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Med vår reiseforsikring kan du 
trygt planlegge sommerferien

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

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

Rolig, vi hjelper deg.
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FRIVILLIG: Mari Lou Raway fra 
Fili ppinene trives med hagearbeid
og tar gjerne et tak for felles -
skapet. Vedlikehold er tema i
denne utgaven av Hus & Bolig.
Foto: Stine Eriksen.
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FRISTENDE: Røde, søte og velsmakende markjorbær, både de
ville og slektningen månedsjordbær, er lett å dyrke i hagen.
Foto: Nina Granlund Sæther.

52
STØYENDE: Alle er ikke like glad for å få
en ballbinge tett innpå seg. Støy skaper
konflikter. Foto: Bjørn Runar Sodeland.

36
INGEN RØYK UTEN GRILL: Grillkongen
Craig gir gode råd om grilling. 
Foto: Weber / Plantasjen.

GULLGRUVE: Veggen din kan, hvis
forholdene ligger til rette, bli inn-
tektskilde. Foto: Rikke Åserud.

FORPLIKTENDE: 
Å eie en fredet bolig er ingen

billig fornøyelse.

24
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– energimerking for fremtiden

OBS! 
Ny lov om 
energimerking 
av bolig!

Skal du kjøpe, selge eller leie 
ut hus og hytte etter 1. juli? 
Da kreves energiattest.

Ved å la SEEN godkjente takstmenn 
fra Norges Takseringsforbund ta ansvaret 
for energimerkingen, har du en nøytral 
og troverdig energiattest som kan øke 
verdien på din bolig. Det gir trygghet for 
både selger og kjøper av bolig. 

Vi samarbeider med takstmenn 
og meglere i hele Norge. 

Tlf. 07336
www.seen.no 
I samarbeid med Norges Takseringsforbund
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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

Har man egen bolig erfarer man fort at vedlike-

hold koster flesk. Selv om man er ganske finger-

nem og kan håndtere hammer og tang relativt

greit, må de fleste av oss gi tapt når vi står over-

for problemer i det elektriske anlegget eller på

badet. Uten elektrikerutdannelse har vi ikke til -

latelse til å tukle med strømførende ledninger,

og uten formell kompetanse er det ikke tilrådelig

å leke rørlegger. Konsekvensene kan bli fatale.

Mange av oss må også ha profesjonell hjelp til

arbeider på taket, utskifting av trekk-

fulle vinduer eller drenering. Pengen

får lett ben å gå på.

Det er ikke vanskelig å forstå Knut

Aall i Foreningen Fredet, som i denne

utgaven av Hus & Bolig, blåser ut sin

frustrasjon over manglende økonomisk

støtte til eiere av fredete bygninger.

Fredningen innebærer ofte betyde-

lige merutgifter til vedlikehold.

Vedlikeholdet må nemlig ut -

føres i henhold til strenge ret-

ningslinjer fra de antikvariske

myndighetene. Det inne bærer

svært ofte mye håndarbeid.

Standardløsninger passer

 sjelden inn. I tillegg påløper

 ekstrautgifter til forsikring og

brannsikring. Oppvarmings-

kostnadene ligger også som regel langt over

gjennomsnittet. Mulighetene til å energi -

økonomisere er svært begrensede.

Norge har i dag 5 700 fredete bygninger.

Dette er nasjonale kulturskatter, selv om de fleste

av dem er i privat eie og brukes som boliger og

feriehus. Eierne er pålagt å holde bygningene i

forsvarlig stand. Det heter så fint at departemen-

tet kan gi eier eller bruker tilskudd til vedlike-

hold eller godkjente endringer, men stortings-

meldingen ”Leve med kulturminner” fra 2005

skisserer et nokså dystert bilde. Størrelsen på

 tilskuddsmidlene står i liten grad i forhold til

 behovene. I 2010 er det kun bevilget skarve 

49 millioner kroner i økonomisk støtte fra Riks-

antikvaren og 18 millioner fra Kulturminne -

fondet. Det tilsvarer 11 754 kroner til hver. 

Alle og enhver skjønner jo at 11 754 kroner

ikke rekker langt. Derfor er det noen som får litt

mer, og andre som må greie seg med ingenting.

Tilskuddssystemet er tilpasset de store skipper -

takene, og helt uegnet til det løpende vedlike -

holdet, mener Aall. Det har han helt rett i.

Det misforholdet som er mellom de oppga-

ver eiere av fredete bygninger er pålagt, og antall

millioner som bevilges fra det offentlige må

 snarest rettes opp. Skattelette som belønner

egeninnsats er sannsynligvis en bedre vei å gå

enn økte bevilgninger. ngs@huseierne.no

Pengeslukende kulturarv
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”Møte” er nok det mest brukte begrep i
en organisasjons virksomhet. Tiden etter
påske har ikke vært noe unntak for oss i
Huseiernes Landsforbund. Tvert i mot
har det vært en periode med særlig hyp-
pig møtevirksomhet. Allerede den første
dagen etter ferien møtte vi representan-
ter for vår søsterorganisasjon i Sverige,
Villaägernas Riksförbund, og utvekslet
erfaringer og kunnskap om aktuelle for-
hold for boligeiere i våre respektive land.
På agenda en sto saker som boligbeskat-
ning, kraftmarkedet og radongass. Vi
 orienterte hverandre også om medlems-
fordeler, service til medlemmene og
medlems utviklingen i organisasjonene.
Meget nyttig møte med nabofolket.
I uke 15 fortsatte det med møte med

Skatteetaten, hvor vi ble grundig orien-
tert om den nye modellen for beregning
av ligningsverdiene fra 2010 av. Sammen
med økningen i bunnfradrag i formues-
skatten til 700 000 kroner vil ordningen
slå positivt ut for rundt 400 000 skatt -
ytere, men negativt for vel 100 000. Lig-
ningsverdiene for en bolig vil etter den
nye modellen utgjøre rundt 25 prosent
av beregnet markedsverdi, men mange
tror allerede at et flertall av politikerne
på Stortinget vil komme til å øke pro-
sentsatsen i de kommende år, akkurat
slik ligningsverdiene har vært økt med
jevne mellomrom tidligere. Vi kommer
til å følge utviklingen med argusøyne!
Det fortsatte med møte med ledere i

Norges Bank hvor vi diskuterte sentral-
banksjef Svein Gjedrems utspill i hans
årstale, der han kom inn på konsekvenser

av å øke boligbeskatningen. Vi kom ikke
til enighet om hvorvidt økt boligskatt vil
 begrense fremtidige boligbobler eller ei.

Møte med kommunalministeren
Høydepunktet blant møtene var nok
møtet med kommunalminister Liv Signe
Navarsete hvor vi innledningsvis ga stats-
råden ros for avviklingen av den siste rest
av husleieregulering i Oslo og Trond-
heim. Deretter tok vi opp konsekvensene
av den stramme kommuneøkonomien
som presser stadig flere kommuner til å
innføre eller øke eiendomsskatten.
Denne utviklingen må snarest stoppes.
Vi tok opp ulike sider ved lavinnskudds-
boliger og utleieboliger for vanskelig-
stilte, og forhold knyttet til Husbanken
og festetomter. Vi påpekte også de alvor-
lige problemer et forslag om endringer
av husleieloven (som bl.a. vil innebære
en form for ny husleieregulering) vil
medføre. 
Det fortsatte med møte med Fokus

Bank om mulige nye fordeler til HL-
medlemmer. Deretter var det styremøter
og utvalgsmøter inntil det hele kulimi-
nerte med landskonferanse for våre dis-
trikts-representanter. Også her var
eiendoms skatten og boligbeskatningen
hovedtema. Nå er det akkurat berammet
møte med byråd for byutvikling i Oslo,
Bård Folke Fredriksen…
Jeg synes det er artig å gi dette lille

innblikk i vårens hektiske aktiviteter så
langt; hverdagene i Huseiernes Lands -
forbund har vært viktige for medlem-
mene og andre boligeiere i Norge.

Økt fokus på brannsikkerhet
I vår har Justisdepartementet, ved 
Dir ektoratet for Sikkerhet og Beredskap
(DSB), nedsatt et utvalg som skal
komme med forslag til tiltak for å redu-
sere og begrense branner i norske boli-
ger. Jeg er oppnevnt for å representere
huseiernes interesser, sammen med
blant andre Finansnæringens Felles -
organisasjon, Norsk brannvernforening,
Energi Norge, Oslo brann- og rednings-
etat, NBBL, NELFO, LO og andre som
har brannverninteresser. Utvalget har
 betegnelsen: ”Arbeidsgruppe Boligbrann-
sikkerhet 2010”. Vi skal avgi innstilling
innen utløpet av 2010. 
Det er ganske skremmende hvor lite

forberedt de fleste av oss er på at brann
kan bryte ut. I to av tre borettslag og
sameier er det ikke utarbeidet noen plan
for evakuering av beboerne i tilfelle
brann eller andre ulykker. Ni av ti sam-
eier eller borettslag har ikke gjennomført
noen form for brannøvelse for beboerne
i  løpet av de siste fem årene. I eneboli-
ger, tomannsboliger og rekkehus er nok
tallene enda dårligere. Særlig viktig er det
å ha en plan for å evakuere eldre bebo-
ere. Ni av ti av dem som omkom i brann
i 2009 var over 70 år. Vi vil også under-
streke  alvoret i at det er huseiers ansvar 
å ha nødvendig brannsikkerhet i egen
bolig; herunder elektriske anlegg og in-
stallasjoner. Utvalgets innstilling tar sikte
på å bevisstgjøre huseierne på brannsik-
kerhet og komme med enkle og prak-
tiske råd om hvordan dette bør utføres.
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Utfordrende hverdager
aktuelt iHLved adm. dir. Peter Batta



Bli med på HLs anbefalte sommerferie i Portugal
Er du lei overfylte turiststeder? Foretrekker du uberørte strender, vakker
natur og koselige landsbyer med atmosfære og lokale mattradisjoner? 
Avreise: 26. juni 14. dg – pris fra kr 5 895 pr. person 
Avreise: 28. juni og 5. juli – 7 dg – pris fra kr 4 800 pr. person  
Avreise: 12. juli – 7 dg – pris fra kr 5 200 pr. person. 

Se omtale i Hus & Bolig utgave nr. 2-2010, side 96, egen artikkel.
Prisen inkluderer flyreisen og opphold i leiligheter. 
Kontakt oss - Email: post@temareiser.no 
Brosjyre eller annen info: Tlf. 23 38 33 00��

7hus&bolig 3–2010 •

Foto: Heiko Junge, Scanpix

RIS fortjener Stoltenberg-regjeringen som stadig vekk roser 
sin egen innsats for å bedre velferden og kommunenes økonomi.
Samtidig har det vel aldri vært noen regjering som har påført norske
kommuner såpass mange nye oppgaver og økonomiske byrder som
den rød-grønne regjeringen. Full barnehagedekning er ett stikkord.
Oppblåst sysselsetting i kommunene, som regjeringen sørget for for 
å unngå arbeidsledighet under finanskrisen, er et annet. 

Det betydelige vedlikeholdsetterslepet og økende pensjonsutgifter
sørger ytterligere for den stramme kommuneøkonomien. I tillegg
kommer økt behov for tjenestetilbud som følge av den demografiske
utviklingen i befolkningen.

Foreløpige regnskapstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser et
underskudd på 23 milliarder kroner i kommunene i fjor skriver 
Kommunal Rapport den 4. mars. Når kostnadene øker betydelig mer
enn inntjeningen og overføringene fra staten, fører det til at kom -
munene søker å ta i bruk alle ønskede og ikke-ønskede inntektskilder.
Derfor øker presset på eiendomsskatten. Vi ser en klar sammenheng
mellom økt eiendomsskatt i kommunene og regjeringens press for å
tvinge gjennom dette. Dette har vi tatt opp i møte med kommunal-
minister Liv Signe Navarsete.  p.batta@huseierne.no

ROS går til Forbrukerrådet (FR) for den storstilte aksjonen som
ble arrangert i samarbeid med NRKs Forbrukerinspektørene (FBI) den
14. april. Aksjonen satte skarpt søkelys på hva forbrukerne kan spare
ved å skifte bank, teleleverandør, strømleverandør og leverandører av
andre tjenester. 

Tusenvis av forbrukere reiser hvert år over grensen til Sverige og
handler for mange milliarder kroner for å spare noen hundrelapper i
husholdningsutgifter. Derfor bør det være minst like aktuelt å shoppe
tjenester i hjemmemarkedet for å spare minst like store beløp.

Vi er helt enige med Forbrukerrådet om at husholdningene alltid
bør være bevisst sin forbrukermakt og gjøre sine kjøp av både varer
og tjenester der sammenlignbare produkter tilbys til gunstigst pris. 
Da vil økt konkurranse føre til at prisene generelt presses nedover i
alle konkurranseutsatte markeder. p.batta@huseierne.no
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– Vi har slagbormaskin i halv størrelse, små
stikksager og lignende verktøy som er mer håndter-
lige for blant annet kvinner og eldre, som kanskje
ikke har fysikken til å håndtere de aller tyngste
redskapene. I våre dager er det jo ikke lenger bare
mennene som skrur, sier Tronaas. Undersøkelser
Bosch har gjennomført viser at det ikke står på vil-
jen – hele 90 prosent av norske kvinner skal ifølge
produsenten ha ønske om å lære seg å bruke elek-
triske verktøy. Over seksti prosent ønsker å kunne
skifte pakninger og lage enkle møbler som hyller og
knagger. 
– Utover krystaller – vurderer dere mer feminin

design på verktøyene, eller for eksempel å lage en
rosa serie?
– Nei, grensen går nok ved rosa. Vi har grønt

verktøy for forbrukermarkedet og blått for proff-
markedet, og dette er så innarbeidet at det kommer
vi nok ikke til å rokke ved, sier Tronaas. 

Enklere
Heller ikke salgssjef Lars-Petter Olsen i Techtronic
Industries Norway har rosa slagbor å by på. Men
også han forteller at kvinner er en interessant mål-
gruppe.
– Vi lanserer nå varemerket Ryobi i Norge. Kjen-

netegnet til disse produktene er at de er langt mer
forbrukerrettet, både i pris og funksjonalitet, enn
nokså mye av det andre på markedet er, sier Olsen.
Han trekker spesielt frem den lille drillen han kal-
ler ”ikeadrillen” som han selv enkelt har satt opp
et helt Ikea-kjøkken med. 
– Det er en oppladbar, enkel sak som alle burde

ha i nattbordsskuffen, sier Olsen. Som forsikrer
om at også hans kone likte denne drillen svært
godt. raa@huseierne.no

GLITRENDE: Best -
selgeren Ixo pyntet 

med Swarovski-
krystaller.
Foto: Rikke 

Åserud.

