseiernes Landsforbund

Safe kan 
anbefales
Til innlegget "Fokus på
innbrudd": Jeg er litt for-
bauset over at det ikke
er fokusert på HJEMME-
SAFE som hos meg i
mange år har tatt vare 
på både uerstattelige
smykker, viktige doku-
menter, kontanter og i
det siste sikkerhetskopier
fra mine fotografier
som ligger i PC'en.

"GJEM UNNA" er jo akk 
så ofte ikke nok, spesiellt
hvis tyvene har god tid!

Irma E. Haave  

Skriv mer om etterisolering
Takk for artikkelen i siste nummer av Hus & Bolig om etterisolering. Jeg
overtok i 2000 et hus bygget i 1969. I høst la jeg på 15 cm isolasjon på
loftet, med god lufting ved raft. Jeg hadde nå tenkt å skifte vinduene som
er like gamle som huset og samtidig øke isolasjonstykkelsen i veggene.
Men jeg ble noe betenkt da jeg leste artikkelen.

Det jeg har lest til nå er anbefalingene fra Enova som bare sier ”Etter-
isoler! Skift vinduer!” Uten forbehold eller angivelser av hva som er viktig
å være oppmerksom på. Egentlig burde Enova bli holdt ansvarlig om hus -
eiere fulgte deres råd, hvis problemer oppstår!

Jeg kunne tenke meg å utfordre dere til å følge opp artikkelen i Hus &
Bolig og skrive litt mer detaljert om hvordan eventuell etterisolering kan
gjøres. 

Jørg Dovland, Skien

Mer isolasjon kan
skape problemer
Jeg viser til artikkel i forrige utgave og
ber dere også komme med løsningsforslag
til hvordan etterisolering og tetting av
eldre hus skal gjennomføres. Det er fint
dersom dere kan være med å øke be-
folkningens kompetanse på dette området.

Harald Ringstad, Sørumsand

taletrengt
Benytt anledningen til å si din mening i Hus 

& Bolig.  Skriv kort til husogbolig@huseierne.no
Merk emnefeltet “Taletrengt”. Redaksjonen 

forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg. 

Hus & Bolig vil
skrive mer om 
etterisolering i
nummer 4-2010.

Red.
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Et vanlig massasjebad krever sterke kjemikalier og klor 
i kampen for å unngå vekst av biofilm i rørsystemene. 
Vi har derimot gjort det geniale og fjernet alt av skjulte 
rør og slanger. Her bader du garantert bakteriefritt. 
Med våre gjennomsiktige bunnplater kan du alltid se at 
karet er helt rent. Alt vaskes enkelt med mildt såpevann 
og svamp.
I hvilket kar tror du det er hyggeligst å bade?
Les mer om flere badekar og massasjebad på  
www.hurricane.no, eller ring Fjordbad AS på 33 45 39 50  
for mer informasjon.

Det �nnes to typer massasjebad.
Hurricane - og alle de andre.

Ren vannkra�.
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Advarer mot dusjkar 
Dusjing rett på gulvet er fy i fagkretser, og det hjelper ikke å installere tilsynelatende 

lure løsninger som dusjkar heller. Faktisk kan karene som er svært populære 
ellers i Europa føre med seg flere problemer enn de løser. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

UEGNET I NORGE: 
Lenger sør i Europa

 brukes det svært ofte 
et kar i bunnen av 

dusj nisjen, slik at man
 unngår å dusje rett på
flisene. Men denne løs-

ningen er lite egnet her i
landet, hevder fagfolk.
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På badet i mange europeiske
land er dusjen ofte et lekkert av-
lukke med noe som kan minne
om et lite badekar nedfelt i gul-
vet eller skjult bak en flislagt ter-
skel. For fuktbevisste nordmenn
som har fått innprentet at dusj-
kabinett er den eneste sikre løs-
ningen for å unngå vannskader
på badegulvet, kan dette ved før-
ste øyekast fortone seg som en
god idé. Dusjing foregår ikke rett
på gulvet, og samtidig får man

fordelen med å kunne designe en dusjnisje som
ser ut akkurat slik man selv vil. Dessverre er det
for godt til å være sant. 

– Foreløpig er dette et produkt vi anser som
lite egnet til bruk her i landet. Spesielt er det
komplisert å få til overgangen mellom dusjkaret
og membransjiktet på veggen, og hittil har vi
ikke sett noen gode løsninger på det, sier Cato

Karlsen, teknisk ansvarlig i Fagrådet for våtrom.
Han understreker at en av hovedårsakene til at
dette ikke fungerer i Norge er at vi bruker mye let-
tere konstruksjoner når vi bygger bad enn ellers
i verden, og at badene våre derfor er mye mer
 utsatt for skader på grunn av vann på avveie. Der
europeerne bruker betong, bruker vi tre. 

– Vi har ganske enkelt en annen hverdag her
i kalde nord og må fokusere mer på vannskade-
sikre løsninger, sier Karlsen. 

Mangler adgang til sluk
I tillegg til at kar av denne typen er kompliserte
å installere og gjør det vanskelig å få overganger
tette, gir det huseier begrenset adgang til sluk. Det
er en av grunnene til at produsenter av bade-
romsutstyr ikke velger å satse på dette i Norge. 

– Dusjkar ser veldig lekkert og praktisk ut,
men husk at når man feller et kar ned i et tregulv
skal man ha adgang til sluket. Det får du ikke.
Uansett om du har et kar på gulvet dusjer du rett

tema: bad og våtrom

VANNET RENNER BAK: – Det er komplisert å få til overgangen mellom dusjkaret og membransjiktet på
veggen, og hittil har vi ikke sett noen gode løsninger på det, sier Cato Karlsen i Fagrådet for Våtrom.

SKEPTISK:
Kan ikke

anbefales,
mener Cato

Karlsen i
Fagrådet

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

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

på flisene på veggen, derfor anbefaler vi fortsatt å bruke
dusjkabinett. Der er faren for vannlekkasjer nesten be-
grenset til null, sier Rolf Nilsen i Porsgrunn Bad. 

Firmaet representerer også det tyske selskapet Koralle
som leverer dusjkar i ulike varianter. Etter å ha forsøkt et
dusjkar som stod på en lav sokkel slik at man kunne
komme til vannlåsen, valgte Porsgrunn Porselen likevel
å la være å markedsføre dette i Norge. 

Ifølge Anders Wang i rørleggerkjeden Varme & Bad er
det i forbindelse med sluket de fleste skader i våtrom
skjer. Derfor er det svært viktig å holde det rent. 

– Å holde sluket rent er alfa og omega for det er jo der
lekkasjene kommer. Hår og lodotter tetter sluket, vannet
stiger og så får mann vann ut i betongskiktet og ut på
membranen. Det er ikke tvil om at rengjøring av sluk for-
lenger levetiden på badet, derfor bør man alltid ha tilgang
til det. 

Viktig å gjøre det riktig
Som fagmann er Wang heller ikke glad i dusjkar fordi de
kompliserer arbeidet til rørleggeren betraktelig og derfor
øker faren for lekka-
sjer på grunn av feil.

– Med kar av
denne typen blir ar-
beidet med mem-
bran mye vanskeli-
gere, og uansett
hvordan du snur og
vender på det vil
dette bli en halvveis
løsning sammenlig-
net med å installere
et dusjkabinett. Det
er fortsatt sikrest.
Da får du null vann
og null skader. Lig-
ger badet i andre
etasje bør man være
ekstra påpasselig
med å velge vannsi-
kre løsninger fordi
skadene blir ekstra
store dersom det lek-
ker vann gjennom konstruksjonen, sier Wang. Er badet på
bakkeplan, der det for det meste er pukk og stein under,
kan man ifølge Wang være litt mer eksperimentell. Sam-
tidig mener han at dersom man velger en rørlegger som
er kvalifisert, er det i utgangspunktet ingenting i veien for
å dusje rett på flisene.  

– Det som uansett er viktig når noe installeres i et bad,
er at membranen er kvalitetssikret og at alt gjøres etter da-
gens våtromsnorm. Gjør du det, skal du i utgangspunk-
tet kunne dusje rett på flisene i 20 år, sier Wang. brs@hus-
eierne.no

NEGATIV: Dette blir bare en
halvveis løsning, mener Anders
Wang i Varme og Bad.
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BEREDERFUNKSJON
   Varmer vannet 3 ganger raskere uten økt 
strømforbruk

  Gir 48% enøkgevinst med economy ½ aktivert

  Anti-legionella funksjon

  Feilindikator for termostat og varmeelement

AUTOMATISK VANNSTOPPERFUNKSJON
   Waterguard automatisk vannstopper 
integrert i sentralen

   Trådløse sensorer for utplassering 
i alle rom med vann

  Magnetventil monteres på hovedinntaket

  Reduksjon på forsikringspremien

– det komplette produktet for alle boliger

Lekkasjesikring og varmtvannsbereder 
– i ett og samme produkt!

Se www.waterguard.no eller kontakt oss på telefon 23115660 for mer informasjon.
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INGEN ADGANG: Et badekar uten inspeksjonsluke er pent å se på, men på baksiden kan det skjule seg alvorlige fuktskader.
Foto: Jonas Ingerstedt / Scanpix.

Unngå skjebnesvangre 
feil med flott kar

La deg ikke lure av en flott fasade, advarer Fagrådet for våtrom. Innebygde badekar er kanskje 
pene å se på, men er ikke arbeidet skikkelig utført kan baksiden skjule alvorlige fuktskader. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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– Det viktigste er at alt som er under badekaret er
tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring, sier Cato
Karlsen, teknisk ansvarlig i Fagrådet for våtrom.
Han oppfordrer huseiere til å sjekke badet nøye
når de kjøper ny bolig eller pusser opp sitt eksi -
sterende hjem. 

– Vi opplever stadig at sluk og andre instal -
lasjoner ligger så langt innunder karet at det ikke
er tilgjengelig. Konsekvensen kan for eksempel
være at sluket tetter seg og da får du vann på av-
veie. Det er jo der den store problemstillingen lig-
ger, sier Karlsen.

For at et badekar av denne typen skal møte
våt romsnormens krav, skal det bygges med lufte-
og inspeksjonsluke slik at eventuell fuktighet som
kommer under karet har mulighet til å slippe ut
og at sluk og annet utstyr kan renses og inspise-
res regelmessig. 

– Det er viktig at størrelsen på luken er tilstrek-
kelig slik at man kommer til. Dette er spesielt vik-
tig dersom man har boblekar der kompressoren
står på badet. Da samler det seg lett mye støv og
annet dritt under karet, sier Karlsen.

Viktig med tetting
Skal fukten holdes unna er det også viktig at fu-
gene rundt karet er skikkelig tette slik at vannsøl
fra bading eller dusjing ikke får mulighet til å
renne ned og under badekaret. Som ellers på ba-
det, må det i tillegg være skikkelig fall til sluk slik
at det renner riktig vei dersom uhellet er ute. El-
lers påpeker Karlsen at konsekvensene av vannsøl
under badekaret ikke nødvendigvis trenger å være
så store dersom arbeidet ellers på badet er skikke-
lig utført. 

– De fleste karene i dag blir som regel bygget
av ikke-organisk materiale som ikke tar skade av
fuktighet. Er membranen under karet skikkelig
lagt, skal det heller ikke føre til større skader der-
som uhellet er ute, sier Karlsen. 
brs@huseierne.no

tema: bad og våtrom

www.geberit.no

HULL: Innbygde bade-
kar skal ha inspek-
sjonluke. Den må ikke
være for liten. Under
boblekar samler det
seg svært ofte mye
skitt som må fjernes.
Foto: Litex.



63hus&bolig 2–2010 •

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!

Varme & Bad samarbeider med 
Huseiernes Landsforbund og IF om 
å bekjempe vannskader 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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Markedsføres av

SLIK DU VIL HA  
DET PÅ BADET!
Litex Membranplater er vann og damptette plater for flislegging på bad og i 

våtrom. I tillegg til sine unike egenskaper er Litexplaten utrolig  enkel og fleksibel 

å arbeide med. Råte og muggsopp kan du glemme, Litex holder tett. 

Litex Membranplater veier en brøkdel av  tradisjonelle gipsplater noe som gjør 

arbeidet til en lek. Platene kan  brukes på nær sagt alle  underlag. Perfekt til 

 flis legging – raskt og enkelt.

NYHET! Med Litex selvklebende skjøtebånd kan du forsegle skjøter og 

 gjennomføringer uten bruk av  smøremembran.

Norges mest brukte membranplate til bad og våtrom.

www.litex.no

L I T E X  M E M B R A N P L A T E R  –  E N K L E R E  O G  B E D R E 
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Dropp dopapiret


Nye toaletter som skyller
og føner deg nedentil gjør
bruk av toalettpapir totalt
overflødig. 
– Dersom du er skitten
ellers på kroppen er det
ikke naturlig å bruke papir
for å vaske seg – du bruker
vann. Det samme burde
gjelde for baken, sier
Beate Gerø i Geberit. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Du trenger ikke være pleietrengende, funk-
sjonshemmet eller slite med hemoroider
for å ha glede av et toalett som ved hjelp av

få tastetrykk tar seg av hele rengjøringsjobben et-
ter endt dobesøk. Skal vi tro Geberit, som mar-
kedsfører toalettet AquaClean, er dette noe for
alle som er opptatt av høy livskvalitet og hygiene.
Selskapet tilbyr alt fra enkle seter med spyling som
kan plasseres oppå ditt eksisterende toalett, til
avanserte toaletter med bevegelig dusjstråle, mas-
sasjefunksjon, varmluft, ladydusj og fjernkontroll.
Har du behov for det, kan du også lagre flere bru-
kerprofiler, og få løsninger med et eget luktavsug.
Prislappen på utstyret ligger på mellom 5 000 og
40 000 kroner. 

– Vi ser at når folk først har begynt å bruke
penger på et bad, velger mange også å legge mer
penger i et toalett av denne typen. Hos oss har vi
installert AquaClean på jobben, og når du først har
begynt å bruke det føler du deg ikke lenger ordent-
lig ren med papir, sier Gerø. 

Ingenting å le av 
Det er ikke til å komme bort fra at alt som har med
tiss og bæsj å gjøre ofte blir gjenstand for vitsing,
og både Gerø og konkurrenten Kjell Ivar Farstad,
som de siste fem årene har importert Wash’n
Clean, møter stadig folk som sliter med å holde seg
seriøse når de får demonstrert de nye toalettene. 

– Da vi først introduserte dette på markedet var
det mange som lo og flirte, men de siste årene har
interessen for dette økt veldig og flere tar dette se-
riøst, forteller Farstad. Produktet han står bak kan
ifølge ham selv enkelt monteres på 90 – 95 prosent
av toalettene som står plassert i norske hjem i dag.  

Gerø, som står på stand i forbindelse med en
rørleggermesse da Hus & Bolig kontakter henne,
forteller at det allerede har kommet en del tøffe

 arbeidskarer innom for en demonstra-
sjon og at vitsene sitter løst. 

–  Mange ler når de får demonstrert
dette, men hvorfor er vi så redde for å få
vann i baken? Vi vaskers oss jo med vann
overalt ellers. 

God helseeffekt
– Et toalett av denne typen er veldig bra
for alle som tenker helse. For bevegelses-
hemmede, eldre og dem med kløe
nedentil er det uten tvil et kjempepro-
dukt sier Gerø. Farstad forteller at han
har fått svært gode tilbakemeldinger fra
folk som sliter med inkontinens og gjentatte urin-
veisinfeksjoner. Han anbefaler også produktet for
gravide, kvinner med menstruasjon og personer
med diaré. 

– En gang fikk jeg en henvendelse fra en eldre
dame som i et langt liv hadde slitt med kontinuer-
lige urinveisinfeksjoner. Etter å ha kjøpt produktet
vårt hadde hun ikke hatt det på et år, og ønsket at
andre skulle få vite om det. Det endte med at hun
stilte opp i en artikkel for  ukebladet Allers for å for-
telle om nytten hun hadde hatt av produktet, sier
Farstad. 

Voksende marked
Geberit begynte for alvor å markedsføre Aqua-
Clean-produktene for privatmarkedet for to og et
halvt år siden. I dag omsetter selskapet toaletter
med spyling for mellom 4,5 og 5 millioner kroner
til grossister og rørleggere. Går det som Geberit vil,
blir omsetningen for 2010 doblet. 

– Det siste året har vært preget av finanskrisen,
og gjorde at omsetningen for 2008 og 2009 stod på
stedet hvil. Nå merker vi at interessen for dette er
på full fart oppover, sier Gerø. brs@huseierne.no

SPYLER RENT: Vann-
strålen og fønfunksjonen
betjenes enkelt med
noen få tastetrykk.

tema: bad og våtrom
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Egentlig er virkeligheten enkel: En boligselger vil ha mest mulig 
for boligen sin, mens boligkjøperen vil ha mest mulig for 
pengene sine. Skal det bli noe av bolighandelen, må begge 
parter være fornøyd med avtalen. Men de som selv har øko-
nomiske interesser i boligomsetningen, kan nødvendigvis ikke 
være nøytrale i prissettingen.

Hvordan kan man så �nne en riktigst mulig verdi?

En NTF-takstmann er utdannet for å sikre den avgjørende 
nøytraliteten. Takstmannen har selv ingen økonomiske 
interesser i boligomsetningen, men er kun opptatt av å �nne 
den riktige markedsprisen på boligen på takseringstidspunktet. 
Høy byggteknisk kompetanse, omfattende markedskunnskap, 
økonomisk innsikt og lang erfaring med å sette pris på verdier 
er noe av det NTF krever av sine medlemmer. Det er derfor du 
er tryggere når du velger en NTF-takstmann.

Kunsten å velge en takstmann du kan stole på!

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 !

Den nøytrale tredjeparten
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– Det er jo så mange flotte gamle badekar der ute!
Innebygde og spesialtilpassete i erverdige funkis-
bad, eller frittstående med nydelige løveføtter,
ørneføtter, eller andre varianter, som for eksem-
pel de klovformede jeg gjerne kaller griseføtter. Så
mye bedre det er å ta vare på disse, enn å kaste
dem og få inn noe nytt, moderne og pregløst!

Arthur Sæterdal, som har jobbet med å re-
emaljere og pusse opp gamle badekar, vaskeser-
vanter og fliser i 17 år, snakker ivrig om arbeidet
sitt. I løpet av sin lange fartstid i bransjen har han
reddet mange gamle kar fra søppeldyngen. For
selv om et badekar er slitt, betyr ikke det nødven-
digvis at det står for døden. Ny emalje, marmo-
rering, eller kanskje litt bladgull kan gi nytt liv.

Løveføttenes konge
Arthur Sæterdal i Kott Koating redder utrydningstruede løveføtter. 

KLO 1: Fugleklør er dekorative badekarføtter.

GRIS: En enkel ”grisefot” kan bli vakker med
ny overflate.

KLO 2: Fire slike føtter på badekaret – og det vil
garantert synes på baderommet. 
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Bladgull
– For noen år siden fikk jeg
jobben med å pusse opp
dronning Mauds gamle
porselensbadekar på
Slottet. Det var virkelig
staselig! Det veide vel
rundt 400 kilo, så det
enkleste var å la det stå og så gjøre jobben der.
Med ny emalje og tre striper bladgull ble det
virkelig et vakkert kar, smiler Sæterdal. 
Han har også pusset opp løvefotsbadekaret
Bjørnstjerne Bjørnson senket sin ruvende
kropp ned i da han skulle slappe av, samt
vært på Skaugum både for å fikse et badekar

og for å sette i stand vasker for kron-
prinsparet. Grand Hotell i Oslo, med
sine gamle, innmurte badekar, har
også hatt besøk av Sæterdal for å be-
kjempe tidens tann. 

Enkelt og billig
Men det er ikke bare bladgull og glitter i Sæterdals
hverdag. Mange av arbeidene han gjør består i å
fornye vanlige, eldre baderom på en enkel og bil-
lig måte. 

– Å pusse opp badet tar gjerne ukevis; du må
leve i rot, støv og støy – og akkurat hva sluttreg-

tema: bad og våtrom

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD



REEMALJØR: … og løveføttenes konge,
Arthur  Sæterdal har  reddet mange
 badekar fra  søppeldynge-døden. 

EKSKLUSIVT: Badekar med forgylte løveføtter. Foto: Dag Fonbæk / Scanpix.
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ningen kommer på kan være vanskelig å vite. Jeg
mener at en overflatebehandling er et godt alterna-
tiv, så sant baderommet ikke har grunnleggende
problemer, som fukt, råte eller lignende. Særlig er re-
emaljering en god løsning for dem med innebygde
badekar som kan være vanskelig å få byttet ut. Job-
ben tar en dag og har en fast pris, så det er veldig en-
kelt for kunden å forholde seg til, sier Sæterdal. 