Verktøyprodusentene frir til kvinnene 
med lettere redskaper, bedre design 
– og Swarovski-krystaller.

Tunge maskiner, rotete kofferter, uhåndterlige
ledninger og uforståelige bruksanvisninger.
Verktøyenes verden er for mange et lite fristende

sted – og kanskje har den fremstått som både frem-
med og lukket fordi den stort sett har hatt én bruker-
gruppe for øyet, nemlig den selvsikre handymannen,
født med tommestokk i lomma og spiker i munnvi-
ken. Men nå går produsentene nye veier for å nå flere.
Hos Bosch ønsker de kvinnene velkommen i verktøy-
kassa med en Swarovski-krystallbelagt bestselger.

Krystaller
– Drillen Ixo har vært en bestselger
i mange år. Den er liten, lett, kom-
pakt og trygg å bruke, og har først
og fremst kvinner som målgruppe.
Til høsten vil vi ha solgt 10 millio-
ner slike driller, og det feirer vi med
en jubileumsutgave belagt med
Swarovski-krystaller, forteller Lars
Gunnar Tronaas, salgsdirektør for
Bosch elektroverktøy. Den helt spe-
sielle krystalldrillen vil først og
fremst brukes i reklameøyemed,
men et begrenset antall vil trolig
også legges ut for salg. Prisen blir
imidlertid høy, lover Tronaas; det er
tross alt ekte krystaller som dekore-
rer det nette verktøyet. 

Ønsker å lære
Om ikke den glitrende drillen blir å
finne i alle damers nattbordskuffer
med det første, håper produsentene
at andre verktøy etter hvert vil finne
sin plass mellom høyhælte sko og
kostbare vesker. 

Drillpikene
inntar verktøyskrinet

KVINNEDINGS? Verktøyprodusentene
mener den oppladbare drillen er like
nødvendig for kvinner som lekre sko 
og dyre vesker. Foto: Bosch.

TEKST: RIKKE ÅSERUD          
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Er det på tide at boligen din 
selv betaler for vedlikeholdet?

SeniorLån gjør det mulig!

Ring ����� eller se www.bnbank.no
Besøk oss gjerne i Seniorsaken sine lokaler i Bygdøy allé   i Oslo.

Er du over �� år og har helt eller nesten gjeldfri 
bolig? Da kan du frigjøre deler av sparepengene dine 
som er bundet opp i boligen, uten å betale verken 
renter eller avdrag så lenge du bor der. Du velger selv 
om du vil ha et engangsbeløp, månedlige utbetalinger 
eller en kombinasjon.

Pengene kan du bruke som du vil.
Til vedlikehold og oppussing, forskudd på arv eller 
kanskje til å reise for? Du kan sikre økonomien og få 
tilgang til pengene mens du har mest glede av dem. 



Norges mest solgte siden 1969

HUSPAKKE 1 - kan bygges som         eller
Totalvekt kun 170 kg

A B

HUSPAKKE 2 - kan bygges som        eller        eller
Totalvekt kun 280 kg

C D E

ALUTEC AS

TELEFON:  56 30 41 00
E-POST:  info@alutec.no www.alutec.no

PAKKEPRIS

15.300,-inkl. mva.

PAKKEPRIS

24.800,-inkl. mva.
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Bolignummeret kan redde liv
Over hele landet jobbes det nå med å få opp bolignummer på alle hus. De skal
eksempelvis være synlige ved ringeklokkene i flerbolighus. Kravet fra politik-
erne er en bolignummerdekning på 95 prosent ved utgangen av året. 

Det var i 1999 Stortinget vedtok at alle leiligheter skal ha sin egen adresse.
Bolignummer gir hver leilighet en unik adresse. Dersom kommunen og huseier
har gjort jobben sin, finner man det festet på en lapp i bakkant av ytterdøra. 

– Det er viktig at bolignumrene er i orden, slik at utrykningskjøretøy når
frem til riktig adresse i tide og at politiet slipper å sparke inn feil dør, sier
 seksjonssjef Kristin Mellingsæter i Folkeregister, Skatt Midt- Norge til NRK.no.
Foto: Nina Granlund Sæther. 
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Vil bygge 
mindre leiligheter
Oslo kommune har laget et forslag til 
ny kommunedelplan. – Jeg mener at
forslaget ikke tar inn over seg kon-
sekvensene av prognosene for befolk -
ningsveksten i Oslo de nærmeste 20-30
årene," skriver OBOS-direktør Martin Mæ-
land. – For at vanlige folk skal ha råd til å
bo i Oslo sentrum, må politikerne aktivt
legge til rette for at det bygges flere
boliger ved å lempe på leilighetsfordel-
ingsreglene, tillate høyere utnyttelse av
tomtene og dempe sin iver etter stadig
skjerping av byggeforskriftene. Politikk
handler om å velge. Vi velger å tro at det
er en viktigere verdi for Oslo som by at alle
gis mulighet til å få tak over hodet enn at
de som har råd til det får noen kvadrat-
meter ekstra å boltre seg på," skriver han i
sin utfordring til Oslo-politikerne.

Fortsatt fem års 
reklamasjonsrett
EU ønsket felles forbrukerrettigheter for de
27 medlemslandene og de tre EØS- landene.
Det ville medført at reklamasjonsretten ble
kuttet fra fem til to år. Nå innrømmer 
EU at det nye direktivet var for forret-
ningsvennlig og ikke
tok nok hensyn til for-
brukernes rettig heter,
skriver Aftenposten. 
EU- kommissæren 
gir foreløpig opp å
harmonisere regel -
verket. Foto: Jan
Djenner / Samfoto.

sett&hørt
“Bare ved å skjemme bort sine brukere
kan bibliotekene gi bensinstasjonene 
og kjøpesentrene konkurranse som de
foretrukne møtestedene i samfunnet.”

Redaktør Knut Olav Åmås til Norsk Bibliotekforening

Skattefritt 
på veggen

Investerer du i kunst, og henger
bildene på veggen i eget hjem,

slipper du å betale formuesskatt så
lenge kunstverkene ikke har en for-
sikringssum som overstiger én mil-
lion kroner. Ligger kunsten trygt
bevart i en safe i stedet for å

henge på veggen, defineres den
ikke som innbo, og du mister skat-
tefordelen, skriver Aftenposten.

Fagsjef Gry Nilsen i Skattebetaler-
foreningen opplyser også at det er

skattefritt å kjøpe og 
selge kunst så lenge 
det er til privat bruk.

Pakk penselen i plast
Det er ikke nødvendig å sette kosten i
væske selv om du ikke blir ferdig med male-
jobben. Skal du bruke penselen igjen neste
dag holder det å pakke den i en plastpose der
du presser ut mest mulig av luften, sier
malermester Jens Petter Lunde til Klikk.no. 

Skal du oppbevare pensler over lang tid
bør de henge ned i en væske slik at det blir
helt lufttett. 

 – Her er motorolje et godt gammelt triks.
Pass på at de står nedi til over stålet. Ellers
vil maling tørke opp ved rota og dukke opp
som små partikler i hårene når du maler, 
forklarer Lunde. 
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Endeved suger
Endeved trekker ca. 20 ganger mer vann
enn en klednings flate sider, skriver Farge -
magasinet. Alt endetre bør derfor behand -
les med en penetrerende olje og
grunnmales skikkelig.

Det samme bladet skriver også at skader
på trefasaden oftest oppstår nær bakken.
Derfor bør trefasader avsluttes ca. 30 cm
over bakkenivå. Hvis det ikke er mulig, 
bør treet som ligger lavere være trykk -
impregnert eller vedlikeholdes ekstra godt.

sett&hørt
“Min fars definisjon på sommerferie var å sitte i solstol,

høre på jazz og drikke whisky. Min far var ingen 
lykkelig mann om sommeren. Han ble våt.”

Hans Geelmuyden, medierådgiver

EDELT PORSELEN
Europas første porselensfabrikk, ærverdige Meissen i det tidligere DDR, har
holdt stand i 300 år. Her produseres noen av verdens mest eksklusive og
kostbare porselensarbeider, og de to sverdene som påføres hvert eneste
produkt har vært varemerke siden 1731. – Vi vil aldri produsere billige
produkter slik man får kjøpt dem på Ikea, påpeker direktør Christian
Kurtzke. Nå satser fabrikken også på arkitektur 
og innredning. Porselensfliser med blant 
annet sølv- og gulldekor skal i årene 
fremover pryde leiligheter og 
bad for dem som har råd til 
å betale 2 000 euro, 
eller ca. 16 400 kroner, 
kvadratmeteren, skriver 
Aftenposten.

Utemøbler i glassfiber
På jakt etter vedlikeholdsfrie og værbe-
standige møbler? Krone Hanssen går nye
veier og introduserer glassfiber som nytt
materiale. Stolen på bildet er vevd av et
hundretalls parallelle glassfibertråder som
er dynket med et bindingsmiddel og pig-
ment før den ble slipt og etterbehandlet.
Hvert eneste møbel er ifølge produsenten
håndlaget. Mer informasjon www.krone-
hanssen.no.  

KOBOLTBLÅTT: Zwiebelmuster, 
det karakteristiske blå løkmønsteret, 
har vært i bruk ved Meissenfabrikken 
i 300 år. Blåfargen har blant annet blitt 
utvunnet ved koboltgruvene på Modum. Foto: Wikipedia.

Enova deler ut kondomer
57 000 håndverkere har den siste tiden mottatt kondomer fra Enova. Det er
ikke arbeidskarenes seksualmoral som bekymrer, forsikrer Guro Hauge i
Lavenergiprogrammet. Enova ønsker med kampanjen ”Hold Tett” og et glimt
i øyet å øke kunnskaps nivået hos håndverkerne, 
skriver Teknisk Ukeblad. Norske hus lekker 
varme som en sil på grunn av byggefeil. 
En vanlig feil er at både elektrikere og 
rørleggere kapper hull i fuktsperren. 
Hauge er opptatt av at samarbeidet 
på byggeplassen må bli mye bedre. 
På nettsiden www.holdtett.no 
kan man lære hvordan bygge-
feilene skal unngås. 



Synd hvis den 
skulle brenne opp.

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
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KU(L): Freia har i årevis
satt sitt preg på denne 
bygården på Schous plass 
i Oslo. Foto: Rikke Åserud.
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Sitter du med en vegg i et område der en
masse kjøpesterke folk ferdes, kan du tjene
gode penger på å leie den ut til reklame. 

– Ja, vi er interessert i godt plasserte vegger i
sentrale områder med mye trafikk. Men nå må
ikke leserne dine ta gledene på forskudd. Det er
gjerne en del hindringer på veien, sier Stein Au-
stad, etableringsansvarlig i reklamegiganten Clear
Channel. Clear Channel eier 1900 reklameboards
over hele landet, og er stadig på jakt etter nye veg-
ger til reklameplakater. Kravene er imidlertid
høye.

Sentrale storbyområder
– Jeg må understreke at vi bare er interessert i om-

Penger å tjene 
på veggen

Har du, eller ditt sameie eller borettslag, en godt synlig vegg i et 
område med stor trafikk? I så fall kan det være penger å tjene. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

råder med stor trafikk; i plasser som får mye opp-
merksomhet fra mange. Har du en tom låvevegg
et eller annet sted er det altså ikke særlig stor
sjanse for å få leid den ut. Sentrale storbyområder
og innfartsårer er stort sett det som er aktuelt for
oss, sier Austad. Konkurrenten JC Decaux, som
opererer i Oslo, melder om det samme. 
– En vegg i et usentralt forstadsområde er

uinteressant. Sitter du med en ved Aker Brygge el-
ler i Bogstadveien, stiller det seg annerledes, mel-
der etableringssjef Rudi Bonafede i JC Decaux. 
Som privat gård- eller huseier må du også

konkurrere med det offentlige rom om reklame-
plassen. Denne konkurransen er beinhard. 
– I storbyer som Oslo er det offentlige rom

BOARDS: Reklame-
boards kan gi sam-
eiet eller borett s -
laget gode penger,
men estetikken 
må kanskje ofres.
Foto: Liv Hegna /
Scanpix.
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blitt fullt av reklame – og reklamefinansierte
innretninger. Vi setter for eksempel opp buss-
skur, søppelkasser, benker og tujahekker mot
at vi får bruke det offentlige rommet til re-
klame. For oss er det enklere å forholde oss til
en stor kunde, kommunen, enn til en rekke
små, sier Bonafede.

Lover og regler
Det er imidlertid ikke bare de strenge kravene
til attraktiv plassering som kan knuse drøm-
men om ekstra inntjening på reklame. Også
en rekke lover og regler på området innskren-
ker mulighetene betraktelig. Det er først og
fremst bestemmelser i plan- og bygningslo-
ven, vegtrafikkloven, samt de lokale politived-
tektene man må passe på å holde seg innen-
for.  
– Reguleringene setter store begrens-

ninger. Det er for eksempel så godt som umu-
lig å få satt opp reklameplakater langs riksve-
gene. Der er Statens Vegvesen ekstremt tøffe,
sier Austad. 
Også mange byer har de siste årene stram-

met inn det lokale regelverket. Estetikk i det
offentlige rom ble for alvor satt på agendaen
i 1994, da Lillehammer sentrum i forbin-
delse med OL fikk en tiltrengt opprydning av
fasadene. Siden har mange byer og tettsteder
fulgt etter.
– På 70- og 80-tallet var dette en cowboy-

bransje, men nå er estetikk i det offentlige
rom satt på dagsordenen, sier Bonafede. 