Behandlingen av badekaret begynner med en
grundig vaskeprosess. Deretter repareres sprekker
og skrammer før de pusses ned. Så påføres en grun-
ning med en polymerisk emalje og til slutt legges
toppstrøket som utgjør overflatefinishen. I herdet til-
stand er den helt giftfri, og det ”nye” badekaret kan
brukes etter et døgn.

– Jeg pusser også opp flisene på veggen, dersom
det er ønskelig. For folk som er lei av fargene de
valgte for noen år siden er dette en god, enkel og bil-
lig løsning, mener Sæterdal. Han understreker imid-
lertid at en overflatebehandling ikke på noen måte
kan erstatte et godt grunnarbeid. Har man proble-
mer med fukt, sopp og råte, må de håndteres på et
mer grunnleggende nivå. 

SOM NYE: Det innebygde badekaret og flisene bak er blitt
gode som nye etter en behandling med ny emalje. 

GOD LØSNING: – Reemaljering var en 
god løsning på det gamle baderommet 
i utleieleiligheten, synes Sonya Despard. 

Fakta om emalje
Emalje er et hardt, tynt, glassaktig materiale med
eller uten farge. Det brukes til å pynte, forsterke eller
beskytte overflaten på gjenstander av metall, glass og
porselen. 

Emaljepulveret lages av glasstøv, smeltestoffer og
metalloksider som gir ulike farger. Pulveret smeltes
fast til underlaget.

Håndverket er kjent siden antikken. Mens emalje
lenge bare ble brukt til dekor av smykker og kunst-
gjenstander, ble teknisk emaljering på 1800-tallet tatt
i bruk for å beskytte kjøkken- og sanitetsvarer  laget
av stål  og støpejern. 

Emaljerte flater ruster ikke, er slitesterke og lette
å holde rene, og emaljering ble derfor særlig brukt til
badekar, kokekar og etter hvert også komfyrer  og
kjøleskap. Det ble også vanlig med emaljerte metall-
skilt som tåler å stå ute i vær og vind.

KILDE: Wikipedia
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Sjarmerende med slitasje
For Sonya Despard var reemaljering en god løsning
i utleieleiligheten hun eier i en av Oslos typiske fun-
kisblokker. 

– Siden badekaret er innebygd ville det ha vært
en omfattende jobb å bytte det ut. Da syntes jeg det
var bedre å reemaljere det; og når jeg først var i gang,
var det like greit å ta flisene bak, som også var svært
slitt, sier Despard. 

På badet har hun beholdt den gamle servanten,
men fått et nytt, passende armatur. De små overfla-
diske sprekkene får være, enn så lenge. 

– Det kan jo være litt av sjarmen det også, så
lenge sprekkene ikke er gjennomgående. Hvorfor
skal alt være så nytt og pregløst alltid, smiler Sæter-
dal. Som i hvert fall gjør sitt for å holde det pregløse
på en armlengdes avstand. raa@huseierne.no

Du kan være helt trygg på at vi 
vet hva vi snakker om
 

– når det gjelder vindu!

H-vinduet Bauge AS 
H-vinduet Magnor AS 
H-vinduet Fjerdingstad AS 

I mer enn 50 år har vi levert vinduer til fornøyde 

www.h-partner.no
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TELEFON:  56 30 41 00
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Økologisk skittentøyvask 
Økologiske hvitevarer høres ut som en vits,
men nå kan du også få renere samvittighet
etter at klesvasken er over. Whirlpools siste
vaskemaskin er del av Green Generation
 serien, og vasker du med den, kan du ifølge
produsenten reduser energi- og vannfor-
bruket med 50 prosent og mengden vaske -
middel med 20 prosent. www.whirlpool.no

Fug ugress 
Å luke ugress mellom steinene i oppkjørse-
len til huset er en utakknemlig jobb. Ikke
før er løvetann og annen uønsket hagepryd
levert til kompostering, så spirer de frodig
opp igjen. Blomstene i bedet derimot, får
enten for mye eller for lite vann og dør en
stille død. Den nyutviklede miljøvennlige
fugesanden fra Dansand lover å ta knekken
på ugress mellom stein og fliser, så er i
hvert fall det problemet løst. 
www.danfugesand.dk

STERKE SAKER
Å bruke verktøy er vanskelig dersom du har ti eller
flere tommeltotter. Derfor vil nok mange hobby-
håndverkere ønske limet x-tack7 fra Relekta vel -
kommen. Limet skal erstatte både lodding, bolter,
nagler, skruer og spiker, Det herder under vann, 
kan brukes på våte overflater og er overmalbart. 
www.relekta.no

HUSKER DU?
Med hengestolen Ipanema fra TGI 

kan du henge fra en gren i hagen og
huske deg gjennom sommeren. Det store
spørsmålet blir vel egentlig hvem som får
førsterett på stolen. Ønsker du selv å benytte
deg av den, må du trolig sørge for å sette i gang
vannsprederen eller installere et huskestativ til barna.

Stolen får du blant annet i Hus & Hage butikkene. 
www.husoghage.no

nyttpåmarkedet
“Gjerrighet er alle lasters mor.”

Lucius Annæus Seneca

Lysende idé
Akkurat det vi trenger. Et nytt
medium å formidle beskjeder,

meninger og sinnsstemninger gjen-
nom. Northern Lighting har nemlig
lansert det de selv kaller en fersk
stemningslampe. Lampen Snakkes

er et veggmontert stemningslys der
du selv kan skrive beskjeder med en
markeringspenn. Minn leietakeren
på å betale husleien, fortell pappa
at du har krasjet bilen, eller minn
kjæresten på at du elsker henne,

foreslår Northern Lighting. 
www.northernlighting.no

brs@huseierne.no
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KAOSKONTROLL
Enten du ønsker å oppbevare salt, sukker, mynter
eller hårspenner, hevder Littala å ha løsningen
for deg. Nå får du nemlig Littalas Jars glass -
krukker i to nye størrelser og flere frekke farger.
De munnblåste glasskrukkene leveres med luft-
tett plastlokk og kan stables i høyden. 
www.littala.com

På god fot
Er du typen som liker å bruke som-

meren til å klatre rundt i stiger for å
male og pusse opp huset, kan stige-
foten ST-1 fra KamCo være tingen for
deg. Personskader ved bruk av stiger
er nemlig en av de vanligste arbeids-
og hjemme ulykkene. Foten gjør det

enklere å bruke stiger i skrått
 terreng, øker side stabiliteten, og
gjør at stigen ikke glir så lett på

 underlaget. www.kamco.no

Linoleum fra gulv til tak
Linoleum er ikke bare noe vi bør ha på gulvet
mener Forbo Flooring, og har nylig gått i bresjen
for å få flere til å bruke materialet. Det har blant
annet resultert i at Forbos møbellinoleum har blitt
benyttet i produkter som Arkitekt Troels Grum-
Schwensens caféstol Log. Stolen er designet for
den danske møbelprodusenten Rumas. 
www.forbo-flooring.no

nyttpåmarkedet
“Pass deg for de små utgiftene, 
liten lekk kan senke stort dekk.”

Benjamin Franklin

Furu i friluft 
Denne Lodgestolen fra Ygg&Lyng skal
fungere like godt ute som inne. Stolen er
laget av heltre furu, og selv om den ikke
ser så behagelig ut å sitte på, kan du
sikkert løse det med noen gode puter.
www.yggoglyng.no

Vannvittig miljøvennlig
Miljø og helse er vi vinden som aldri før. Nå har
det elskede og forhatte produktet Sodastream,
som på 80-tallet foret barn med hjemmelaget
sukkerholdig brus, fått anledning til å spille

både helse og miljøkortet. I dag er det nemlig
vann som skal ha kullsyre, og det er jo sunt.

Produsenten har også lansert en rekke sukker-
frie brussmaker. Miljøet får sitt ved at vannet
du bruker tas rett fra springen, noe som betyr

mindre transport og mindre plastflasker. 
www.sodastream.no

brs@huseierne.no
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createurene.no
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Din lokale 
byggevarehandel

Vi kan formidle
kontakt med

seriøse byggmestre

www.byggeriet.no
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Dette bør du vite om
strømprisene

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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Hvorfor har strømmen vært så dyr
 enkelte steder akkurat denne vinteren?
Vinterkulda har ført til stor etterspørsel etter
strøm i hele Norden, som er ett felles kraftmar-
ked. Samtidig har store deler av svensk kjerne-
kraftproduksjon ligget nede i vinter, med mindre
strømproduksjon som følge. De siste månedene
har også lite nedbør ført til lavt nivå i vannmaga-
sinene. Vannmagasinene er naturlige innsjøer el-
ler kunstig bygde bassenger der vannet i vassdrag
kan lagres i perioder med større tilsig av vann enn
etterspørsel etter kraft. Fyllingsgraden forteller
hvor mye vann det er igjen i magasinet; i praksis
hvor mye strøm som ligger ”på lager”. Strøm har
altså vært et knapphetsgode over hele Norden, og
da har prisene steget.

Bare på Jylland har de hatt stor nok strømpro-
duksjon og liten nok etterspørsel til at strømpri-
sen har holdt seg forholdsvis lav. Siden det er et
godt strømledningsnett (i form av sjøkabler)
mellom Sør-Norge og Jylland har Jylland kunnet
selge en del lavprisstrøm til Sørlandet, som sam-
men med god egenproduksjon igjen har kunnet
overføre strøm til Øst-Norge. Det er imidlertid
ikke godt nok utbygd strømnett ut fra Jylland til
at de har kunnet avhjelpe energiknappheten og
holde prisene lave i resten av Norden. Midt-
Norge, Sverige, Finland, Skjælland og Nord-Norge
har dermed i stor grad har hatt nokså like, og høy-
ere, strømpriser. 

Hvorfor er Norge delt inn 
i ulike ”strømområder”?
Forskriftene til energiloven sier at Statnett skal
dele Norge inn i ulike soner, såkalte elspotområ-
der, ved en forventet energiknapphet. Innen disse
områdene skal energiprisen reguleres av tilbud og
etterspørsel. Når prisen i et område blir høy, fordi
tilbudet er mindre enn etterspørselen, vil kraft-
børsen sørge for at strøm fra lavprisområder går
til høyprisområdet. Målet er at ledningskapasite-
ten da skal bli utnyttet til fulle, at energiknapphe-
ten i området skal bli avhjulpet, og at prisene
igjen vil jevne seg ut mellom områdene. Fra 11. ja-
nuar ble Norge delt inn i fire elspotområder, og
fra 15. mars ble det fem. 