Den estetiske prisen
Det er likevel langt fra umulig å kontakte re-
klamefirmaene og helt enkelt spørre dem om
din vegg kan være interessant. Dersom den er
det, er den vanlige prosedyren å inngå en
kontrakt som blir gyldig dersom det viser seg
at bruk av veggen ikke strider mot lover og
reg ler.  Prosessen med å finne ut av dette kan
ta opptil et år. 
Det er imidlertid verdt å tenke igjennom

om man er villig til å betale den estetiske pri-
sen for lettjente penger. De færreste vil vel
mene at det offentlige rom preges av for lite
reklame i våre dager. Men dersom det letter
borettslaget eller sameiet for både vedlike-
holdsarbeid og at på til gir penger i kassa, kan
det være vanskelig å holde fast på gode prin-
sipper om ikke å støtte kommersielle krefters
visuelle forsøpling av uterommet.
– Vi har for eksempel en avtale med et bo-

rettslag på Galgeberg. De hadde en vegg de
hadde en hel masse arbeid med å vedlike-
holde. Nå leier vi den, og står for vedlike -
holdet, noe laget er svært fornøyd med, sier
Bonafede. raa@huseierne.no 

FREKK: Reklamen vil for all del synes. Leier du ut veggen din, 
må du være forberedt på litt av hvert. Foto: Stein J. Bjørge / Scanpix.
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BAKKEKONTAKT
STYROFOAM* PERIMATE DI-A*
varmeisolerer og drenerer kjellerytter-
veggen i en og samme operasjon.

STYROFOAM PERIMATE DI-A
har vertikale drensriller med en drens-
kapasitet som anslagsvis er 5 ganger
så stor som et tradisjonelt drenslag av
grov grus. I tillegg har 
STYROFOAM PERIMATE DI-A
en sterk fiberduk som hindrer gjen-
slamming av drenssystemet og tillater 
tilbakefylling med stedlige, ikke drene-
rende jordmasser.

Isolering i bakken, under og utenpå
mur krever produkter av høy kvalitet.
Eventuelle skader ved tilbakefylling
vises først etter flere års bruk, og kost-
nadene ved utbedring kan bli uforholds-
messig dyre. 

Gjør jobben med markedets beste
produkt - STYROFOAM PERIMATE DI-A

Les mer på glava.no

tar vare på miljøet
*varemerke til Dow Chemical Company
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Stripet borebille 
(Anobium punctatum).
Illustrasjon: 
Preben Ottesen.

Bor du i et gammelt hus har du sikkert opp-
daget dem, de små hullene i bjelkelaget i
kjelleren eller i materialene på stubbloftet.

I gamle hus er nemlig spor etter angrep av stripete
borebiller og andre treskadeinsekter ganske van-
lig. Skal du kjøpe eller selge en bolig fra begyn-
nelsen av 1900-tallet, må du også regne med at
takstmannen som kontrollerer huset påpeker pro-
blemet, og gjør det klart at dette bør undersøkes
nærmere. Selv om et potensielt nærvær av treska-
deinsekter kan virke skremmende, er det vanlig-

vis ingen grunn til panikk. Er området der spo-
rene finnes relativt tørt, er sannsynligheten stor
for at insektene for lengst har forlatt åstedet. 
– Ofte blir folk veldig redde når de får høre

om spor etter stripete borebiller eller andre treska-
deinsekter, men det er det i de fleste tilfeller ingen
grunn til. Når man får alle fakta på bordet viser
det seg gjerne at det ikke er noe problem. Kanskje
har boligen stått der i 150 til 200 år, og sporene
etter angrepene kan være nesten like gamle, sier
fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam. For at stripete
borebiller skal trives er de avhengige av høy luft-
fuktighet og relativt høy temperatur. I selve trever-
ket liker de små krypene seg aller best når fuktig-
heten ligger mellom 18 prosent og 30 prosent. 

Er angrepet aktivt
Det første du bør gjøre når du finner det du tror
er spor etter stripete borebille er å sjekke om det
er bark på materialene som er angrepet. Da kan
det være du har fått besøk av myk borebille eller
blåbukk. Disse er ufarlige og angriper kun over-
flaten av veden under barkrester. Er treverket
 råteskadet, er det trolig snakk om råteborebiller. 
– Dersom hullene i treverket er runde,

mellom en og to millimeter store og treverket el-
lers virker friskt, er det sannsynlig at sporene
stammer fra stripete borebille. Da bør du finne ut
om angrepet er aktivt eller ikke, sier Tone Birke-

Tørk billene
ut av huset

Den stripete borebillen er et fryktet treskadeinsekt som 
kan forvandle et friskt stykke tre til finkornet sagmugg.
Likevel er det vanligvis ingen grunn til panikk dersom 

du oppdager spor etter den i huset ditt. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND



ming, kan du komme langt. Er deler av materia-
lene i huset hardt angrepet eller lar fuktproblemet
seg ikke løse, kan du i tillegg sikre konstruksjonen
ved å bruke en luftavfukter og å bytte ut ødelagte
materialer med kjerneved av furu eller lerk.
brs@huseierne.no
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Stopp sopp og råteangrep, 
vask huset!

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

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

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

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

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

Ring gratis: 800 35 300

moe i Folkehelseinstituttet. Med enkle metoder
kan du godt sjekke dette på egenhånd. 
– Det finnes flere måter å finne ut om et an-

grep er aktivt på. Du kan male over eller ringe
rundt hullene som allerede er der, eller lime et sil-
kepapir på området for å sjekke om det kommer
nye hull. Ta også en titt i vinduskarmen og se om
det ligger døde biller der. Billene tiltrekkes nem-
lig av lys. Oppdager du lyst boremel, er det også
en indikasjon på at angrepet er aktivt, det samme
er skarpe kanter på hullet og lyst treverk innven-
dig. Små hvite larver er  et sikkert tegn. Bruk
eventuelt en kniv for å ta treverket nærmere i øy-
esyn, foreslår Birkemoe. 

Slik blir du kvitt billen
Det beste tiltaket for å unngå problemer med
stripete borebiller er å sikre boligen mot fukt og
sørge for god ventilasjon. Å prøve å jage dem
bort med gift eller andre midler har sjelden noe
for seg. 
– Mange henvender seg direkte til et skade-

dyrsfirma når problemer av denne typen opp-
står. De vil trolig anbefale sprøyting eller andre
dyre løsninger. Da glemmer man det egentlige
problemet som er fukt. Fjerner man fukten blir
man også kvitt insektene, sier Mattsson. Sørger du
for god drenering, og leder vann bort fra huset og
har god utlufting i kjelleren samt noe oppvar-

MYSTISKE HULL: Selv om du oppdager små hull etter stripete borebille, 
er det ingen grunn til å få panikk. Det er slett ikke sikkert at angrepet 
er aktivt. Foto: Tone Birkemoe.



Hus & Bolig spør: 
Arnardo svarer
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– Våren er her, og du har for lengst forlatt hus
og hjem i Lillesand til fordel for campingvogna.
Hva synes du selv er de største forskjellene på de
to livene du lever?

– Forskjellen er kanskje stor, men for meg er
dette helt naturlig. Jeg har gjort dette så
lenge jeg kan huske. I mars forlater jeg hu-
set mitt og flytter over i campingvogna. Å
reise ut på veien er i sommerens tegn, og
det føles egentlig ikke som noen stor over-
gang. Klart jeg får mindre plass, men det er i
grunnen ikke noe savn. Vi har det vi trenger,
og det er dette jeg er vant til.  Jeg kan ikke ta
med hele boligen, men det er helt greit. 

– Er det sånn at du blir rastløs av å bo i hus?

– Nei, jeg blir ikke rastløs. I 1991 flyttet jeg
til Justøya i Lillesand. Før det bodde vi på
Jessheim. Det som er fint med å være i huset
er at jeg har den samme utsikten hver dag.
Der har jeg 23 mål midt på øya. Jeg trives i
grunnen veldig godt i Lillesand, og det er det
som er hjemme. Det er der jeg har adressen
min. For meg er det ikke noe unaturlig å bo
i et vanlig hus deler av året og reise rundt i
campingvogn resten av året. Tida går, den.
Sirkuset jobber vi uansett med 24  timer i
døgnet året rundt. Når jeg er i  Lillesand

planlegger jeg neste sesong.
 Ellers har jeg en liten fiskebåt
– man må jo ha det på Sør-
landet. Vi har jo sjøen rett på

utsiden. Jeg fisker hummer, kreps
og setter garn. For meg er det en hyggelig li-
ten hobby. 

– Vi har hørt rykter om at du også har en
annen liten hobby – treskjæring – som du
til og med tar med deg når du er ute og
reiser. Stemmer det?

– Ja, jeg skjærer og dreier, og har et lite verk-
sted i kjelleren. Jeg gjorde et forsøk på å få
det til på veien også, og innredet en lastebil
med et verksted for treskjæring. Rommet ble
ferdig, men det ble med det. Det er når jeg er
hjemme det blir tid til hobby.

– Synes du det er vanskelig å bryte opp fra det
faste, venner og bekjente og dra ut på veien igjen
etter et halvt år i hus? 

– Det er noe som hører med, og for de som
er i vår omgangskrets faller det veldig
 naturlig. På veien blir vi kjent med nye
 mennesker hvert år, og det trives jeg godt
med. Jeg har rukket å bli 68 år nå, og har
 alltid reist. Familien reiste rundt lenge før 
vi begynte med sirkus, og jeg har stått på 
scenen fra jeg var to år. Den gang dro vi på
turne i hele Norge med et trylleshow, men
bodde mer på hotell enn i campingvogn.
Det med campingvogner begynte da vi
startet sirkus. Vi fikk litt mer å drasse på og 
i dag har vi en bilpark på over 40 biler. 

– Hvor stor plass har du i campingvogna?

– Den er rimelig stor, rundt ni meter eller
noe sånt. En ekte amerikansk modell med
alle moderne fasiliteter som dusj og vann-
klosett. Alt vi har behov for. Jeg pleier å si at
armslag bare er noe man har for å flytte på
seg. Den eneste forskjellen mellom en 
campingvogn og et hus er at det blir lengre
mellom hver ting i en bolig. 

– Ser du på deg selv som en slags campingturist?

– En meget avansert en sådan. For oss blir
det jobb og ferie på en gang, og jeg kjører
som sagt en veldig avansert campingvogn. 

Sirkuskongen 
TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  

ILLUSTRASJON: HERB



Sirkusdirektør Arild Arnardo har nylig nådd pensjonsalder, men vet ikke om
han er klar til å gi opp livet på landeveien ennå. I så fall kommer han 

trolig til å savne lukten av popkorn, sagmugg og hestepromp 
som har fulgt ham mesteparten av livet. 
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Men vi gjør jo det stikk motsatte av alle andre. Når sommeren
kommer reiser vi bort fra Lillesand. På øya er vi vanligvis 300
fast boende, men på sommeren er det mellom 5 000 og 6 000
mennesker der. 

– Har du noen gang vært på en ordentlig feire?

– Ja, to ganger. En gang på Bahamas i 14 dager, og en gang på
Maldivene. Sist gang på 90-tallet tror jeg. Likevel har jeg reist
mye. For meg er det egentlig mest ferie når jeg er hjemme i
Lillesand. Da får jeg slappet av, og kan se ut på den samme
utsikten hver dag. Når sirkussesongen er over blir alt litt roli-
gere og jeg slipper å pakke hele tiden. Det blir det mye av,
selv om vi gjør det så lettvint som mulig. 

– Dere bor tett. Hvordan er forholdet til de du reiser sammen
med?

– Dette er folk som er vant til å reise rundt i campingvogn, så
det er ikke noe problem. Vi gjerder oss inne der sirkuset er og
står stort sett på samme sted hvert år. Når vi kommer til et
nytt sted lager vi vår egen lille by. 

– Hvor stor del av året er du på reise?

– Vi reiser rundt i seks måneder, fra mars til september, og
 besøker mellom 135 og 140 steder i Norge. 

– Klarer du å holde alle stedene fra hverandre?

– Ja, nå har jeg reist noen år, så det er ikke noe problem. 
Vi kommer til kjente steder der vi har vært før, og parkerer
vanligvis de samme stedene. 

– Og posten, hva gjør du med den? Bruker du kveldene til å melde
om midlertidig flytting?

– Nei, jeg trenger ikke å omadressere. Vi gir reiseruta vår til
Posten, så er det bare for dem å følge den og sende alt til
 nærmeste postkontor. Posten kommer alltid frem. 

– Hvor viktig er det at familien er med når man reiser på denne
måten?

– Familien er viktig. De er vant til dette livet, men har selv 
fått velge om de ønsker å forsette å leve på denne måten. 
Da barna var små hadde vi også med lærere som hjalp med
undervising. 

– Kommer du noen gang til å bli bofast hele året?

– Det vet jeg ikke. Jeg har vel egentlig nådd pensjons alderen
nå, og neste generasjon er i full gang på sirkuset. Vi får se om
jeg etter hvert trekker meg tilbake, men jeg vet ikke om jeg
kunne bli helårs fastboende. Jeg har aldri vært bofast sommers -
tid, og aldri hatt sommerferie som andre folk. Kanskje kom-
mer jeg til å savne lukten av hestepromp,  popkorn og sag-
mugg. Det er en lukt jeg er glad i. brs@huseierne.no

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 Hof og alle andre steder.

www.h-vinduet.com

of

Det blir ikke sving på det uten H

Hvilket norsk stedsnavn er morsomst eller rarest uten H? 

D
_2010
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Se på taket ditt, 
andre gjør det.

Løft blikket

Konkurrer med Plannja og få sjansen til å kle huset ditt med et tak som får naboene til å måpe av beundring. 
Par rett tak med rett hus på kortest mulig tid og vær med og konkurrer om et nytt tak på opp til 125 m2. 

Det er på tide å se på taket ditt - andre gjør det!

Gå inn og konkurrer på www.plannja.no/konkurranse

Konkurrer med Plannja og få sjansen til å kle huset ditt med et tak som får naboene til å måpe av beundring. 
Par rett tak med rett hus på kortest mulig tid og vær med og konkurrer om et nytt tak på opp til 125 m

Det er på tide å se på taket ditt - andre gjør det!

Konkurrer og 
vinn et nytt tak 

til huset ditt!



MALERISK: Knøttsmå arbeiderboliger i fargerikt fellesskap
på Ilsvikøra i Trondheim. Foto: Tore Wuttudal / Samfoto.
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– Når en bygning fredes blir eier påført en rekke
tunge plikter og langt på vei umyndiggjort. Eierne
opplever et urimelig misforhold mellom plikter
og rettigheter. Fredningen innebærer ofte betyde-
lige ekstrautgifter til forsikring og brannsikring, og
det finnes ingen offentlige incitamenter som opp-
muntrer til jevnt og godt vedlikehold. Dette må
på plass. Ellers vil Norge miste unødvendig mye
av sin fredete bygningsmasse på få tiår.
Kraftsalven kommer fra Knut Aall, styreleder

i Foreningen Fredet, som organiserer eiere av fre-
dete bygninger i Norge. Foreningen ble stiftet i
2006 som et resultat av frustrasjon hos mange
eiere av fredete bygninger.