Har du fått med deg at strømmen har vært dyr i vinter, men ikke riktig
hvorfor? Lurer du på hvor mye av det du betaler som egentlig er avgifter
til staten, hva nettleien går til, eller trenger du en kjapp repetisjon av
hva som egentlig er forskjellen mellom fastpris-, standard variabel pris-
og spotprisavtale? Hus & Bolig gir deg en enkel innføring. 

Område med Enova-avgift
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Område med forbruksavgift
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Kan ikke de med høye 
strømpriser bare bytte strømleverandør?
Alle leverandørene må forholde seg til det oven-
for forklarte sonesystemet og forhandle strøm
innen sonene, derfor er ikke løsningen så enkel.
Men ulike leverandører kan ha ulike prisstrategier,
derfor kan strømprisene likevel variere noe innen
de gitte rammene. 

Rammes alle forbrukerne når 
prisen i et område går opp?
Nei. De med fastprisavtaler betaler den faste pri-
sen, uansett. 

Hvor store avgifter 
betaler vi på strømmen? 
Som forbrukere betaler vi tre avgifter på strøm-
men: Forbruksavgift, Enova-avgift og merverdiav-
gift. I 2010 er forbruksavgiften 11,01 øre per kWh.
Forbrukere i Finnmark og noen kommuner i
Nord-Troms er fritatt for forbruksavgiften. Enova-
avgiften er på 1 øre per kWh. Både forbruksavgif-
ten og Enova-avgiften innkreves av nettselska-
pene; du betaler altså disse avgiftene sammen
med nettleien. 

Merverdiavgiften på strøm er på 25 prosent.
Husholdningskunder i Nordland, Troms og Finn-
mark er unntatt fra å betale merverdiavgift på
strøm. Det er også merverdiavgift på nettleien, på
forbruksavgiften og på Enova-avgiften.

Hva er nettleie?
Nettleie er det du betaler for å få strømmen levert
til huset. Andre ord for nettleie er tariff eller over-
føringstariff. Hvert nettselskap har monopol
innen sitt område, fordi konkurranse ville ført til
en kaotisk og lite hensiktsmessig utbygging av
strømnettet. Nettleien varierer fra selskap til sel-
skap og påvirkes blant annet av topografiske og
klimatiske forhold. Vanligvis koster det mer å
forsyne et område med spredt bebyggelse enn et
tettbygd område. Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (NVE) fastsetter en individuell inntekts-
ramme for hvert nettselskap årlig. Inntekten skal
dekke driften og vedlikeholdet av nettet og gi en
rimelig avkastning. Nettleien består av et fast-
ledd og et variabelt ledd som henger sammen
med forbruket ditt. 
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Forbruksavgift 25 %
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STRØMREGNINGEN:
Ved et årsforbuk på 20 000 kWh 
i Oslo/Akershus utgjør 



Strømselskapene tilbyr ulike strøm -
avtaler. Hva er forskjellen mellom 
fastprisavtale, standard variabel 
prisavtale og spotprisavtale?
Fastpris er, som ordet tilsier, en avtale med ditt
kraftselskap om at det skal levere strøm til deg
til en fast pris i en bestemt periode, for eksem-
pel det neste året, eller de neste tre årene.
Normalt kan du da ikke skifte leverandør i
denne perioden. Til gjengjeld får du strøm
til den avtalte prisen, uansett hvordan
markedet svinger. Fastpris kan sammen-
lignes med et fastrentelån – over tid be-
taler du trolig litt mer, men du slipper
overraskelsene. Noen leverandører
krever et årlig fastbeløp i tillegg til
den faste strømprisen.

Standard variabel kraftpris har tradisjo-
nelt vært den vanligste avtalen mellom
forbrukere og kraftleverandører i Norge.
Dersom du ikke kan huske å ha gjort
noen endringer med ditt strømselskap,
har du trolig denne avtalen. Med
denne avtalen varierer prisen på
strømmen din med markedsprisen,

men strømselskapet ditt må annonsere en pris-
oppgang 14 dager før det skjer. Annonseringen
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skjer som oftest i aviser og ved publisering på
Konkurransetilsynets nettsider. Slike avtaler har
normalt ingen oppsigelsestid, men å skifte leve-
randør kan likevel ta opptil fire uker. Noen leve-
randører krever et fastbeløp i tillegg til den vari-
able kraftprisen. 

Spotprisavtale (kalles også markedsprisavtale)
innebærer at prisen du betaler for strømmen føl-
ger markedsprisen som fastsettes på den nordiske
kaftbørsen Nord Pool time for time. I tillegg til
markedsprisen betaler du et påslag per kWh.
Noen spotprisavtaler har fastbeløp i stedet for
påslag. Det er i utgangspunktet bare påslaget eller
fastbeløpet som skiller strømselskapenes strøm-
priser ved spotprisavtaler. 

Hvor mye kan jeg selv påvirke min egen
strømregning ved bytte av leverandør,
avtale eller lignende? 
Du kan selv bestemme om du vil ha fastpris, stan-
dard variabel kraftpris eller spotprisavtale. Hvilken
avtale som lønner seg er avhengig av hvordan
markedet svinger. Med en fastprisavtale risikerer
du å betale noe mer til sammen, mot tryggheten
om at du alltid vet hva du skal betale. En spotpri-
savtale er ofte billigst over tid, men risikoen er
stor, slik vi har sett med vinterens prisstigninger.
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Standard variabel kraftpris vil i tider med prisopp-
gang være billigere enn spotpris,  siden den henger
noe etter spotprismarkedet. 

Om det lønner seg å bytte leverandør er det hel-
ler ikke noe entydig svar på, men Konkurransetil-
synet oppfordrer folk som aldri har skiftet strøm-
leverandør til å vurdere denne muligheten, både
fordi man som forbruker kan spare mye på å
bytte fra en dyr strømavtale til en billig, og fordi
konkurransen i kraftmarkedet er avhengig av pris-
bevisste forbrukere som velger det beste tilbudet. 
På nettsidene til Konkurransetilsynet finner du in-
formasjon om prisen de enkelte kraftleverandører
tar for levering av strøm til spotpris, standard va-
riabel kraftpris samt 1-års og 3-års fastprisavtaler
til husholdninger. 

Dersom du ønsker å bytte leverandør og avtale
bør du være obs på at du faktisk bestiller den av-
talen du har sett deg ut. Flere leverandører har for
eksempel to spotprisprodukter, ett med et påslag
per kilowattime, og ett uten påslag, men med år-
lig fastbeløp (strøm til innkjøpspris), eller de
opererer med ulike priser avhengig av hva slags
betalingsmåte du velger. Dersom du velger en av-
tale med forhåndsbetaling, risikerer du å tape
forhåndsbetalte penger hvis leverandøren går

konkurs. Du bør også sjekke om du eventuelt får
tilbake forhåndsbetalte fastbeløp dersom du øn-
sker å bytte kraftleverandør. 

Hvordan bytter jeg strømleverandør?
Ta kontakt med den nye leverandøren per telefon
eller e-post og du vil trolig få god hjelp med dette.
Vanligvis vil det nye strømselskapet ha
ditt navn og adresse og målepunkt-ID.
Målepunkt-ID er det unike identifika-
sjonsnummeret på din strømmåler. Det
er ikke det samme som målernummeret,
som du finner på strømmåleren. Måle-
punkt-ID-en finner du på forrige regning
fra nett selskapet, eller ved å kontakte nett-
selskapet og spørre. 

Jeg glemmer ofte å lese av 
strømmåleren min; fører det 
til at jeg betaler for mye?
Nettselskapet plikter i utgangspunktet å sørge for
at måleren din blir avlest, men i nettleieavtalen
stiller nettleverandøren som oftest krav om at du
som kunde må gjøre dette selv. Dersom du ikke
leser av måleren kan nettselskapet stipulere for-
bruket ditt, men du risikerer at du blir avregnet for
feil forbruksmengde. raa@huseierne.no
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Høye strømregninger til tross: Få nordmenn
vil bytte ut vinterens dyre strøm med bil-
ligere strøm produsert på atomkraftverk

her hjemme. Det viser en spørreundersøkelse
TNS-Gallup har gjort for Hus & Bolig. I under -
søkelsen svarer nesten 70 prosent av de spurte nei
på spørsmålet om de synes at Norge skal satse på
kjernekraft dersom det gir dem lavere strømreg-
ning. Bare én av fire svarer ja. Det er den godt
voksne delen av befolkningen som er mest nega-
tiv: Hele fire av fem personer i alderen 45 – 59 år
mener utsiktene til lavere strømregninger ikke er
god nok grunn til å satse på kjernekraft i Norge.
Ikke uventet er det de med lavest inntekt som er
mest positive; en av tre med inntekt under
150 000 kroner svarer ja. 

Miljøhensyn
Det nokså tydelige nei-et til kjernekraft er imidler-
tid ikke absolutt. Dersom atomkraftverk i Norge
førte til lavere CO2-utslipp, er vi mindre skeptiske.
49,5 prosent svarer nei, mens nesten 40 prosent
svarer ja på spørsmålet om Norge burde satse på
kjernekraft dersom det reduserer CO2-utslippene.
Det er den yngste delen av befolkningen som er
mest positiv: Blant folk i alderen 15-29 år svarer
54 prosent ja og bare 36 prosent nei på dette
spørsmålet. 

Svensk snuoperasjon 
Vinterens strømkrise har vist at vi i Norge er av-
hengig av kjernekraft – fra Sverige. Der ble det for-
budt å bygge ut ny atomkraft etter en folkeavstem-
ning i 1980, og planen var lenge å legge ned all
atomkraft innen 2010. Men i en klima- og energi-
plan som ble utarbeidet i 2009 snudde regje-
ringen, og den har nå åpnet opp for bygging av
nye kjernekraftverk. Samtidig har den satt et mål
om at Sverige skal redusere CO2-utslippene med
40 prosent innen 2020. 

Norsk miljø-nei
I Norge gikk en samlet miljøbevegelse i 2007 ut
med et opprop mot kjernekraft. I oppropet skri-
ver miljøorganisasjonene at de erkjenner at det
fins energikilder som er klimanøytrale, det vil si
radioaktive stoffer som for eksempel radium, uran
og thorium som ikke bidrar til klima endringer.
Organisasjonene mente imidlertid at bruken av
disse medfører så mange andre betydelige miljø-
og avfallsproblemer, sikkerhetsproblemer og ne-
gative samfunnsmessige endringer at det veide
tungt imot å ta dem i bruk. 