Når myndighetene bestemmer 
at en bygning skal fredes, er det 
for å bevare den for fellesskapet. 

Men det er eieren som blir sittende med
ansvaret, pliktene og den økonomiske
børen. Huseierne blir umyndiggjort,

mener Foreningen Fredet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Vanskelig å eie    

GAMMELT: Langfeldthuset i Ny-Hellesund i Søgne er trolig fra siste halv-
del av 1600-tallet. Det ble fredet i 1923. Foto: Nina Granlund Sæther.

HVITMALT: Fredet hus i Loshavn mellom Farsund 
og Flekkefjord. Foto: Nina Granlund Sæther.

ÆRVERDIG: Cappelen-gården i Drammen ble oppført i 1767
for amtmann Andreas Fjelsted. Foto: Nina Granlund Sæther.
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fokus på fredning

En vedtaksfredning innebærer blant annet at
eierne ikke kan forandre materialer eller farger el-
ler foreta endringer som går lenger enn vanlig
vedlikehold, med mindre det er gitt spesiell tilla-
telse i vedtaket. (Eieren kan søke om tillatelse til
å gjøre mindre endringer.) Dersom eieren går ut-
over disse bestemmelsene kan han eller hun på-
legges å føre kulturminnet tilbake til tidligere
stand. Etterkommes ikke pålegget kan myndighe-
tene la arbeidet utføres og sende regningen til eier.
Dersom byggverket forfaller på grunn av mang-
lende vedlikehold, kan myndighetene komme
og undersøke det, og pålegge eier å gjennomføre
tiltak.

– Dagens kulturminnevern fungerer delvis
mot sin hensikt, mener Aall. 

Mange plikter 
Norge har i dag rundt 5 700 bygninger som er fre-
det i henhold til kulturminneloven. Alle byg-
ninger fra før 1650 og samiske bygninger som er
eldre enn 100 år er automatisk fredet. Også stå-
ende bygninger fra perioden 1537 – 1650 kan er-
klæres automatisk fredet. Nyere bygninger er som
oftest vedtaksfredet. Det betyr at det er gjort en-
keltvedtak om fredning på hver eiendom. De
fleste som eier fredete bolighus kommer i denne
kategorien. 

     fredet bygning

HISTORISK: Til venste 1600-talls bygning i Narestø uten-
for Arendal. Til høyre Børneasylet i Drammen som har
vært både privatbolig, fattigskole og barnepark. Nå er

det igjen privatbolig. Foto: Nina Granlund Sæther.

STRAMT: Villa Riise på Hamar, som ble tegnet av arkitekt Arne
Korsmo og stod ferdig i 1935, regnes som et av hovedverkene i

norsk funksjonalisme. Foto: Siri Hoem, Riksantikvaren.

OPPUSSINGSPROSJEKT: Drammen 
har mange fredete perler, blant annet huset 

til familien Waksvik / Opsahl. Foto: Frode Fotograf.

Billedtekst
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Dyrt
Mange av de fredete bygningene er gamle, rikt ut-
smykket, og krever spesiell behandling. Med plikten
til å vedlikeholde følger ikke nødvendigvis noen
økonomisk hjelp. I loven står det at departementet
kan gi eier tilskudd til vedlikehold. Slik reglene er ut-
formet i dag, er tilskuddssystemet tilpasset de store
skippertakene, og helt uegnet til det løpende vedli-
keholdet, mener Aall. 
– Dette er en helt ødeleggende strategi, om må-

let var å bevare disse bygningene så autentisk som
mulig i et evighetsperspektiv, mener Aall. 
Tidligere var det mulig å utgiftsføre kostnadene

til vedlikehold på gårdsbebyggelse og trekke det fra
på skatten. Men da fordelsbeskatningen på å bo i
egen bolig forsvant i 2005, forsvant denne mulighe-
ten. 
– Myndighetene freder for å bevare, men selve

fredningen redder ikke bygget. Med dagens regime
kan det snarere bli en trussel. En fredning vil som re-
gel fordyre driften, samt redusere bruksmulighe-
tene for bygget. Bygg en ikke har bruk for detter ned,
sier Aall. 

Fakta om økonomisk støtte
• Eiere av fredete bygninger og anlegg kan få dekket antikvariske
merutgifter ved rehabilitering, helt eller delvis, etter søknad.

• Eiere kan søke fylkeskommunen eller Sametinget om støtte.
Tilskuddsordningen er primært forbeholdt fredete bygninger.
Fylkeskommunene / Sametinget har ulike frister. Mange
fylkeskommuner gir også tilskudd til kulturminnevern, vanligvis
med en søknadsfrist pr. år. Alle frister kunngjøres i lokalpressen.
Søknadsskjema fås ved henvisning til den enkelte fylkeskom-
mune. Søknader som gjelder samiske kulturminner skal sendes
Sametinget. 

• Eiere kan også søke Norsk Kulturminnefond som har to søknads-
frister i året, 1. september og 1. februar. Se fondets
hjemmesider: www.kulturminnefondet.no

• Eiere av middelalderbygninger (eldre enn 1537) kan søke Riks -
antikvaren om tilskudd.

• Enkelte kommuner har fritak for eiendomsskatt for fredete
bygninger.                                                Kilde: Riksantikvaren

fokus på fredning

KREVENDE: Kristina Waksvik og Rolf Erik Opsahl har investert mange penger og flerfoldige arbeidstimer på sitt fredete hus.



– Vi ser at det er behov for mer penger, men håper på en vi-
dere opptrapping, slik det har vært de siste årene og slik det leg-
ges opp til i stortingsmeldingen, sier seksjonssjef Ulf Holmene
hos Riksantikvaren. Han er enig med Foreningen Fredet i at fel-
lesskapet bør være med på å betale det som skal bevares til fel-
lesskapets beste. Holmene er imidlertid ikke enig i at fred-
ningsvedtak er noen trussel, verken for bygninger eller eiere. 
– Fredete bygninger representerer viktige nasjonale verdier.

Bygningene skal tas vare på gjennom bruk, det er hele poenget
med fredningene. Vår forvaltning skal legge til rette for bruken.
Gjør vi ikke det, gjør vi ikke jobben vår, sier Holmene. 

Kan leve normalt
Det er fylkeskommunene som saksbehandler fredete bygninger
fra nyere tid. Rådgiver Turid Kolstadløkken i Buskerud Fylkes-
kommune mener det er mulig å leve nokså normalt selv om
man bor i en vedtaksfredet bolig. 
– Vedtaksfredete hus kan moderniseres innen rimelige gren-

ser. Det er ingen som venter at man skal bo med 1600-tallsstan-
dard, sier Kolstadløkken. I Buskerud Fylkeskommune har de et
istandsettingsprogram for fredete hus, med en spesialist som
sendes ut til huseiere som planlegger tiltak, og som er med og
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Fredning en trussel?
Stortingsmeldingen ”Leve med kulturminner” fra 2005 skisse-
rer et nokså dystert bilde av mange av Norges fredete byg-
ninger. ”Vedlikeholdssituasjonen varierer sterkt” står det i mel-
dingen, hvor det påpekes at mye avhenger av bygningens
karakter og eierens økonomiske evner og interesser. Særlig byg-
ninger som blir stående tomme beskrives som utfordrende.
”Lekkasjer, med påfølgende råteskader og fundamentskader, er
både vanlige og alvorlige. Mange eiere opplever at  staten i for
liten grad oppfyller forpliktelsene i kulturminneloven om å
støtte antikvarisk fordyrende vedlikehold, fordi størrelsen på til-
skuddsmidlene i liten grad står i forhold til behovene.”
Stortingsmeldingen skisserer et behov for økning av statlige

tilskudd til istandsetting og vedlikehold til private eiere av fre-
dete bygninger på nærmere 40 millioner kroner årlig. Hadde
dette vært fulgt opp, ville tilskuddene i dag ligget på rundt 230
millioner kroner. I rekordåret 2009, med en tiltakspakke fra re-
gjeringen, lå tilskuddet fra Riksantikvaren på 93 millioner kro-
ner. I tillegg bidro Norsk Kulturminnefond med rundt 11 mil-
lioner. I 2010 er beløpet fra Riksantikvaren nede i 49 millioner
kroner, mens Kulturminnefondet har øremerket 18 millioner.
Kulturminnefondet krever en egenkapital på minst 30 prosent
for å støtte et prosjekt. 



Billedtekst

KOMFORT: De fleste ønsker moderne komfort, som for 
eksempel innendørs toalett. Å innrede rom så de står 
i stil med  bygningen forøvrig krever imidlertid litt ekstra.

TØMMER: Gamle tømmervegger er vakkert – og ofte 
trekkfullt. Høye fyringsutgifter er hovedregelen for 
eiere av gamle, fredete bygninger.
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fokus på fredning

gir råd underveis. Fylkeskommunen hjel-
per også til med utformingen av søknader
om støtte, og bistår med kompetanse i for-
hold til for eksempel spørsmål om etteriso-
alsjon. Dette er med på å bedre forholdene,
mener Kolstadløkken.
– Om man må gjøre ting litt annerledes

enn normalt, er det ikke umulig å få til.
Vi må bare være flinke til å formidle mulig-
hetene til folk, sier Kolstadløkken.

Forsikring og isolasjon
At prislappen kan bli høy, er likevel ikke til å komme fra. Ikke
bare vedlikeholdsbudsjettet overskrider som oftest det normale.
I de fleste tilfeller vil det også være langt dyrere å forsikre en fre-
det bolig enn en vanlig bolig, og forsikringsselskapene kan
stille krav om ekstra sikring av boligen før avtaleinngåelse. Også
brannforskriftene, som stiller krav til varslingssystemer i fredete
bygg, kan gi store årlige ekstrakostnader for eierne. Likevel gis

det normalt ikke økonomisk støtte til rene brannsikringstiltak. 
I tillegg sliter mange med høye fyringsutgifter, blant annet

fordi det gjerne ligger begrensninger på isolasjonsmulighetene.
I Norge finnes verken gunstige skatteordninger eller annen
støtte til denne typen utgifter. Resultatet er at bygninger stenger
helt eller delvis i den kalde årstiden, noe som gjerne bringer for-
fallet et skritt nærmere.
– Om det ikke snart kommer vesentlige forandringer av da-

gens offentlige kulturminnevern, vil utvilsomt mange fredete
bygninger bli helt eller delvis ødelagt, sier Aall. raa@huseierne.no

IKKE UMULIG: – Men man må kanskje
gjøre ting litt annerledes i boliger som 
er fredet, mener Turid Kolstadløkken i
Buskerud Fylkeskommune. Hos familien
Waksvik / Opsahl i Drammen har de 
blant annet fått spesialtilpasset kjøk-
kenet. Dermed fungerer boligen i daglig-
livet, samtidig som husets sjel ivaretas.
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Inviterte fylkeskommunen
Å flytte rett inn i det som opprinnelig var en lyst-
gård fra rundt 1800 var imidlertid umulig. Etter
en omfattende rehabilitering på 1960-tallet var
lite blitt gjort, noe både interiør og eksteriør bar
preg av. Det første Kristina Waksvik gjorde da
hun hadde overtatt boligen var derfor å invitere
fylkeskommunens kulturkonsulenter på besøk. 
– Sammen med dem hadde vi en gjennom-

gang av hva som måtte gjøres, hva det ville koste
og så videre. Dette la vi til grunn da vi søkte om
økonomisk støtte til arbeidet, og vi fikk faktisk
mer enn vi hadde ventet. Det var langt fra nok til
å dekke alle kostnadene, men det hjalp et godt
stykke på veien, sier Waksvik. 



Da Kristina Waksvik arvet det gamle huset ved
Drammenselva i 2005 var det ikke tvil i hen-
nes sinn om at hun måtte beholde det. Bo-

ligen var riktignok nedslitt og trengte omfattende
oppussing. Men det hadde vært i familien i fem ge-
nerasjoner, og rommet mange gode barndoms-
minner fra den gang besteforeldrene bodde der. 
For ektemannen Rolf Erik Opsahl var tanken på

å overta det gamle huset ikke like rosenrød. Som
tømrer så han raskt hvor mye som måtte gjøres.
Han hadde heller ikke de samme følelsesmessige
båndene til huset som kona. Men også han så byg-
ningens potensial, og noen diskusjon ble det aldri.
Det var her de ville bo.  

Forpliktende og kostbar arv
Med et to hundre år gammelt trehus å ta vare på, i tillegg til to jobber, 

to små barn og en stor hund, trenger ikke Kristina Waksvik og ektemannen 
Rolf Erik Opsahl å være redde for ikke å ha nok å drive med i overskuelig fremtid.

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: FRODE FOTOGRAF

GRUA: Den gamle grua er et naturlig midtpunkt i stua,
men rundt nitti prosent av varmen forsvinner opp pipa,
forteller Rolf Erik Opsahl i Drammen.

SKAL SKIFTES: Vinduene skal snart skiftes ut, men her nytter
det ikke med standard husmorvinduer. De originale vinduene
var etterligninger av engelske skyvevinduer, og de nye er
 spesiallaget for å ivareta stilen.
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gjøre all verdens med prislappen på driften av
bygningen. Både boligforsikring og fyringsutgif-
ter tar rause jafser av husholdningsbudsjettet.
– I fjor prøvde jeg å ”shoppe” litt rundt etter

en bedre forsikringsavtale. Hos ett av selskapene
jeg ringte sa saksbehandleren at hun ikke kunne
gi meg noe tilbud, men måtte ta saken høyere
opp i systemet. Siden hørte jeg ikke noe mer. Jeg
fikk heller ikke napp hos noen andre, forteller
Waksvik, som dermed ikke hadde annet valg enn
å videreføre den gamle avtalen. 
Fyringsutgiftene ligger også godt over

gjennomsnittet, selv om den mest trekkfulle
 delen av huset, der veggene kun består av tømmer
og kledning, står avlåst.
– Gamle hus er verken spesielt økonomiske

eller særlig miljøvennlige å varme opp. Men vi
 håper det blir bedre nå når vi får vindtettet bedre
og skiftet ut vinduene, sier Waksvik. 

Angrer ikke
Utfordringene til tross – familien angrer ikke et
sekund på at de solgte rekkehuset og flyttet inn i
den stolte 1800-tallsboligen for fire år siden.
Interessen for å ivareta det gamle og finne tilbake
til det opprinnelige har bare økt med årene. 
– For meg føltes det veldig riktig å beholde

 huset i familien. Samtidig er jeg stolt over å
forvalte en liten del av den norske kultur-
arven, sier Waksvik, som mener private
eiere av fredete kulturminner gjør en stor,
og ofte svært underkjent, innsats.
– Fredninger skjer jo for fellesskapets

og fremtidige generasjoners skyld. Mange private
eiere gjør en kjempeinnsats. Dessverre er det
 ytterst få som får takk som fortjent, sier Waksvik.
raa@huseierne.no

fokus på fredning

Familien bestemte seg for å begynne rehabi-
literingsarbeidet med det som var helt nødvendig
å få i orden før innflytting, nemlig bad, toalett,
kjøkken, soverom og stue. 

Blod, svette og fingertupper
Den opprinnelige rominndelingen fra tidlig
1800-tall var ikke bevart da familien Waksvik /
Opsahl overtok huset. Det gjorde handlingsrom-
met litt større enn dersom alt var beholdt i sin
opprinnelige form. For eksempel var det uproble-
matisk å få i stand tre soverom, vaskerom og bad
i andre etasje, der det opprinnelig hadde vært en
storsal.
– Fylkeskommunens folk lurte på om ikke vi

ville tilbakestille andre etasje til storsal, men hel-
digvis ga de raskt opp tanken. Hvor skulle vi  
sovet da? Hele familien på madrasser i storsalen
tror jeg ikke vi ville vært særlig fornøyd med, ler
Waksvik. 
Oppussingen krevde de fleste kvelder og hel-

ger av Rolf Erik Opsahl både høsten, vinteren og
våren etter overtagelsen. 
– Det var lange dager, med vanlig arbeid på

dagtid, og deretter timevis med jobbing her i hu-
set i stort sett hver ledige stund, minnes Opsahl. 
Der kjøkkenet opprinnelig var, har familien nå
fått en koselig stue, med den gamle grua som na-
turlig midtpunkt. På kjøkkenet er innredningen
tegnet av Jo Sellæg og spesialtilpasset huset. 
– Kjøkkenet kostet blod, svette og denne her,

smiler Rolf Erik Opsahl, og holder opp en halv
langefinger. Truppen forsvant i monteringsarbei-
det. 

Alltid noe å gjøre
Sommeren 2006 flyttet småbarnsfamilien inn.
Vel vitende om at den innledende oppussingsøk-
ten hadde vært nettopp dét – en innledende økt.
I et fredet hus er det alltid noe å drive med.

Når de er ferdig på ett område, er det bare å snu
seg om og ta tak i det neste. I sommer er hoved-
prosjektet fornying av isolasjon i veggene, samt
vindtetting og utskifting av ytterpanel og vinduer.
Så står rehabilitering av pipen for dør. 
– Du kan ikke bo i et fredet hus og ha ti tom-

meltotter. Dersom du ikke kan gjøre en god del
arbeid selv, blir det helt uutholdelig – og usann-
synlig dyrt, sier Rolf Erik Opsahl. Kristina Waks-
vik kikker lurt bort på mannen: 
– Det må ha vært skjebnebestemt at jeg møtte

en tømrer. Rådet til andre som arver et fredet
hus, må være: Gift deg med en håndverker, ler
hun.

Fyring og forsikring 
Men selv håndverkerens flittige hender kan ikke

LAG PÅ LAG: I eldre hus
kan man ofte ”skrelle”
seg bakover i tiden ved å
fjerne tapeter, maling og
gulvbelegg, og slik er det
også i familien Waksvik
/ Opsahls hus i Dram-
men. På denne kjøkken-
døren, som i dag er hvit,
har fylkeskommunens
folk skrapt frem tidligere
tiders farger. Fargeska-
laen har gitt verdifull in-
formasjon som familien
blant annet har brukt til
inspirasjon for fargevalg
ellers i huset.
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Dyrere forsikring
Eier du et fredet hus må du regne med en høyere forsikrings -
premie enn vanlig. 

– Når det gjelder fredete bygninger går vi inn i hvert enkelt
tilfelle og gjør en vurdering av verdier og hvilken forsikrings-
sum det skal være. Det er grunnlaget for hva vi beregner i
forsikrings premie. Dersom skader på bygningen kan bli dyre å
utbedre, vil dette gjenspeiles i premien, sier seksjonsleder Espen
Jensen i Trygvesta.

Også Gjensidige melder om dyrere premier for fredete
bygninger, fordi utbedring av skadene gjerne er dyrere enn van-
lig. Informasjons sjef Bjarne Rysstad minner om at jo bedre man
sikrer bygningen, jo større rabatter kan man få. Det er imidlertid
verdt å merke seg at sikringstiltak heller ikke er gratis. 

Hos If må en fredet eller vernet bygning spesialgodkjennes
av en egen instans. If ønsker primært å tegne en 1. risikodek -
ning for en  fredet bygning, det vil si at de tegner forsikring på
en bestemt verdi. Fullverdiforsikring kan vurderes unntaksvis.
Ved siden av en rekke andre opplysninger om eiendommen
ønsker forsikringsselskapet også å få en kopi av frednings-
vedtaket. 

Dette sier loven:
Eiers plikter: 
En eier av en vedtaksfredet bolig får ikke rive, flytte, påbygge,
endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre endringer
som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak utover dette krever
spesiell tillatelse. 

Påbegynner eier eller bruker arbeid i strid med fredning eller gjør
han skade på fredet byggverk eller anlegg, kan han pålegges å føre
kulturminnet tilbake til tidligere stand innen rimelig frist. Det
samme gjelder når noen andre gjør skade på fredet byggverk eller
anlegg og eier eller bruker kjente til dette, uten å søke å forhindre
skaden. 

Etterkommes ikke pålegget, kan vedkommende myndighet la arbei-
det utføre på eiers eller brukers bekostning. Kravet er tvangs-
grunnlag for utlegg. 

Får vedkommende myndighet rede på at et fredet byggverk er i ferd
med å forfalle av mangel på vedlikehold, kan byggverket under-
søkes. Er det fare for at det forfaller, kan - med samtykke av de-
partementet - eieren eller brukeren innen en rimelig frist bli pålagt
å gjennomføre tiltak for å motvirke dette.

Myndighetenes plikter: 
Departementet kan gi eier eller bruker tilskudd til vedlikehold, eller
til endringer godkjent av vedkommende myndighet etter loven her.

Kilde: Kulturminneloven
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RØDT OG SØTT: Finn et strå og træ
dom på, synger Prøysen. Det er
vanskelig å gå forbi når de små
bærene er modne ved St.Hanstider.
Foto: Jens Sølvberg / Samfoto.
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Søtt 
nok
uten
sukker
Planter du markjordbær i hagen kan 
du gå en smakfull fremtid i møte.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Markjordbær trives utmerket i gressplenen. Selv
om man ser seg nødt til å hente frem gressklippe-
ren og brutalt høvle over de hvite blomstene etter
hvert som gresset rundt blir høyere og høyere, til-
passer plantene seg. De kommer med nye blom-
ster nærmere bakken. Men det kan nok være lurt å
sette klipperen på det høyeste hakket.
Planten vokser vilt helt nord til Finnmark, og

trives også opp i 1 250 meters høyde. Leter du i
grøftekanter eller på solrik skogbunn er den lett å

finne, og tar du med deg
noen planter hjem, har du
straks flere. Markjordbær
får lange utløpere som slår
røtter. Derfor sprer den seg
lett.

Månedsjordbær 
er litt større
Ønsker du mer kontroll
over hvor plantene skal
vokse, er den litt større

slektningen månedsjordbær (Fragaria vesca sem-
perflorende) et alternativ. Denne arten danner
ikke sideskudd. Derfor har den kraft nok til å
danne nye blomster og bær hele sommeren og
langt utover høsten. Bærene er også en god del
større enn de ville. Månedsjordbær får du kjøpt
både som frø og planter i hagesentrene. Planten
egner seg godt i kanten av bed og rabatter, og er
svært lett å få til. Den trives på en solrik plass i
vanlig hagejord, og trenger sjelden mer vann enn
det som kommer ovenfra. ngs@huseierne.no
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Markedet flommer over av ulike produkter som
lover å gjøre vannet du får ut av krana renere. De
enkleste løsningene, der vannet kjøres gjennom

et kullfilter, får du for litt over tusenlappen. Har du rundt
10 000 kroner å investere, er det bare fantasien som set-
ter grenser. Det finnes filtre for det meste. Men før du lø-
per og kjøper ditt eget private renseanlegg, er det viktig å
huske på at systemet også må vedlikeholdes. Hvis ikke ri-
sikerer du å tilføre vannet flere bakterier enn du fjerner. 
– Våre løsninger drifter seg stort sett på egenhånd,

men man nå likevel sørge for jevnlig kontroll og ettersyn
med anlegget. Glemmer man for eksempel å skifte filter
hver fjerde til femte måned risikerer man at det oppstår
uønsket bakterievekst, sier John Volden i firmaet Nor-
vann, som blant annet leverer et vannrensesystem som ko-
bles rett på vanninntaket hos private forbrukere. Det be-
tyr at alt vann som kommer inn i huset renses, enten det
brukes i dusjen, badekaret eller konsumeres som drikke-
vann. Løsningen Norvann tilbyr selges utelukkende

Renere vann 
med nytt filter

Frykter du bakterier og andre uhumskheter
i drikkevannet, kan et privat vannrensesys-
tem være løsningen. Skal vannet bli skikke-
lig rent, forutsetter det imidlertid at du
skifter filter regelmessig. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
FOTO: KERSTIN MERTENS / SAMFOTO
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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

gjennom rørleggere og krever installasjon av en fagmann.
Ole Johan Harbakk, som importerer produktet Aqua-
sana, ønsker heller ikke å selge vannrensesystemer
 direkte til forbruker. Han mener likevel de fleste vil være
i stand til å drifte det når det først er på plass.
– Nettopp fordi vi vet at mange problemer oppstår når

folk begynner å fikle med disse tingene selv, har vi  laget
et system som er så vedlikeholdsfritt som mulig.  Forfilte-
ret skifter kunden selv, men det er så enkelt at selv beste-
mor fikser det på to minutter, sier Harbakk. Forfilteret kos-
ter rundt 250 kroner. I tillegg har systemet et  hovedfilter
som må byttes hvert 7. – 9. år. Da må du ut med 7 500
kroner. Selve rensesystemet koster 12 999 kroner i inn-
kjøp. 
– Over en tiårsperiode vil dette ikke koster deg mer

enn et par øre per liter vann, noe jeg mener er en rimelig
investering, sier Harbakk. 

Vann fra springen godt nok
Men har vi egentlig behov for å rense vannet som kom-
mer ut av kranene her i landet? Ja, mener Harbakk.
– Vannet i Norge har veldig varierende kvalitet. Mange

av røren i bakken er gamle og har høy utlekkingsprosent.
Da kan det komme uønskede elementer som for eksem-
pel kloakk inn i rørene. Det er også en del kalk i mange
av vannene, og i tillegg er det ønskelig å kvitte seg med
noe av kloren som blir tilført vannet, sier Harbakk. 
Truls Krogh, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets

avdeling for vannhyggiene, mener imidlertid at privat
vannrensing kun er for personer med spesielle behov. 
– Generelt sett skal det ikke være noe behov for privat

vannrensing dersom du får vann fra et kommunalt
 renseanlegg her i landet. Der dette eventuelt kan være ak-
tuelt er hos personer som får vann fra egne anlegg eller
mindre fellesanlegg. Vi ser også at enkelte små registre-
ringspliktige vannverk ikke alltid tar ansvaret for å levere
vann av god og trygg kvalitet alvorlig nok, sier Krogh. 
Også Mattilsynet advarer folk flest mot å tro at de har

behov for et eget privat vannrensesystem i huset.  
– Det stilles strenge krav til vannet som leveres

gjennom vannverkene her i landet, og det blir feil å gi inn-
trykk av at man trenger noen form for intern vannbehand-
ling i tillegg. Det er ikke dermed sagt at man enkelte ste-
der ikke får inn vann av en kvalitet som ikke er så god som
den man kunne ha lyst på, sier Morten Nicholls ved Mat-
tilsynets hovedkontor.

Handler ikke bare om helse
Er du ikke bekymret for helsen din, mener Harbakk like-
vel det finnes flere gode grunner til å installere et vann-
renseanlegg i boligen.
– Det er også penger å spare på å installere et vannren-

sefilter. Fordi systemet hindrer kalkavleiringer, vil maski-
ner som varmtvannsbereder, vaskemaskin og oppvaskma-
skin kunne få en forlenget levetid med tre til fem år. Folk
jeg snakker med sier for eksempel at de etter kort tid en-
delig kan se gjennom de gamle Ikea-glassene de har hatt
stående, sier Harbakk. brs@huseierne.no
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Når solen begynner å varme, blomstene åp-
ner seg og løvet endelig er på plass på
trærne, strekker Mannen seg etter vinter -

dvalen og snuser ut i den vårlige luften. Det er
noe som mangler. Luften er liksom så tom. Så
kommer han på det: Grillosen. Og tre behov mel-
der seg umiddelbart: Ild, kjøtt og større grill enn
naboen.
Det er kanskje ikke akkurat slik det foregår.

Men det er slett ikke uvanlig at årstiden vi nå går
inn i, setter griller i hodet på pater familias, for-
teller grillkonge Craig Whitson, som blant annet
har skrevet koke- og grillbøkene ”Far lukter svidd”
og ”Ingen røyk uten grill”. En av de vanligste gril-
lene – i hodet – er ideen om at jo varmere grillen
er, jo bedre blir maten. 
– Det er nok litt slik at mannen skal ut og vise

verden hva det handler om de få gangene i året
han lager mat, og da kjører han bånn gass. Den
vanligste feilen folk gjør når de griller, er at de
bruker feil temperatur. Råvarene trives sjelden
med for varm grill – eller for kald, for den saks
skyld, sier Whitson. Han minner om at man ikke
bruker alle kokeplatene på kjøkkenet på fullt hele
tiden. Det er altså ingen grunn til å gjøre det på
grillen, heller. 