Av de norske partiene er det bare Fremskritts-
partiet som har vært tydelig for mer forskning
rundt, og debatt om, norsk kjernekraft. raa@hus-
eierne.no

Kjernekraft: 
Ja – men ikke i Norge

I tider med strømknapphet er Norge avhengig av svensk kjernekraftproduksjon. Men hvordan stiller
vi oss til atomkraft på norsk jord? Hus & Bolig har foretatt en undersøkelse som viser at 

det først og fremst er miljøet, og ikke lommeboken, som er viktig for folk.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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– Her var det hardt! Varmepumpeinstallatør Bård
Engebretsen i Oslo Varmepumpe legger seg tungt
mot drillen, mens boret sakte jobber seg varmt
innover i den hvite muren. Omsider kommer
boret langt nok inn. 

– Dette er en av de seigeste murene jeg har
vært borti. Men sånn er det når man installerer
varmepumpe – alle hus er forskjellige og det er
alltid noen overraskelser underveis, sier Enge-
bretsen. 

Vant varmepumpe
Denne dagen har han tatt turen til Runi Tomter
Hansen og hennes familie på Tåsen i Oslo. Han-
sen meldte seg inn i Huseiernes Landsforbund i
høst, og ble medlem nummer 50 000 i forbun-
dets Oslo- og Akershusavdeling. Dette ble behø-
rig belønnet med en premie til en verdi av 25 000
kroner i valgfrie varer og tjenester fra Huseiernes
samarbeidspartnere. Hansen valgte en varme-
pumpe fra Daikin. 

– Det var den mest fornuftige måten for oss å
bruke pengepremien på. Med den sprengkulda vi
har hatt i vinter, har vi hatt noen heftige fyrings-
utgifter. Nå håper jeg varmepumpen kan gi oss
noen besparelser i så måte, smiler Tomter Hansen
fornøyd. 

Huset hun bor i sammen med mannen Jon
Kolbeinsen og deres to barn, har to gamle ved -
ovner, og oppvarmes ellers av elektriske panel -
ovner. Enkelte av vinduene er nye og godt isolert
– andre er gamle og trekkfulle. Fra taket henger is-
tappene og vitner om energilekkasje. 

Mye å tenke på når 
varmepumpe
skal installeres
Luft-til-luftvarmepumper dukker så raskt opp i enkelte nabolag at man skulle 
tro det nærmest bare var å klistre dem på veggen. Men installasjonen krever 
langt mer enn som så. Hus & Bolig ble med da familien Hansen/Kolbeinsen 

fikk en flunkende ny pumpe i hus. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

TAPER VARME: Huset
fra 1957 taper varme
til det dårlig isolerte
loftet og gjennom
gamle vinduer. Varme-
pumpen er første skritt
på veien til et mer
energieffektivt hus, 
– deretter står loftet og
vinduene for tur. 

RETT PLASSERING: 
Varmepumpens utedel
bør ikke henge for lavt. 
– Her blir det god
 klaring til bakken, 
sier installatør Bård
Engebretsen.
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– Med denne varmepumpen tipper jeg dere
nesten kan få halvert strømforbruket til oppvar-
ming, spår installatør Engebretsen. Omsider har
han fått boret dypt nok inn i muren til å feste sta-
tivet som utedelen av varmepumpen skal hvile
på. Nå bærer det inn for å feste innedelen. 

Plassering
Familien har valgt en gulvmodell, det vil si en var-
mepumpe der innedelen kan plasseres lavt på
veggen. De vil ha den under det ene vinduet i
stuen, der de tidligere hadde en panelovn, slik at
den kan gi varme til både stuen, spisestuen og tv-
rommet innenfor. Utedelen har de valgt å plassere
på muren under verandaen, der den blir mindre
synlig enn på veggen under vinduet. Ledningene
mellom delene legger de foreløpig under veran-
datrappen, men den har de tenkt å sage av til
sommeren. Først da vil rørstrekket kunne legges
skikkelig.

– Det er ikke noe problem å ha litt avstand
mellom ute- og innedelen på varmepumpen, sier
Engebretsen. – Men det er viktig å tenke gjennom
hvor ledningene mellom de to delene skal gå. De
må for all del ikke legges slik at de lager snuble-
kanter og står i fare for å bli revet ut, legger han
til. Rørstrekket bør være minst to meter langt, og
maks femten for at ikke varmetapet skal bli for
stort.  

Det er dessuten viktig at utedelen ikke henger
for lavt. Om vinteren vil kondens fra maskinen
dryppe ned på bakken og fryse. Dersom pumpen
ikke henger i god avstand fra bakken, vil issvul-
len raskt vokse opp i pumpen og ødelegge mas-
kineriet. 

Jordet utekontakt
Hos familien Hansen/Kolbeinsen melder det seg
tidlig et problem: Hvor skal varmepumpen ta
strømmen fra?

– Det beste er om dere får en elektriker til å
koble opp en jordet utekontakt, sier Engebretsen,
som forteller at det er litt forskjell mellom mer-
kene og modellene – noen pumper skal ha strøm
til innedelen, mens denne altså skal ha til utede-
len. 

– Det er viktig at pumpen kobles til en egen,
jordet kurs – aller helst med jordfeilbryter. Det
holder med 16 ampere, sier han, og legger til at
når man først får en utekontakt bør man be om
en med to stikk, så har man også til motorvarmer,
høytrykksspyler og lignende. Kontakten bør set-
tes i nærheten av varmepumpen. 

– Vi trodde at kontakten i stuen, der vi hadde
koblet til panelovnen tidligere, holdt. Men da
får vi ordne det så fort som mulig, sier Jon Kol-
beinsen, som blir enig med Engebretsen om å

GODT FESTE: Det doble
gassrøret må festes

godt i varmepumpens
inne- og utedel for å

unngå lekkasje. 

VARMEKABEL: En var-
mekabel i bunnen av

varmepumpens utedel,
under viften, hindrer

frostdannelse.

RØRENE: Installatør
Bård Engebretsen ruller
ut det doble gassrøret
som skal gå mellom
varmepumpens inne-

og utedel.
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bruke skjøteledning når pumpen skal testes mot
slutten av dagen. 

Hull gjennom veggen
Når Engebretsen har funnet nøyaktig hvor varme-
pumpens innedel skal henge, er det tid for å
gjennombore veggen. Siden en varmepumpe -
installasjon krever hull tvers gjennom, bør man
være sikker på plasseringen før man begynner. I
hullet legger Engebretsen et rør. Uten et slikt be-
skyttelsesrør kan det fort komme fukt og råte i
hullet. 

– Og så passer jeg alltid på å skumme igjen
hullet når jeg har trukket de nødvendige ledning-
ene gjennom. Det er veldig viktig å tette det. El-
lers blir det et kaldluftsug inn bak varmepumpa.
Det vil både føre til kjøligere innetemperatur, og
til at maskinen hele tiden blir stående og gå for
fullt på grunn av termostaten, sier Engebretsen. 

Pass opp for fukt
Mellom ute- og innedelen av varmepumpen skal
det gå et dobbelt rørstrekk til gass, og en ledning
til styrestrømmen. I tillegg er det et kondensrør
fra innedelen som går ut i friluft. Det transporte-
rer fukt når varmepumpen brukes som aircondi-
tion.

Engebretsen ruller ut det doble gassrøret fra en
stor rull, klipper det til og trær det gjennom hul-
let i veggen. Endene fester han først i utedelen, så
i innedelen. 

– Her man må være veldig nøyaktig, forklarer
han. Tilkoblingene må sitte som støpt, så det
ikke oppstår lekkasjer. Det er også veldig viktig at
rørene er frie for fukt når de tas i bruk.

– Fukt er varmepumpens verste fiende. Der-
som det kommer fukt i gassrøret, dannes syre
som spiser opp viklingene på motoren, forklarer
Engebretsen. Derfor er han svært nøye når han
kobler rørene på varmepumpen, både ute og
inne. Etter tilkoblingen setter han på en vakuum-
pumpe ved rørinngangene på maskinens ytterdel.

– Vakuumeringen er en viktig del av prosessen
når man installerer maskinen. Slurver du med
dette, risikerer du å få en pumpe som fungerer
dårligere, og som får betraktelig kortere levetid,
forklarer Engebretsen.

Varmekabler
Mens vakuumpumpen står og går, legger Enge-
bretsen en varmekabel i pumpens utedel. I Norge
er varmekabel viktig for å unngå at frost bygger
seg opp og ødelegger propellen inne i maskinen.
Engebretsen legger kabelen i en slynge i bunnen
av pumpen og stiller termostaten på to grader. 

Når det er gjort, kobler han også til strøm -
ledningene mellom ute- og innedelen. I løpet av

LEKKASJESØK: Varme-
pumpen er i gang, og
Engebretsen dobbelt-
sjekker at det ikke 
lekker i tilkoblingene. 

VAKUUM: For å fjerne
fukt og luft i gass -
rørene er vakuumpum-
pen et viktig redskap.
Her ser vi at det er et
akseptabelt vakuum-
nivå i rørene. 

FILTRENE: Filtrene må
tas ut og rengjøres
jevnlig for at pumpen
skal fungere godt. 



LITT UFERDIG: Trappen
skal sages av og fjernes
til sommeren. Først da

kan koblingene til
 varmepumpens utedel

legges helt ferdig. 
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tiden dette tar, har vakuumpumpen sørget for at
vakuumet i rørsystemet er blitt tilfredsstillende, og
den kan kobles av.

Testen 
Da er det omsider klart for å teste ut varmepum-
pen. Engebretsen tar frem en lekkasjesøker for å
forsikre seg om at det ikke lekker noe sted i tilkob-
lingene. Deretter viser han Jon Kolbeinsen hvor-
dan han skal ta ut og rense filtrene. 

– Det største filteret, som tar de groveste par-
tiklene, er det viktig at dere støvsuger jevnlig. De
mindre filtrene kan dere vaske. Filtrene bør byt-
tes etter tre års tid, forklarer Engebretsen.

Temperaturen på luften varmepumpen blåser
ut kommer fort opp over 40 grader, og varmen
brer seg raskt i rommet. Engebretsen setter på
frontdekselet, og Jon Kolbeinsen smiler fornøyd. 