Med griller
i hagen

Det er bedre med en grill i 
hagen enn griller i hodet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

STILIG FAMILIEGRILL: Denne grillen, Alpes fra Futur, har tre
brennere pluss en sidebrenner til koking av poteter eller lig-
nende. Den svingbare varmehyllen i lokket gir plass til oppbe-
varing av ferdig grillet mat – eller til å varme rundstykker til
frokost. Pris: ca. 3 490. Foto: Futur.

DESIGN: Denne modellen fra Weber, Q 300, er produsentens
flaggskip innen moderne designgassgriller. Den har bare to
brennere, hvorav den ene er P-formet, noe som gjør langtids-
steking mulig. Pris: ca. 4 500 kroner. Foto: Weber.

Foto: Plantasjen
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STEMNINGSSKAPENDE: – Det er den gode stemningen rundt grillmåltidet som er viktig for de fleste av oss, 
ikke bare selve maten, mener grillkongen Craig Whitson. Foto: Magnar Kirknes.

FURU: Med denne grillen slipper du å balansere serveringsfat,
marinader, krydder, grillredskaper og andre ting på verandage-
lenderet, enden av spisebordet, eller hvor du nå pleier å gjøre
av alt sammen. Stor, nedfellbar fronthylle og romslige avlast-
ningsbord gjør grillen til en god venn for den rotete kokken.
Grillen har tre støpejernsbrennere, to støpejerns-flametamere
og glassvindu. Pris: ca. 3 000-3 500 kroner. Foto: Landmann.

KRAFTKAR: Beefeaters modell Signature 3000 S er en kraftkar
som kan leveres med fire kraftige støpejernsbrennere. Grillen
og pidestalltrallen er i rustfritt stål, og grillristen og steke-
platen er utført i porselensbelagt støpejern for lengre hold-
barhet. Pris: ca. 18 500. Foto: Grillco.

OBS! Prisene varierer noe etter utsalgssted.
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– Sørg for å ha én varm sone og én kjøligere
sone i grillen. Med en gassgrill er det nokså en-
kelt, siden den har flere brennere. Slå ikke alle på
samtidig, lyder grillmesterens råd. 

Opplevelsen
Whitson vokste opp i Oklahoma, men har holdt
til i Stavanger siden tidlig på 1980-tallet. Han
mener nordmenn i stadig økende grad omfavner
den amerikanske grilltradisjonen, og at det hand-
ler om langt mer enn maten. 
— Det er hele opplevelsen: Grillmåltidet er

noe vi forbinder med fri, pent vær, god tid, og
ikke minst et sosialt fellesskap med venner og fa-
milie. Alt dette rundt grillmåltidet forsterker opp-
levelsen og gjør den positiv – til tross for at det vel
ikke er noe annet område innen matlaging der vi
feiler så mye, sier Whitson. At den helt spesielle
smaken grillen gir, også er noe de aller fleste liker,
er heller ikke akkurat noen ulempe for grillma-
tens popularitet, mener han. 

Raskere og enklere
Whitson holder grillkurs året rundt, og da bruker
han gassgrill, til tross for at han privat helst fyrer
opp kullgrillen. 

– Først og fremst handler det om tid – med
gassgrill går alt mye raskere, og prosessen trenger
mindre oppmerksomhet, sier Whitson. Han me-
ner forskjellen mellom kull og gass ikke er så
stor, utover at gassgrillen er raskere og enklere. 
– En annen ting som er positivt med gassgril-

lene er at de har lokk. Det er ideelt hvis man prak-
tiserer mitt råd om å ha en kald og varm sone på
grillen – da får den kalde sonen en god tempera-
tur, sier Whitson. 

Pris og kvalitet henger sammen
Men en gassgrill er ikke bare en gassgrill. Det er
store variasjoner i pris, kvalitet, materialer og ka-
pasitet – fire faktorer som gjerne hører sammen
og øker proporsjonalt. 
– En av de største forskjellene mellom rime-

lige griller og de litt dyrere ligger i materialet. De
rimeligste grillene har ofte tynt materiale, og tå-
ler mindre varme – de dårligste grillene nærmest
koker kjøttet i stedet for å steke det. Dessuten tar
det lang tid før de blir varme. Dyrere varianter tå-
ler høyere temperaturer, har bedre stålkvalitet,
og bør helst også ha utskiftbare deler, sier daglig
leder Inger Søhol Lie i Grillco, et firma som im-
porterer de australske grillene Beefeater.

ALVOR: Webers Summit 650 er for de som virkelig mener alvor
når de griller. Seks brennere i rustfritt stål, én sidebrenner,
røkboks med egen brenner, bakmontert, infrarød grillbrenner,
roterende grillspyd og 25 års garantitid er noe av det grillen
kan lokke utstyrsfreaker med. Pris: ca 30 000 kr. Foto: Weber.

PATENTERT: Denne kule grillen, Paris Deluxe fra Futur, har i følge
produsenten et patentert varmesystem for indirekte varme, som
hindrer oppflamming og svidd mat. Grillen er utstyrt med to
 brennere på henholdsvis 8,5 og 1,2 kilowatt. Den minste brenne-
ren er egnet for langtidssteking. Pris: ca. 6 990. Foto: Futur. 
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Støpejern holder lenge på varmen, og støpe-
jernsbrennere regnes gjerne som litt bedre enn
brennere i rustfritt stål, men uansett holder ikke
brennerne evig. Med tid og stunder tettes porene
av støv, matrester og fett, og selv om det meste
svis av, slites brennerne og må byttes etter hvert.

Vedlikehold 
Med riktig bruk og stell kan imidlertid grillens be-
standdeler få lengre levetid – og matkvaliteten
holdes høy. Før du legger på maten, kan det være
lurt å la grillen brenne litt slik at eventuelle mat -
rester fra forrige gang forsvinner. Har du støpe-
jernsrist lønner det seg å mette den med litt olje
før du legger på maten. Etter bruk brenner du bort
fettet, og dekker til grillen med trekket. Fettskuf-
fen må rengjøres jevnlig. Ellers er det lite som kre-
ves av gassgrilleieren.
— Selv rengjør jeg grillen én gang i året. Da

går jeg over med vann, såpe, klut og rensemidler,
sier Inger Søhol Lie, som bruker grillen året rundt.
Rengjøringsbehovet kommer imidlertid ikke bare
an på hvor mye man bruker grillen, men også hva
man bruker den til. Bytter du ut de vanlige pøl-
sene med dryppende fet and må du også regne
med mer rengjøringsarbeid. raa@huseierne.no

INGEN RØYK UTEN GRILL: Det er slett ikke
uvanlig at årstiden vi nå går inn i setter griller
i hodet på pater familias. Foto: Plantasjen.

SVART OG KROM: Tre hovedbrennere, en infrarød underbrenner,
en vertikalbrenner til spiddet og en sidebrenner til å koke saus
eller poteter har denne modellen, Avalon, fra Landmann, i til-
legg til god oppbevaringsplass i skapet under, samt termometer
i lokket. Pris: ca. 10 000 kroner. Foto: Landmann.

AUSTRALSK: Beefeater er en av Australias største grillprodu-
senter. Denne modellen, Discovery Plus, har fire rustfrie bren-
nere, en sidebrenner og et dobbelt isolert  stållokk som holder
ekstra godt på varmen. Pris: ca 9 300 kroner. Foto: Grillco. 

OBS! Prisene varierer noe etter utsalgssted.
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Hagetipset fra Bayer Garden

Ler mer på www.bayergarden.no
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Trappen
må tåle en trøkk

Når solen varmer og gresset er grønt er det
lett å glemme at utetrappen ikke bare skal
være pen å se på og god å gå i, men også

tåle den norske vinteren. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

SOLID: Fra Risør. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Det er i all hovedsak to typer utetrapper: Det
er de som sitter fast fundamentert – og de
som ligger løst i terrenget, og som helt

enkelt kan bestå av trinn i gresset. For begge er
den norske vinteren utfordringen. 

Enkelt og sjarmerende
En av de enkleste trapper man kan anlegge i ha-
gen, er en natursteinstrapp lagt direkte på ter-
renget. I prinsippet kan man bygge en trapp av
stein man finner selv, og dermed få trappen helt
gratis – men det er nok sjelden at man kommer
over stein som egner seg til trappetrinn. Langt
vanligere er det å kjøpe trinn i for eksempel gra-
nitt eller skifer.  
– I en natursteinstrapp bør du ha ren natur-

stein, det vil si stein med en litt ujevn overflate,
sier anleggsgartnermester Torgeir Koteng i Ha-
gespesialisten. Trappetrinn av granitt skjæres først

ut maskinelt og flammebehandles deretter, slik at
de får en ru overflate. Slike trinn koster ca. 600 –
700 kroner stykket. Velger du skifer, får du trinn
som er dannet naturlig i bruddet, og som ikke er
etterbehandlet. Prisen på slike skifertrinn ligger
rundt 2 000 kroner stykket.
– Natursteinstrinn er dyrere enn masseprodu-

serte, rektangulære og støpte trinn, men de er vel
verdt prisen fordi en trapp med slike trinn rent vi-
suelt sett vil tåle forskyvninger i terrenget godt. En
trapp med helt rektangulære trinn, lagt direkte på
terrenget, vil se helt skjev og rar ut etter én vinter,
sier Koteng. 
På grunn av materialkostnadene blir altså ikke

en natursteinstrapp lagt rett i terrenget nødven-
digvis den billigste formen for trapp man kan
velge. Den er heller ikke helt vedlikeholdsfri – ofte
må man gå inn og rette opp dersom trinnene for-
skyver seg for mye i den kalde årstiden. Men at

FARGERIKT: Ulike steiner, farger og former gjør trappen
spennende. Foto: Dengin Hagedesign.

TØRRSTABLET: Tørrstablete murer og trapper har vært
svært populært de siste årene. Foto: Dengin Hagedesign.

NATURLIG: Skifertrappetrinn med en ujevn overflate gir et
naturlig inntrykk. Foto: Dengin Hagedesign.

STRAMT: Støpte trapper med stramt uttrykk passer best i
ryddige omgivelser. Foto: Dengin Hagedesign.     
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trappen kan bli sjarmerende er det ingen tvil om.
Når trinnene flytter litt på seg etter en vinter med
frost, kan det gi prikken over i-en. Også høyden
på trinnene kan gjerne variere. 
– I en terrengtrapp kan det være morsomt at

trinnene ikke er like høye. Skifer lagt i 14 – 18
centimeters høyde kan være ”vilt” og sjarme-
rende, mener anleggsgartnermester Martin Kjølås,
som har drevet sitt eget anleggsgartnerfirma i 17
år og har lang erfaring med trapper i privathager. 

Trapp med fundament 
og betongkonstruksjon
I en trapp du bruker mye kan imidlertid frie for-
mer og ulik høyde på trinnene bli irriterende i
lengden. Derfor velger de fleste en fastere kon-
struksjon for trapper som er mye i bruk. Da er det
fundament og betong som gjelder. 
For å anlegge en støpt utetrapp må man grave

seg ned til telefritt område, det vil si ca. 80 centi-
meter – eller enda dypere. Dersom det ligger
blandede masser der, bør man isolere og legge på
en fiberduk før man fyller på med pukk. Dette er
for å unngå at pukken blander seg med massene
og dermed fjerner dreneringseffekten. Dersom
man ikke får holdt vannet unna en støpt trapp, tar
det ikke lang tid før telehiv gir sprekker i kon-
struksjonen. 
Å bygge en støpt trapp er altså langt mer

arbeidskrevende enn å legge en naturstein-
strapp – men til gjengjeld er utvalget i billige
materialer større. Bruker du for eksempel bro-
stein og kantstein kan du slippe unna med 600 –
700 kroner per meter trinn i materialkostnader. Så
selv om en murt trapp vil koste mer i arbeidsti-
mer, blir den sammenlagt ikke nødvendigvis så
veldig mye dyrere enn en enkel natursteinstrapp.
Men her kommer naturligvis også utgravnings-
kostnaden i tillegg. 

ROMANTISK: Trinn lagt med ulik avstand i terrenget gir en naturlig, romantisk trapp. Foto: Dengin Hagedesign.
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Dersom prisen ikke er noen begrensning, er
materialvalget rikholdig. Fliser av skifer og granitt
som kan limes på trappen kommer i en rekke
ulike fasonger og fargenyanser. Det gjør også por-
selenatofliser, som er baderomsflisenes store,
sterke brødre. Man kan også velge bare å ha en
støpt overflate. Ved sliping blir den helt slett og
lett å holde ren. 

Tretrapper
Selv om tre er et mer fleksibelt materiale enn be-
tong, stiller også tretrapper og trapper av trelig-
nende materialer som kompositt strenge krav til
fundamentering. Selve treverket er riktignok flek-
sibelt og blir ikke ødelagt av en liten vridning,
men problemet er at skruer og spikere kan løsne
dersom det er bevegelse i trappen. 
I motsetning til murte trapper fundamenteres

gjerne tretrapper i punkter. Det avgjørende er at
pilarene trappen hviler på, ikke beveger seg i for-
hold til hverandre. 
Valg av treverk avhenger av blant annet utseende
og hvor mye vedlikehold man er innstilt på.
– Vi anbefaler ofte sibirsk lerk i tretrapper. Det

trenger ikke å behandles; trappen gråner naturlig.
Ellers har byggvarekjedene et rikholdig utvalg av
ulike former for behandlede tresorter. Ulempen
er at mange av dem trenger jevnlig vedlikehold,
sier landskapsarkitekt Kristine Günther i Dengin
Hagedesign. Hun har jobbet i flere år med privat-
hager, der blant annet trapper har vært et
gjennomgangstema. Mange foretrekker etter hvert
også vedlikeholdsfrie treimitasjoner i kompositt-
materialer, opplyser hun. De er gjerne noe dyrere,
men til gjengjeld holder de lenge. 

Den gode trappen
Uansett materiale og utforming bør en trapp være
god å gå i – men det som føles riktig for én er ikke

nødvendigvis optimalt for en annen.
– Det er forskjell på å lage en trapp for en åtti

år gammel dame og en mann på tretti, sier an-
leggsgartnermester Torgeir Koteng. Han tilpasser
i hvert enkelt tilfelle trappens opp- og inntrinn til
brukerne, men går aldri utover regelen om at to
opptrinn og ett inntrinn til sammen skal bli
mellom 63 og 84 centimeter. 
– Den gamle damen har trolig en skrittlengde

nærmere 63, mens den unge mannen kan
 befinne seg i den andre enden av skalaen. Jeg for-
søker å tilpasse trappen til hver enkelt bruker, sier
Koteng. 

Moter
I de aller fleste tilfeller er det terrenget, hagen for
øvrig og ikke minst økonomien som styrer hva
slags trapper vi velger til uteområdet. Men også på
dette området er det motesvingninger. 
– Det vi har sett mye av nå, er tørrstabling av

granitt eller skifer. Spesielt har dette vært populært
i murer, men vi har også sett mange trapper av
denne typen de siste årene, sier Martin Kjølås.
Tendensen går også i retning av strenge, sym-

metriske linjer – spesielt i sammenheng med
 nyere, moderne arkitektur. Ferdigskårne, rektang-
ulære granittrinn er en av vinnerne.
– Vi anbefaler gjerne en trapp som er i tråd

med resten av omgivelsene. I en vilter og fri hage
passer det gjerne best med en så ”naturlig” trapp
som mulig, kanskje bare enkel naturstein lagt på
løsmasser. Dersom hagen er strammere og mer
temmet, er det gjerne finere med et strammere ut-
trykk også på trappen, sier Günther hos Dengin
Hagedesign, som anbefaler hageeiere å kontakte
fagfolk som anleggsgartnere og lanskapsarkitek-
ter for råd, tips og god utførelse av utetrappen.
raa@huseierne.no

STØPT: Et frostfritt fundament er alfa og omega for støpte
trapper. Foto: Dengin Hagedesign.

TILPASSET TERRENGET: Ulempen med trapper av tre, er at de
trenger vedlikehold relativt ofte. Foto: Nina Granlund Sæther.

Kristine Günther
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WATERGUARD

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

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

WATERGUARD
AUTOMATISK VANNSTOPPER

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

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

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

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

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

kroner i året.
... kan forebygges.

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

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.  



Det finnes ikke
dårlig vær
Siden jeg sist utleverte min over gjennomsnittet kaotiske
boligsituasjon, har brikkene omsider begynt å falle på
plass. Min kone, jeg og to barn forlater om få dager sviger-
fars lune hule, og beveger oss ut i den kalde, virkelige ver-
den. For kaldt blir det, det er det ingen tvil om. 

Mens varmepumpa i svigerfars 80-talls hus har duret
jevnt gjennom hele vinteren og sørget for rent tropiske til-
stander i stua, er nok den slags komfort noe vi kan se langt
etter neste vinter. Vi har nemlig valgt bort varme til fordel
for sjarme og sjel: Et nydelig hus fra 1890 med mange rom
og strøm som eneste oppvarmingskilde. Ja, mye taler for at
neste vinter blir tilbragt med et ekstra lag ull på kroppen,
også innendørs. Å etterisolere tør jeg i hvert fall ikke. Da
får jeg enten fukt i konstruksjonen eller riksantikvaren på
nakken. Jeg har vært inne på tanken om å installere en
varmepumpe, fundert på om det eventuelt lønner seg med
to innedeler, og kikket litt på hva de ulike produsentene
kan tilby av tekniske finesser. Lønner det seg for eksempel
med en pumpe med nattsenking, eller er det bare tull? 

Neste dag har jeg totalt skiftet strategi. Jeg vil ha
pelletskamin. Huset har nemlig allerede en parafinkamin
med dagtank, så det skulle være en enkel sak å bytte den
ut. Så leser jeg at pellets er dyrt og krever mye arbeid. Jeg
begynner å  vurdere strømstyring. Ja, et strømstyringssys-
tem vil jeg ha. Plutselig dukker statsministerens bolig opp
på Forbruker inspektørene. Der ender en pelletsovn opp som

den soleklare vinneren rent økonomisk.
Forvirringen er total, inntil min kone

ringer. ”Vi må skaffe oss garderobe -
skap. Det må vi ha på plass med en
gang,” sier hun med en ivrig, men

bestemt tone. Genialt, tenker jeg, og
legger alt som har med oppvarming å
gjøre på is. Det finnes jo ikke dårlig
vær, bare dårlige klær. 

Bjørn Runar Sodeland
brs@huseierne.no
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Vinn annonsesider 
som når 350 000 lesere
Hus & Bolig minner om at vi har lovet å premiere
de beste annonsene i 2010. Vi lover heder og ære
samt to hele annonsesider til en verdi av 75 000
kroner til annonsøren bak den beste annonsen i
bladet gjennom året. Vi gir bort ytterligere en halv
annonseside til hver av annonsørene som kommer
på 2. og 3. plass. Alle annonser, uansett størrelse, er
med i konkurransen. Vi vil vurdere idé, utførelse,
originalitet, oppmerksomhets verdi, gjennomslags-
kraft og andre ting vi mener er relevant for å være
en god annonse.

Effektfull design
Notodden-bedriften Funkle har hatt som mål å
kap re mannlige tekstilkunder. Det har de blant an-
net gjort ved å satse på maskuline produkthistorier
og motiver som appellerer til menn. Nylig mottok
 bedriften Merket for god design for sin ullpledd -
kolleksjon "The Power Collection".
– Denne utmerkelsen henger høyt i Norge, og

gis til bedrifter og designere som sammen har skapt
svært gode produkter eller tjenester gjennom meto-
disk bruk av design, sier Eline Strøm-Gundersen i
Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket
for god design.
Utmerkelsene ble delt ut i mars under Design-

dagen – et årlig arrangement i regi av Norsk
Design råd – der næringsliv og designere prises for
vellykket nytenking og innovasjon.

“Jeg tror ikke du behøver å
være en surpomp fra Frogner
selv om du bor i et hvitt hjem
med fokus på estetikk.”
Sosialantropolog og trendforsker 
Gunn Helen Øye til Klikk.no
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Bedre trivsel 
med tørr 
krypkjeller

95000 HUS MED KRYPKJELLER 
har problemer med fukt, råte og 
mugg. Problemet oppstår når varm 
uteluft kommer inn i den kjølige 
krypgrunnen, eller at det tilkommer 
fukt fra bakken. Luftfuktigheten 
blir høy, og det dannes kondens. 

Hvordan ser det ut 
under ditt gulv?

 

Er du en av de som har et problem, 
kan løsningen være å installere en 
krypgrunnsavfukter.   
Vi tilbyr gratis serviceavtale

 

det første året. Vi vil også gi

 

5 års garanti på avfukteren.

Kontakt oss enten via vår hjemmeside 
www.anticimex.no eller ring oss 
på telefon 815 48 250.

 

Mange endringer 1. juli 
Merk deg datoen. En rekke endringer som gjelder nye hus og boliger 
inntrer nå i sommer. Men du må også være obs hvis du skal selge huset
ditt eller får nye leieboere.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER / RIKKE ÅSERUD

Ikke resirkuler ildfast glass
Alt glass som samles inn sendes til Onsøy i Fredrikstad. Returglasset males opp og
mye går til produksjon av nytt emballasjeglass. Men ildfast glass har en langt høy-
ere smeltetemperatur enn vanlig glass. Havner formen som i mange år ble brukt til
å steke fløtegratinerte poteter eller den gamle peisdøren sammen med vanlig glass-
emballasje, kan dyrt utstyr bli ødelagt. Biter av ildfast glass i nye flasker kan også gi
spenninger i glasset som kan føre til at flaskene eksploderer i produksjon eller når
de står i butikkhyllene, forklarer Lasse Sunde, administrerende direktør i Norsk
Glassgjenvinning. 

Handikaptoalett blir påbudt
Fra 1. juli må alle nye bygg ha minst ett bad
som er tilrettelagt for rullestolbrukere. De
nye kravene til universell utforming i plan-
og bygningsloven skal sikre likestilt delta-
gelse for alle. 

Overspenningsvern må til
Fra samme dato vil det også være påbudt
med overspenningsvern. Påbudet som nå
trer i kraft gjelder nybygg og rehabilitering.
Målet er å redusere omfanget av brannska-
der og ødelagt elektrisk utstyr. Stadig økt
bruk av elektronisk utstyr krever høyere be-
skyttelsesgrad, skriver Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, men for en
del elektronisk utstyr vil heller ikke over-
spenningsvern installert i sikringsskapet gi
tilstrekkelig sikkerhet mot skader. Det må i
tillegg benyttes et pluggbart finvern i nær-
heten av utstyret for å redusere overspen-
ningen til et sikkert nivå, melder Teknisk
Ukeblad. Forsikringsselskapet If vurderer
nå hvordan de kan få kunder til å etter-
montere slike vern også der det ikke er på-
budt. Et effektivt overspenningsvern koster
fra ca. 4 000 kr.

Byggemelding utgår
Plikten til å melde visse byggesaker til
 kommunen utgår. Endringer i plan- og
 bygningsloven innebærer at det fra 1. juli er
et nytt søknadssystem med kun to ”spor”,
nemlig søknadsplikt og ikke søknadsplikt. 
Hovedregelen etter den nye loven er at

byggesaker er søknadspliktige. De fleste
byggetiltak det tidligere var meldeplikt for,
som for eksempel bygging av garasje eller
bestemte typer tilbygg, blir altså søknads-
pliktige fra denne datoen. Forskjellen i
praksis blir imidlertid ikke så veldig stor, 
da saksbehandlingstiden fortsatt skal være
på tre uker, og tiltakshaver selv kan stå for
søknaden. 
For tiltak som i dag er søknadspliktige

vil det fortsatt være krav om at tiltakshaver
må knytte til seg et ansvarlig foretak. Der-
som tiltaket er i tråd med bygningslovgiv-
ningen og andre nødvendige offentlige ut-
talelser og tillatelser foreligger, og dersom
søknaden er fullstendig og naboer eller
 andre ikke protesterer, kan slike tiltak settes
i gang tre uker etter at søknad er innsendt.
Ellers er fristen tolv uker.
Små tiltak som etter dagens regler er

unntatt søknads- og meldeplikt vil fortsatt
være unntatt søknadsplikt etter de nye
 reglene. Det gjelder blant annet små byg-
ninger under 15 kvadratmeter, lettvegger
innendørs og levegger av en viss størrelse.

Obligatorisk energimerking
Fra 1. juli må alle boliger som skal leies ut
eller selges utstyres med en energiattest og
et energimerke. Energiattesten skal fylles ut
av boligeier selv på internett. Har du nett-
skrekk, eller står du fast underveis, finnes
det hjelp å få. Det kan du lese mer om på
side 91. ngs@huseierne.no
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

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

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

LO

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

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

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

LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth 

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

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

LO
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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
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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 ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg og byggesaker.

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

LO
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ADVOKAT HROAR HOLTET 

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

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

LO
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DIN ADVOKATPARTNER AS
v/adv. Veronica Aam
Fast eiendom, arv, skifte og familiesaker, tomtefeste,
husleie, tvister ved kjøp og salg av bolig, plan- og 
bygningsrett, sameier / sekskjoner, alm. praksis.
Halden: Storgata 20, 1776 Halden
Fredrikstad: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
Tlf.: 69 300 100. Faks.: 69 300 102.
Epost: vaa@dinadvokatpartner.no ØS

TF
OL

D

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 AK

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

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

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

TF
OL

D

ADVOKATFELLESSKAPET 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 ØS

TF
OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

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

TF
OL

D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

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

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

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

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

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

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

TF
OL

D

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

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

Skedsmo: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten.
Tlf: 64 83 11 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: skedsmo@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
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SH
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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
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokat Jon Rike      

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

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

LO

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

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

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

LO

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 OS

LO

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 OS

LO

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

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

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

ønsker du Å annonsere 

pÅ disse sidene, 

ring unni T.  Johansen:

Tlf.  64 90 86 66

eller send en e-posT Til:

unni .t . johansen@c2i .net
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ADVOKATFIRMAET REKVE, MITSEM & CO DA
v/adv. Eyolf Lund

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

Bergelandsgt. 14/16. Boks 30, 4001 Stavanger.
T: 51 53 00 00,  F: 51 53 00 01. 
E: eyolflun@rekve-mitsem.no.  www.mitsem.no RO
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

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

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE
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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
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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
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

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

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

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

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

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

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as OP
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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
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

ST
-A

GD
ER

ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN, WIGEMYR
& CO DA v/adv. Sverre 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
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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
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Ved feil og mangler har hver
enkelt sameier tidligere måttet
ta ut søksmål mot utbygger,
selv om manglene var like og
gikk igjen i samtlige boen-
heter. Men nå åpner Høyeste -
rett for gruppesøksmål.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Iet borettslag kan styret på vegne avmedlemmene gå til sak mot en utbyg-
ger som har slurvet, men i et sameie

har dette frem til nå ikke vært mulig. 
– I et eierseksjonssameie med 100

sameiere måtte hver enkelt sameier ta ut

søksmål, og samtlige sameiere måtte
møte i forliksrådet hvis de skulle ha håp
om å få et prisavslag eller erstatning.
Dette gjaldt også saker om mangler ved
fellesarealet. Selvfølgelig medførte det en
rekke praktiske problemer og var svært
tungvint, påpeker advokat Inger-Johanne
Lund i Advokatfirmaet Haavind.
Det har helt klart vært en forskjellsbe-

handling i forhold til borettslag. Det er
ingen grunn til ikke å ha en bestemmelse
som lar en i sameiet føre saken på vegne
av flere, mener hun. Og nå tyder en avgjø-
relse i Høyesteretts ankeutvalg på at det
kan bli lettere for sameiere å vinne frem
i rettsapparatet samlet.

Må ikke være identiske
Da tvisteloven trådte i kraft i 2008 ble det
åpnet for såkalt gruppesøksmål. Gruppe-
søksmål kan brukes dersom flere perso-
ner har krav som er vesentlig like og kan
behandles etter hovedsakelig samme
saksbehandlingsmåte.
– Dette gjelder både for førstehånds-

kjøpere, som har inngått kontrakt med
utbygger direkte, og annenhåndskjøpere,
som på nærmere bestemte vilkår har rett
til å gå på utbygger med et mangelskrav,
påpeker advokatkollega Terese Negaard
Sørli.
Saken Høyesteretts ankeutvalg be-

handlet dreide seg om baderomsgulv i

Lettere å nå frem gruppevis

VED MANGLER: En avgjørelse i Høyesterett
tyder på at det kan bli lettere for sameiere
å vinne frem mot utbygger samlet. 
Foto: Didrik Sæther.