– Ja, dette kjennes bra. Ikke synes jeg den ser
så verst ut heller. Nå er det bare å sette seg ned og
begynne å lese bruksanvisningen, sier Kolbeinsen.
Maskinen har en rekke innstillinger, som for ek-
sempel gjør det mulig å programmere den til å
kjøre ulikt oppvarmingsmønster hver dag i uken. 

Engebretsen på sin side lover å komme tilbake
så snart familien har fått saget av utetrappen på
verandaen, slik at koblingene kan legges som de
skal. Først da er installasjonen helt ferdig.
raa@huseierne.no

LAVERE STRØM-
UTGIFTER: Jon
Kolbeinsen, Runi 
Tomter Hansen
og datteren Elma
Kolbeinsen ser
frem til lavere
strømutgifter
med den nye
varmepumpen. 

VARMER GODT: Varme-
pumpen gir raskt

varme både til stuen og
til rommet innenfor når

dørene slås opp. 



TYVERIBØLGE:
I 2009 ble det 
anmenldt hele 8 780
grove innbrudd her 
i landet, 32 prosent
flere enn i 2005.
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Sleppenvegen 16, N-2005 Rælingen
e-post: post@labolo.no • Tel/Fax.: 63 83 45 45/46
Mob. 99 44 44 63 – 99 55 88 36

BacSan & PoolSan
Scandinavia AS

PoolSan
Gir badevannskvalitet
i henhold til badevanns-
forskriften:

BacSan tilfører
vannet mineralsalter
• Lukter ikke
• Smaker ikke
• Dreper alger,
sopp og
bakterier

Vurdert av Nasjonalt
Folkehelseinstitutt og
godkjent av Mattilsynet

• Doseres 1:200.000 med GRUNDFOS
doseringsenhet

• Forebygger og hindrer Legionellasmitte
� Uten sjokk-klorering av dusjgarnityr
� Uten dyre dusjinstallasjoner
� Uten sløsende varmtvannsbehandling av dusjer

Anbefalt av Nasjonalt Folkehelse-
institutt og godkjent av Helse- og
Omsorgsdepartementet for bruk i
Offentlige og private basseng.

• Doseres automatisk med Topline Tec2000
som også regulerer energibruk
� Kan benytte samme doseringspumper
og injiseringspunkter som klor

• Gir vesentlig lavere slitasje på teknisk utstyr og
bassengkonstruksjonene.

• PoolSan gir skånsom bakteriekontroll
� Slutt på røde øyne, hud- og astmaplager.
� Gir bløtt, klart, lukt-,smak- og korrosjonsfritt
badevann med drikkevannskvalitet!

Rent vann
i tankene?
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Eldre mest redd for

innbrudd
Nordmenn flest synes ikke det brukes nok ressurser på å stoppe tyvene som herjer i Sør-Norge. 

Det store antallet boliginnbrudd skremmer i særlig grad godt voksne mennesker.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER 

Foto: Bjørn-Eivind Årtun/Scanpix
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Selv om bare noen få har hatt tyver på besøk
selv, eller kjenner noen som har hatt inn-
brudd det siste året, sier 67 prosent av de

spurte i en undersøkelse TNS-Gallup har
gjennomført for Hus & Bolig, at det ikke brukes
nok ressurser på å bekjempe alle boliginnbrud-
dene. I aldersgruppen 45 til 59 år er det hele 79
prosent som er misfornøyd med politiets inn-
sats.

Totalt ble det anmeldt 8 780 grove innbrudd
fra villaer, leiligheter og hytter i fjor. Sammenlig-
net med tallene for 2005 er økningen dramatisk.
Antallet villainnbrudd har steget med hele 32,3
prosent. Hus & Bolig kunne i forrige utgave av-
sløre at 87 prosent av innbrudden i 2009 hadde
skjedd på Østlandet og i Sørvest-Norge. Aller flest
innbrudd var det i Oslo og Akershus, hvor hele
2 811 familier opplevde at fremmede hadde rotet
rundt i private eiendeler og forsynt seg med smyk-
ker, elektronikk og andre verdisaker. Kjeltring-
ene kommer i hovedsak fra det tidligere Øst-Eu-
ropa og Chile.

Mer redd når vi passerer 60
Når vi mennesker utsettes for fare, blir vi som re-
gel redde. I mild form er angst og redsel konstruk-
tivt, fordi vi skjerper oss. Vi prøver blant annet å
innrette oss på en slik måte at vi unngår fare.
Denne evnen har gjort oss i stand til å overleve
som art. Men angst kan også være svært negativt,
mener Sanna Emtinger i Securitas Direct.

Jo eldre vi blir, desto mer frykter vi innbrudd.
Bare 20 prosent i aldersgruppen 15 til 29 år er
redd for at noen skal bryte seg inn. Nesten dob-
belt så mange, 37,4 prosent, i aldersgruppen seks -
ti pluss frykter innbrudd. Ti prosent i denne
 aldersgruppen sier også at de tenker mye på det.

Det er nær sammenheng mellom sannsyn-
lighet for innbrudd og frykt. Nesten halvparten av
boligene i Oslo og Akershus, hele 48 prosent,
har nå alarm tilknyttet vaktselskap. Likevel er
man langt mer engstelig for innbrudd i sør enn i
nord. 37 prosent i hovedstaden og kommunene
rundt er redd for at noen skal bryte seg inn, mens
kun 17 prosent i Nord-Norge frykter ubudne
gjester. 

Har alarm, men få bruker den om natten
Flere av innbruddene som ble anmeldt i fjor
skjedde om natten, mens beboerne fredelig lå
og sov i sengene sine. Selv om mange har inves-
tert i alarm og betaler månedlige beløp til et vakt-
selskap, er det bare vel en tredjedel, eller 37 pro-
sent, som velger å ha den på om natten. 

– Jeg vil absolutt anbefale å bruke alarm også
når man sover, sier markedssjef Sanna Emtinger. 
– Innbrudd er en forferdelig opplevelse, og jeg
 unner ingen å våkne opp til ubudne gjester som
roter rundt. Det kan være svært skremmende,
mener hun.

Emtinger tror blant annet det er angst for at
alarmen skal utløses når et barn står opp for å
tisse eller en hund beveger på seg som gjør at
mange ikke setter den på om natten, men det fin-
nes ulike måter å løse problemet på. 

– Man kan for eksempel dele boligen inn i
ulike soner. Det er smart å ha alarm på i de rom-
mene man ikke bruker om natten, for eksempel
en underetasje som står tom. Et annet alternativ
er å ha såkalt skallsikring, forteller hun. Da er det
ingen sensorer som reagerer på bevegelse innen-
dørs, men alarmen vil utløses hvis dører eller
vinduer åpnes. Ulempen er at man da ikke kan
sove med vinduene åpne. ngs@huseierne.no

Chartertyver fra Chile
Den rimeligste flybilletten tur-retur Chile koster ca. 11 000 kroner. Reisen én vei tar 
24 timer. Likevel er Norge et attraktivt land for  kriminelle fra Sør-Amerikas vestkyst.

Påfallende mange av innbruddstyvene som er fakket den siste tiden, viser seg å komme svært langveis fra. Og
sannsynligvis dreier det seg om organisert kriminalitet. Nylig ble fem chilenske statsborgere domfelt for grovt
heleri etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven. Kjeltringene ble pågrepet i en leilighet i Oslo som viste

seg å være base for en rekke domfelte chilenere. Her fant politiet store mengder smykker og småelektronikk, mo-
biltelefoner, digitale kameraer og bærebare pc-er knyttet til innbrudd fra Vestfold i sør til Eidsvoll i nord.

Det er ikke påbud om visum til Norge fra Chile. Som turist fra et visumfritt land kan man være her i 90 dager.
Oslo politidistrikt har en egen gruppe som utelukkende arbeider med mobile vinningskriminelle fra utlandet.

Politiet mener chilenerne er deler av et organisert nettverk. De er her i perioder, og nye kriminelle kommer når an-
dre reiser hjem. ngs@huseierne.no
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Selger du de gamle smykkene dine kan du få fra noen og
åtti kroner til nærmere 150 kroner pr. gram gull avhengig
av hvor mange karat det er. Prisen på gull er for tiden re-

kordhøy som følge av urolige tider i finansmarkedet. Derfor er
svært mange av innbruddstyvene som herjer på Østlandet og
Sør-Vestlandet først og fremst på jakt etter det gule metallet. 

Pakkepost
Politimester Torodd Veiding ved Asker og Bærum politidistrikt
forteller til Dagbladet at de chilenske tyvene er utrolig profesjo-
nelle, og at de svært ofte tar seg rett inn på soverom i annen eta-
sje hos folk. Det er der de fleste oppbevarer smykkene sine. 

Etterforskning viser at mange av de verdifulle smykkene
hurtig blir sendt ut av landet med post. Forsendelsene er på om
lag 10 kg. Politiet mener at det også finnes et verksted der tyv-
godset blir klargjort før utsendelse. Perler og annet uten stor
verdi blir fjernet.

– Vi har eksempler på at stjålne gullklokker er ødelagt. Ty-
vene har fjernet selve urverket for å redusere vekten. Det de vil
sende ut av landet er komponenter som er av gull, sier Veiding
til avisen.

Mye tyder på at smykkene blir smeltet om når de ankom-
mer Chile, og at de selges videre som gullklumper. ngs@hus-
eierne.no. 

Gull mest attraktivt
Blir du frastjålet smykker, er det svært lite sannsynlig at du får dem 
tilbake. Verdifulle metaller sendes raskt ut av landet og blir smeltet om. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

SMELTES OM: Smykkene sendes ut av landet med pakkepost. I Chile smeltes de om til klumper av gull. Foto: Jon Hauge/Scanpix.
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Pulserende elektroosmose – for oss som
ikke er spesielt bevandret verken i fysik-
kens eller kjemiens underlige verdener –

høres det mildt sagt avansert ut. Men prinsippet
er nokså enkelt, og ikke minst effektivt, skal vi tro
driftsleder Sturla Sylten i Electro Pulse Technolo-
gies. Pulserende elektroosmose kan, ifølge Sylten,
holde fuktnivået under kontroll i betong og an-
dre porøse byggematerialer under nær sagt hvilke
som helst forhold. 

– Så lenge det ikke er fysiske sprekker i bygge-
materialet der vannet kan trenge inn, vil pulse-
rende elektroosmose holde veggen fuktfri. Selv en
undersjøisk installasjon ville ikke være noe pro-
blem, sier Sylten. 

Hus & Bolig møter ham i et bad i en kjeller i
Vardenlia Borettslag i Sandefjord. I borettslaget
har de slitt med fuktproblemer i betongmuren
over lengre tid. Nå skal Sylten montere positive
elektroder på innsiden av veggen, og negative i
grunnen utenfor. De skal fordrive fukten en gang
for alle.  

– Den elektriske ladningen mellom de posi-

LADET: Sturla Sylten monterer positive elektroder på innsiden av badeveggen som er strippet for fliser. 
Elektrisk strøm skal holde fukten ute.

Holder fukten ute 
med strøm

I Vardenlia Borettslag i Sandefjord holdes fukten 
unna betongveggene og gulvet i kjelleren ved 

hjelp av elektroosmose. 
– Veggen kunne stått under vann. Vårt system 
ville likevel sørge for å holde fukten i betong-
 veggen ute, hevder driftsleder Sturla Sylten i 

Porsgrunns-firmaet Electro Pulse Technologies (EPT).

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD





FUKTPROBLEMER:
Vardelia boretts-
lag i Sandefjord.
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tive og de negative elektrodene får vannet i veg-
gen til å bevege seg, forklarer Sylten. Prinsippet
går ut på at vannet trekkes mot den negative elek-
troden. Når den negative elektroden plasseres
utenfor veggen, vil vannet forsvinne ut av veggen,
og ned i grunnen mot elektroden. 

Teorien 
Elektroosmose ble oppdaget tidlig på 1800-tallet.
Seniorforsker Stig Geving ved Sintef Byggfosk for-
klarer nærmere hvordan prinsippet fungerer: 

– Mange faste, porøse stoffer, som for eksem-
pel betong, har en negativ overflateladning. Vann
inneholder positive ioner som trekkes mot den
negative overflaten. Derfor vil det danne seg et
tynt positivt ladet væskelag på poreoverflaten.
Men setter man en negativt ladet elektrode i grun-
nen utenfor betongveggen, vil dette væskelaget
begynne å bevege seg mot den og trekke med seg
vannet i resten av porene. Dermed kan betongen
tørke ut, sier Geving. 

Det er avgjørende at strømmen hele  tiden står
på for at et slikt system skal fungere. 

– Teorien er grei: Du får en utadrettet strøm av

vann så lenge du har på et elektrisk potensial, sier
Geving. I praksis er det imidlertid ikke alltid like
enkelt, mener forskeren, som forteller at det er
flere i bransjen som driver med elektroosmose.
Noen anlegg er vellykkede, andre mindre vellyk-
kede. 

– Det er litt forskjell på systemene. Et problem
med en del tidligere systemer var at de kjører på
konstant likestrøm. Det gjør at elektrodene i kon-
struksjonen korroderer og mister effekt. Syste-
mer som bruker pulserende likestrøm ser ut til å
fungere langt bedre i så måte, sier Geving. Han
påpeker også at det må være en egnet porestruk-
tur i materialet med en viss andel små porer for
at elektroosmosen skal fungere. I tillegg bør mil-
jøet ha høy PH-verdi. Surt grunnvann kan være
negativt for prosessen. 

Praksisen
I veggen på baderommet i Vardenlia er Sturla
Sylten i full gang med det praktiske arbeidet.
Kledningen på betongveggen er tatt av, og i det
ene nedre hjørnet av veggen har Sylten boret et
hull. En blå ledning forsvinner inn i hullet.
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– Det er den negative elektroden som jeg har
ført ut i grunnen utenfor veggen, forklarer Sylten.
Han har også skåret to vannrette slisser i veggen
og én i gulvet. I slissene skal de positive elektro-
dene legges. Elektrodene ser ut som vanlige led-
ninger, men det er de ikke, understreker Sylten. 

– Elektrodene er en del av vårt eget, spesialut-
viklede utstyr, tilpasset vårt patenterte EPT-system.
Vi bruker ikke metalliske elektroder – det funge-
rer ikke godt nok for oss. Våre spesialelektroder
holder i år etter år, sier Sylten. Han forklarer vi-
dere at firmaet også bruker en helt spesiell, egen-
utviklet elektrisk ledende mørtel til å tette igjen
slissene med de positive elektrodene i. 

– Denne mørtelen gjør at elektrodene får den
riktige elektriske kontakten med porene i be-
tongen, sier Sylten. 

Forskning 
I 2006 laget Byggforsk en rapport om utviklingen
av den relative fuktigheten i betongen i en kjeller
der et elektroosmoseanlegg fra ETP hadde stått på
i seks år. Konklusjonen var klar: Anlegget bidro
markant til å redusere fuktnivået i betongen. Men

noen større, uavhengig undersøkelse av hvor
mange elektroosmoseanlegg som fungerer, og
hvor godt de fungerer, er ikke gjort, forteller Ge-
ving i Sintef Byggforsk Nå pågår imidlertid et
forskningsprosjekt der Sintef Byggforsk i samar-
beid med ETP og to andre firmaer undersøker
ulike måter å rehabilitere fuktskader i kjellerytter-
vegger på. Prosjektet vil gi større kunnskap om
elektroosmosens evne til å holde betong fuktfri. 

– Det blir spennende å se resultatene om et
års tid. Det vil gi oss mer kunnskap om gode løs-
ninger på det utbredte problemet fukt i kjellerveg-
ger er, sier Geving. 

I Vardenlia er Sylten på sin side sikker på at
systemet raskt vil fordrive vannet i veggen – og
holde det ute. 

– Vi måler etter 3-4 uker og sjekker om alt vir-
ker. Deretter er det bare å la systemet stå på, så går
prosessen av seg selv, sier Sylten, som forsikrer om
at det ikke vil merkes mye på strømregningen.
Noen tiere ekstra i året er alt som skal til for å
holde vannet unna med strøm på kapillærnivå.
raa@huseierne.no

TILTREKKENDE: Vannet
ledes mot den negative
elektroden utendørs og
forsvinner.

SIKKER I SIN SAK:
Driftsleder Sturla 
Sylten i Electro Pulse
Technologies mener at
det nå skal bli tørt.



Er du lei overfylte turiststeder
hvor hamburger- og pizza -
 rest aurantene ligger tett i tett?
Foretrekker du uberørte stren-
der, vakker natur og koselige
landsbyer med atmosfære og
lokale mattradisjoner? Da kan
HL anbefale sommerferie i 
Portugal.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

n Praia d’el Ray ligger på Portugals sølv-
kyst, ca. en times kjøring nord for Lis-
boa.  Feriestedet ligger rett ved stranden
og en praktfull 18-hulls golfbane. Mulig-
hetene for også å dyrke andre sportslige
aktiviteter i nærområdet er mange og va-
rierte. Det  arrangeres blant annet wind-
surfingskole for både voksne og barn.

n Den sjarmerende middelalderbyen
Obidos, som står på Unescos verdens-
arvliste, ligger 20 minutters kjøretur
unna. Innenfor bymuren kan du vandre
gatelangs på ruglete brostein. I de små
butikkene finner du alt fra lokalt hånd-
arbeid til eksklusive viner. Spisestedene
er mange og varierte. 

n I fiskerbyen Peniche ligger restauran-
tene som serverer den herligeste sjømat
tett i tett langs den storslagne strandpro-
menaden. Her går kvinnene fortsatt i
den tradisjonelle klesdrakten med syv
korte skjørt utenpå hverandre. På torget
i Caldas da Rainha, som er en litt større
by, kan du hver eneste dag finne et bug-
nende frukt-, grønnsaks- og blomster-
torg. Og noen steinkast lenger borte lig-
ger fisketorget med dagens rikholdige
fangst. Det er heller ikke veldig langt til
hovedstaden Lisboa  eller andre histo-
riske steder i området.
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Reis med HL til 
Portugal

Reis trygt med Huseiernes 
Landsforbund i samarbeid

med Temareiser AS. 
Medlemsturer for kvalitets-

bevisste deltagere.



n Landskapet rundt Praia d’el Ray er
grønt og fruktbart. Dette har vært jord-
bruksland i hundrevis av år, og området
er fortsatt  relativt uberørt av turisme.
Vinmarkene  ligger tett, og det er blant
annet mulig å  besøke lokale produsen-
ter av kvalitetsvin.

n Du velger om du vil bo i leilighet,
rekkehus eller villa. Leilighetene og rek-
kehusene  deler svømmebasseng, mens
hver villa har sitt eget. Boligene har fra
ett til fire soverom, og alle er svært
romslige med terrasse eller balkong.
Standarden er meget høy, og samtlige
boenheter har fullt utstyrt kjøkken med
kjøleskap, stekeovn, mikrobølgeovn,

oppvaskmaskin, vaskemaskin, brødris-
ter og kaffemaskin. Satellitt-TV, dvd- og
cd-spiller  hører også med. Sengetøy,
skifte av håndklær og vask to ganger i
uken er inkludert i prisen. 

n Alle gjester kan benytte hotellets
mange  fasiliteter. Her er det blant annet
en velutbygd spa-avdeling.

Avreise 26. juni, 14 dagers varighet.
Avreise 28. juni og 5. juli, 7 dagers 
varighet.
Andre datoer på forespørsel.

n Priser fra 4 800 til 5 985 kroner pr.
person  inklusive flyreise for en uke,
og priser fra 5 895 til 7 995 kroner pr.
person inklusive flyreise for to uker.
Priser eksklusive flybilletter fra 1 400
kroner.

n Leiebil anbefales.

n Les mer om Praia d’el Ray og Portu-
gals sølvkyst på www.hus-bolig.no. 
Her vil du også finne  utførlig informa-
sjon om ulike boalternativ og priser. 
For nærmere informasjon og påmelding
kan du også kontakt HLs samarbeids-
partner, Temareiser, på tlf. 23 38 33 00. 
ngs@huseierne.no 
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Tok til tårene
Teknisk direktør Ragnar Evensen i 
Kristiansand kommune tok nesten til
tårene da Huseiernes Landsforbund i
vinter slo på tråden for å skryte av
god snørydding. 

– Jeg må jo si at da vi til og med
fikk oppringning fra Huseiernes Lands-
forbund, da begynte jeg nesten å
grine, avslører Evensen for NRK Sør-
landet. Distriktsrepresentant Espen
Solum i Vest-Agder har for øvrig også
benyttet vinteren til å dele ut blom-
ster til brøytemannskapet i byen.

– Jeg vil gi dem blomster rett og
slett fordi jeg synes de har gjort en
strålende god jobb. Sånn snøvær som
vi har hatt nå kommer alltid som
julekvelden på kjerringa, og de har
stått på dag og natt, sier han til NRK
Sørlandet. 

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

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

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no ØS
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BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / re-
klamasjonsrapportering, 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

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. Faks.: 23 00 86 81.
Tlf.: 23 89 10 89. www.oslotakstforretning.no
E-post: post@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

Trenger du hjelp til taksering?
Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på 
verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter, 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
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TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

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

Tlf.: 23 36 50 75. Mob.: 90 08 18 18. 
E-post: post@taksering.no  www.taksering.no OS
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no / www.mamut.com/amk RO

GA
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK
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Ny adresse?
Logg deg inn på 
www.huseierne.no

Gå til "Min side" 
for å gjøre 
endringer



Huseiere på gata 
Huseiernes Landsforbunds avdeling i Hed-
mark har flyttet inn i nye moderne
lokaler på Hamar. Distriktskontoret som
tidligere har ligget godt skjult i annen
etasje i Torggata, blir nå å finne på
gateplan på Østre torg, vegg i vegg med
HLs samarbeidspartner If forsikring. 

Kursvirksomhet
Onsdag 14. april holder advokat Eyolf
Lund foredrag om utleie på Hotell Alstor
på Tjensvoll i Stavanger. Kurset tar ut-
gangspunkt i HLs husleiekontrakt, og går
gjennom viktige lov- og avtalebestem-
melser. Det blir også drøftet problem -
stillinger knyttet til husleie i Stavanger -
området. 

I Drammen blir det holdt kurs i farer
og feller ved utleie den 14. april på Rica
Park Hotell. Geir Engebråten i Huseiernes
Landsforbund vil redegjøre for noen av 
de viktigste endringene i husleieloven. 

5. mai holdes et tilsvarende kurs på
 Quality Hotell Florø i Sogn og Fjordane.
Lokalavdelingen har også planlagt flere
interessante kurs i løpet av året. Les mer
om kurs og påmelding til arrangementene
på Huseiernes Landsforbunds nettsider
www.huseierne.no
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Aksjonsgruppe mot eiendomsskatt
Frustrerte huseiere i Arendal har startet en aksjonsgruppe mot eien-
domsskatt etter at flere har opplevd en tredobling av regningen sammen-
lignet med i fjor. En av frontpersonene for gruppen er minstepensjonist
Aslaug Finsrud. Minstepensjonisten har, ifølge Huseiernes Landsforbunds
distriktsrepresentant Tom A. Sørensen, redusert inntektsskatt på grunn av
betalingsevne, og har ikke fjernsyn. Til tross for dette må hun nå ut med 
4 600 kroner i eiendomsskatt i år, sammenlignet med 1 600 kroner i fjor. 

–  Dette er et typisk eksempel på hvor tilfeldig eiendomsskatten rammer.
Mange huseiere har fått det beintøft på grunn av økningen, og jeg har fått
en storm av telefoner fra innbyggere i byen i forbindelse med dette, sier
Sørensen til Hus & Bolig. 

nyttfraHL
“Jeg tenkte jeg skulle skryte hemningsløst i dag.”

Rema 1000-sjef Odd Reitan

Forstår politikerforakt
Til tross for at Fremskrittspartiet har programfestet sin motstand mot eien-
domsskatt, går ordfører John Karlsen (Frp) i Nordreisa nå i spissen for å
inn føre eiendomsskatt både på boliger og hytter i kommunen. 

– Frp har sagt at de er garantister for at innføring av eiendomsskatt
ikke skal finne sted i deres kommuner. Hvis garantist ikke betyr mer enn
dette, ja da er det ikke rart nordmenn har politikerforakt og mange hjemme-
sittere, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund
til bladet Hytteliv.  

Politisk naiv
Da sentralbanksjef Svein Gjedrem nylig holdt sin tolvte og siste årstale,
brukte han anledningen til å foreslå endring i skattleggingen av bolig som
vil føre til en økt skattebelastning på 35 milliarder kroner for norske hus -
eiere. Da Hus & Bolig snakket med administrerende direktør i Huseiernes
Landsforbund, Peter Batta etter talen, gjorde han det klart at han personlig
var svært forundret over at dette spørsmålet i det hele tatt ble reist. 

– Jeg synes det er merkelig at Gjedrem bruker en så viktig tale til å
fremme et forslag som dette. At både statsministeren og finansministeren
umiddelbart avfeide økt skattlegging av bolig som uaktuelt viser at sentral-
banksjefen er både virkelighetsfjern og politisk naiv, sier Batta til Hus &
Bolig på nett www.hus-bolig.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,-

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» 60,- 100,-

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,-

Stadheim: «Håndbok for
styremedlemmer» rev.utg. 344,- 429,-

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, rev.utg. 59,- 99,-

NY

NY

NY
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Forskningsbasert 
kunnskap til alle 

som skal bygge og bo

Teknologi for et bedre samfunn

Se flere publikasjoner fra 
SINTEF Byggforsk på www.sintefbok.no

Boligkjøperboka er 
den første grun-
dige bolig-
kjø per guiden 
med råd både 
om byg ge kvalitet 
og bo lig juss. Lett 
for ståelige sjekklister 
og fotoer viser hva du bør
 undersøke før du kjøper bolig for millioner. SINTEF Byggforsk 
setter fingeren 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 aktuell for deg som planlegger boligkjøp, nettopp har kjøpt 
bolig og for deg som skal selge bolig.

Kjøp Boligkjøperboka på www.sintefbok.no

Boligkjøperboka
Boligkjøperboka er 
den første grun-

med råd både 
kvalitet 

juss. Lett 
ståelige sjekklister 

og fotoer viser hva du bør

Boligkjøperboka er 
den første grun-

kvalitet 
juss. Lett 

ståelige sjekklister 
og fotoer viser hva du bør

Denne boka er en 
støtte spiller for 
deg som ønsker 
å skape et vak-
kert og funksjonelt 
ha ge rom eller grøntan-
legg. Boka leder deg trinn 
for trinn gjennom arbeidet i 
tekst og bilder. Her finner du 
beskri velser av oppbygging av støttemurer, små vannbas-
senger, trapper, gangveier og skjermvegger. Lag hageanlegg 
henvender seg til private huseiere, landskapsarkitekter, snek-
kere, murere og anleggsgartnere.

Kjøp Lag hageanlegg på www.sintefbok.no

Lag hageanlegg
Denne boka er en 

kert og funksjonelt 
rom eller grøntan-

legg. Boka leder deg trinn 
for trinn gjennom arbeidet i 

. Her finner du 

Lag hageanlegg

kert og funksjonelt 
rom eller grøntan-

legg. Boka leder deg trinn 
for trinn gjennom arbeidet i 

Bøkene kan også bestilles på salg.byggforsk@sintef.no, 
telefon 22 96 55 66 eller i bokhandelen.
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løp & kjøp

VARMESPREDER

STIGER OG STILLASER

OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

GJERDER OG GJERDEPORTER

Grorud Gjerde A/S
Peter Møllers vei 5 b, 0585 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

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

Lokale samarbeids partnere
Huseiernes Landsforbund sentralt har flere gode medlems-
fordeler, men også lokalt har enkelte representanter forhan-
dlet seg frem til gode avtaler med lokale bedrifter. Dette
dreier seg om alt fra rabatter på byggevarer og malingspro-
dukter til avtaler med inkassoselskap, takstselskap og ad-
vokater. Gå inn på hjemmesidene til din lokale representant
for å lese mer www.huseierne.no

nyttfraHL
“Folk liker å ha penger på konto. 

Nå kommer trygghet før avkastning.”
Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen

Tilbudssenteret 
Det er ikke bare lokalt du kan hente inn rabatter som
medlem av Huseiernes Landsforbund. Nå finner du
også et eget tilbudssenter på organisasjonens
nettsider. Du finner blant annet rabatter på overnat-
ting på Thon og Firsts hoteller, 
rabatt på reiser med 
Temareiser og spesial-
rabatt på sikkerhetsstiger 
fra Alu-stigen 
www.huseierne.no
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fagfolk til tjeneste

CONTAINERE

FUKTPROBLEMERBOLIGUTLEIE

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

BYGG- OG TØMRERMESTER

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
• Gravearbeid  • Drenering

• Transport • Graving • Matjord  

Gravearbeid til
• Nybygg  • Tilbygg  • Garasjer

• Støttemur i naturstein
• Håndlegging av asfalt              
• Grøntareal  • Trefelling
• Rydding, bortkjøring

• Kranoppdrag m/ lastebil

Samarbeider med murere 
og snekkere

Kontakt:

Håkon Bjørnstad
Mob: 90 17 12 90
Fax: 63 82 99 22

www.haakon-bjornstad.no
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�� � �� �MURARBEIDBLIKK- OG TAKTJENESTER

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 

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net
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SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

TANKRENS

SOPP OG SKADEDYR

våropprydding – container 
i trygge hender for medlemmene i HL

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

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 • GÅRDEIERE

MALERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060

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

OSLO:  22 95 08 00
KLØFTA:  63 98 20 40
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50

LØSNINGSSETNINGEN ER: 
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-
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0

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 2 må vi ha senest 1. mai 2010.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryssord-
oppgaven i nummer 1 
kommer i neste utgave da
fristen for å sende inn ennå
ikke er ute.

Send gjerne svaret på e-post
til husogbolig@huseierne.no
NB: Skriv "Kryssord nr. 2" i
emnefeltet.
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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
Mobil 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Spikkestadveien 54
Postboks 62
3440 Røyken
Telefon 31 29 74 03
Mobil 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
Bendikskleiv 14
4836 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 99 09 00
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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Verv så mange eller få medlemmer du vil til 
Huseiernes Landsforbund, og velg i et hav av fine premier.
Bli med i vårt store verveprogram. Her kan du verve 
én eller flere medlemmer. Du kan ta ut flotte prmier 
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 

Tilbudet varer så lenge lageret rekker.

Som medlem får du gode rabatter hos hotellkjedene THON og FIRST, turoperatøren 
TEMAREISER, og stigeleverandøren ALUSTIGEN.

Følg med på Tilbudsenteret på huseierne.no
for å holde deg oppdatert på de gode tilbudene!
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o

m
m

e.n
o



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

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

SPAR LOMMEBOKEN OG MILJØET 

SPAR 
opptil

på fyringsutgiftene

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Atomkraft: Tja  I Eldre mest redd for innbrudd  I Vann istedenfor dopapir
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kroner 49,-

Kranen kan forgifte vannet
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