Ulovlig 
utleiegebyr
– Et sameie kan ikke kreve gebyr for en skade som kan 
komme til å skje i oppgangen, påpeker advokat Einar Frigland 
i Huseiernes Landsforbund.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

et eierseksjonssameie i Bærum. Utbyg-
ger av sameiet var saksøkt, og både ting-
retten og lagmannsretten kom til at vilkå-
rene for å fremme gruppesøksmål var til
stede, og dette var også ankeutvalget enig
i.
I vurderingen ble det skilt mellom

parter som hadde kjøpt direkte av utbyg-
ger, og annenhåndskjøpere, som etter av-
hendingslovens regler kunne gå direkte
på selgers hjemmelsmann. 
– Lagmannsretten ga uttrykk for at

det ikke ligger noe krav om at grunnla-
gene må være identiske. Førstehåndskjø-
perne hadde likelydende kontrakter, og
felles for partene var spørsmålet om me-
toden utbygger hadde valgt ved legging
av baderomsgulvene ga grunnlag for pri-
savslag eller erstatningskrav. Både lag-
mannsretten og ankeutvalget mente at
det faktiske og rettslige grunnlaget for
kravene i det vesentlige var det samme,
forklarer advokat Lund. 
Når det gjaldt annenhåndskjøperne

var deres mangelskrav knyttet til kontrak-
ten med den enkelte selger. Annenhånds-
kjøpernes krav mot utbygger bygget på
avhendingslovens bestemmelser om di-
rektekrav. Lagmannsretten fant ikke at
det var grunnlag for å innskrenke denne
muligheten til å gå direkte på utbygger.
Dermed kunne saksøkerne få fremmet
sitt gruppesøksmål mot utbygger. 
– Fordelen ved gruppesøksmål er at

saker kan fremmes på en enklere måte på
vegne av mange saksøkere i fellesskap,
sier Inger-Johanne Lund. Hun tror det
nå blir vanskeligere for utbyggere å slippe
unna med mindre krav som mange ellers
ville kviet seg for å bringe inn for rettssy-
stemet. ngs@huseierne.no
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Isameievedtektene for Jongskollenboligsameie i Bærum står det: ”Ved
utleie kreves et gebyr ved umøblert

utleie og et gebyr ved møblert utleie.
Beløpene blir fastsatt av sameiemøtet.”
Gebyret er for tiden satt til kroner 500
for umøblert og kroner 250 for møblert
leilighet. I tillegg kommer det et beløp
på kroner 200 pr. år. Begrunnelsen for
det siste gebyret er at det kreves litt ar-
beid i forbindelse med ettersending av
post og lignende til den som eier leilig-
heten.
– Har sameiet hjemmel for å kreve et

slikt gebyr, undrer en av Hus & Boligs
 lesere, som mener dette må være en
pussighet. – Hva blir gebyret hvis leilig-
heten er delvis møblert, og hva kreves
hvis leier etter en stund får en samboer
som har med seg egne møbler? Vil det
utløse tilleggsgebyr?
– Det er ikke uvanlig at et sameie

krever inn slike gebyrer, opplyser advo-
kat Einar Frigland. – Det blir jo svært

ofte riper på veggen i oppgangen eller
en knust inngangsdør når møbler skal
bæres inn eller ut. Men det er ikke lov å
kreve et standard gebyr for eventuelle
skader som kan påløpe, påpeker han. 
Hvis det skjer en skade ved inn-

 eller utflytting, er selvfølgelig eieren av
leiligheten ansvarlig for å dekke de fak-
tiske utgiftene som er påført fellesska-
pet. Men det er ingen grunn til å betale
gebyret på forhånd. Det er advokatkol-
lega Anders Leisner enig i:
– Man skal ikke behøve å betale for

et ulovlig innkrevet gebyr. Er gebyret
ulovlig vil ikke sameiet ha noen hjem-
mel for å drive det inn, og det vil ikke
få noen konsekvenser for sameieren
om det ikke betales. Er det oppstått en
skade som er påført av sameieren eller
en av hans leieboere, stiller det seg selv-
sagt annerledes. Da vil man nok fort
komme til at det foreligger et erstat-
ningsansvar, sier advokat Leisner.
ngs@huseierne.no
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Norges fotballforbund har som mål
å bygge 300 ballbinger årlig til
det finnes 4 000 stykker rundt i

landet. Med ballbingene får man ifølge
forbundet en lekegrind med stabilt
underlag hvor barn, unge og voksne trygt
kan ha det gøy sammen. Bingene er ikke
laget bare for fotball, men også for andre
aktiviteter. 
I Tvedestrand mener man også at det er

bra for barna med ballbinger, og kommu-
nen har sammen med Gladstadheia ut-
byggingslag planer om å bygge en i bolig-
området Gladstadheia. Det er imidlertid
ikke Roald Kristensen særlig begeistret for.
– Den nye ballbingen er planlagt 15

meter fra vår husvegg og våre soverom.
Avstanden til terrassen og uteområdet er
enda kortere, sier Kristensen oppgitt. Han
viser til at det foreligger en rekke saker
hvor det er påvist helseskadelig støy fra
ballbinger som har ligget vesentlig lenger
unna, og at Helsedirektoratet anbefaler
en distanse på 100 meter. I Kviteluren på
Stord viste målinger støy på opptil 88,5
dB i en bolig som lå 28 meter fra ball-

bingen. Denne bingen ble stengt av Fyl-
kesmannen i Hordaland med umiddel-
bar virkning høsten 2009. Fylkesmannen
konkluderte med at støynivået var for
høyt for minst 12 bolighus i området og
ikke bare for nærmeste nabo.
–  Jeg ønsker ikke å fremstå som en

grinebiter. Selvfølgelig er jeg tilhenger av
at barn og unge skal drive med idrett. Jeg
har tre døtre selv og har holdt på som
håndballtrener i 20 år. Men når man vet
at slike ballbinger kan være direkte helse-
skadelige for de nærmeste naboene, synes
jeg det er unødvendig å plassere en på en
så lite egnet tomt, sier Kristensen.

Unnlater å følge råd
”Veileder for støyvurdering ved etable-
ring av nærmiljøanlegg” ble første gang
utgitt i 2006, og revidert i 2009. Veilede-
rens formål er å sikre at støy blir tilstrek-
kelig utredet og vurdert før bygging av
ballbinger, skateboardramper og rulle-
brettbaner. Flere anlegg er etablert uten
nødvendig forutgående vurdering av mu-
lige negative konsekvenser for omgi-

velsene, påpeker helsedirektør Bjørn-Inge
Larsen i forordet.
– Avhengig av type aktivitet ved anleg-

get, materialvalg, åpningstider og, ikke
minst, avstand mellom anlegget og bolig-
hus, har det oppstått konflikter på grunn
av støy fra anleggene. Konfliktene kan i
flere tilfeller tilskrives fravær av helsefag-
lige vurderinger under planlegging av an-
leggene, skriver helsedirektøren.
Til tross for klage fra Roald Kristensen,

og rådmannens vurdering som sier at av-
stand også til andre naboer er knapp, har
kommunen gitt byggetillatelse, rammetil-
latelse og igangsettingstillatelse. Det skal
anlegges en jordvoll mellom ballbingen
og Kristensens hage, men tiltakshaver kan
ikke si noe om effekten av en slik voll.
Eventuelle andre støydempende tiltak
skal vurderes etter at anlegget er bygd. 
Kristensen vil nå gå videre med sa-

ken.
– Jeg mener at kommunelegen, som

ikke hadde noen anmerkninger til søk -
naden, ikke har gjort jobben sin. Kom -
mune legen burde vite at støy fra ball-

Plagsom støy fra 
ballbinger

Alle er enige om at dagens barn og unge trenger å bevege seg mer. Ballbinger, som er
små inngjerdede fotballbaner, har i så måte blitt populære tiltak. Men dessverre 

genererer leken ofte støy. Når ballen smeller i veggene, lider de nærmeste naboene.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER FOTO: BJØRN RUNAR SODELAND
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binger er et stort problem for boliger
som ligger så nær. Kommunen har kon-
sekvent unnlatt å følge rådene fra Helse-
direktoratet, hevder Kristensen.

Maksimalgrense på 60 dB
Lydbildet i en ballbinge består både av ly-
den fra menneskestemmer og fra teknisk
støy som ballspark eller ball som smeller
mot vegg. Den tekniske støyen har bety-
delige innslag av impulsstøy/slagstøy.
Det er veldokumentert at impulslyd er
ekstra belastende, og dermed kan bidra
til å utløse helseplager, står det i veilede-
ren. Det påpekes blant annet at langva-
rige kraftige belastninger eller meget høye
kortvarige lydimpulser kan gi perma-
nente hørselsskader. Andre negative hel-
seeffekter er knyttet til støy som en akti-
verende stressfaktor fordi det påvirker
adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og
søvn. Forstyrrelse av søvn på grunn av
støy regnes som særlig alvorlig.
Ballbinger finnes i flere ulike varian-

ter, og støyegenskapene varierer. Materi-
alene i veggene og monteringen påvirker
lydutstrålingen. Skranglete og dårlig ved-
likeholdte ballbinger støyer ekstra mye.
Ved vanlig ballplass kan konflikt oppstå
ved avstander under 30 – 40 meter fra
boligvindu. For ballbinger innhegnet
med plankevegger eller netting av me-
tall kan konflikter oppstå også ved av-
stander over 100 meter, står det i veilede-
ren. Topografi kan både dempe og
forsterke lydutbredelsen. Avstanden
mellom nærmiljøanlegget og nærmeste
bolig bør derfor ikke være mindre enn
100 meter. 

STØYENDE: Når ballen treffer veggene i ballbingen smeller det. Helsedirektoratet 
anbefaler derfor at ballbinger anlegges minimum 100 meter fra nærmeste bolig.
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Norge har ikke egne regler for støy
fra ballbinger, skateboardramper og lig-
nende, men anbefalt maksimalt lydnivå
er 60 dB. Helsedirektoratet påpeker også
at aktivitet i perioden mellom klokken
23.00 og 07.00 vil være til ekstra stor sje-
nanse, men kravet til stillhet etter klokken
23.00 er først og fremst egnet til å ivareta
voksne menneskers søvnbehov. Det kan
derfor være i seneste laget med tanke på
små barns leggetid.
Det pekes også på at alle nærliggende

boliger bør ha et bolignært uteareal som
ikke blir direkte berørt av støyen.

Avstand viktigst
Helsedirektoratet understreker at tilstrek-
kelig avstand mellom boliger og aktivitet
er den beste måten å forebygge proble-
mer på. De skriver også at det er både
kostbart og ofte konfliktfylt å gjøre noe
med eksisterende støysituasjon hvis pro-

blemene først har oppstått. Alternativ
plassering bør derfor alltid vurderes i
samråd med berørte naboer.
Hus & Bolig har ikke klart å få en

kommentar fra verken rådmann eller
kommunelege. Til Tvedestrandsposten
sier Helge Solberg i Gladstadheia Utbyg-
gingsselskap at det skal velges en type
ballbinge med lave, støysvake vegger og
ellers et fangnett som tar i mot høye bal-
ler. Det skal også bygges en støyvoll mot
huset til Kristensen. For å begrense bruk
om kvelden vil det ikke bli satt opp lysan-
legg. Han er ikke enig i at den planlagte
ballbingen på Gladstadheia vil være i
strid med anbefalingene i veilederen fra
Helsedirektoratet. Hvis støyen likevel
skulle bli uakseptabel, lover han å rive
bingen.
– Da plukker vi ned veggene og lar det

bli en balløkke slik det er regulert til i re-
guleringsplanen, sier Solberg.

Fakta
Kommunens helsetjeneste skal
bidra til å sikre at helsemessige
hensyn blir ivaretatt. I saker
som omhandler nærmiljøanlegg
bør helsetjenesten tas med på
råd. 

Før bygging av ballbinge kan
naboer som frykter støyplager
klage til kommunen. Kom-
munene må da behandle saken
som en søknad. Hvis man ikke
når frem, kan man i neste om-
gang klage til Fylkesmannen.

Hvis ballbingen blir bygget, og
det viser seg at støyen er plag-
som, kan klage etter bygging
leveres til kommunelegen. Kom-
munelegen skal nå vurdere
helsefare, ikke avstand. Hvis
man ikke når frem, kan man
klage videre til Fylkesmannen.

Veileder for støyvurdering og
mer informasjon om helse -
effekter av støy finnes på
hjemmesiden til Nasjonalt
 folkehelseinstitutt, www.fhi.no. 

Norsk foreningen mot støy tar
imot henvendelser fra støy -
rammede over hele landet og 
gir råd og rettledning. 
Se www.stoyforeningen.no 

TETT PÅ: Ballbingen på Gladstadheia i Tvedestrand er planlagt 15 meter fra nær-
meste bolighus selv om Helsedirektoratet anbefaler minimum 100 meters avstand.
Flere andre hus ligger også svært nær det aktuelle området.



Norges TakseringsForbund er organisasjonen
for takseringsforetak i Norge. Våre medlemsforetak

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

VI SETTER 
PRIS PÅ 
NORGE

6 2 8 8 4 5 2 0 0

www.ntf.no
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Vi merker forskjellene!
Vi merker forskjellene fordi du isolert sett skal vite hvilke 

alternativer du har når du skal velge vinduer.
Gilje Low-E viser vinduets energimerking.

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

GILJEGILJE

gimerking av vinduer:

GILJE

Ener

  

 
  

 
             

 

  
     

   

gimerking av vinduer:

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

  

 
  

 
             

 

  
     

   

*Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.
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© 1996 Forest Stewardship Council
t no. TTCer

bærekraftig s
produkter kommer fra ansvarlig og 

Dette betyr at trevirke i våre 
FSC-ser

og balkongdører i Norge som er 
netnesudorp

Gilje er den første og eneste

*Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.
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gimerking av bygg:

A.Gilje Low-E 1,0 er anbefalt av ENOV      VA.
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forhandlere. eråvtkatnoK
 tilpasning og punktlig levering er vår styrke.l

i leverer komplette løsninger av vinduer og ytterdører!
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Rådyr liker ikke hortensia
Takk for artikkelen når det gjelder rådyr i hagen. Vi bor midt mellom Gressbanen
og Holmenkollen i Oslo og har i de siste årene slitt med rådyr. I fjor vinter var det
fem stykker og de spiste opp det meste av den beplantede delen av vår
skogstomt. Barlind og syriner forsvant om vinteren, og da våren og sommeren kom
så gikk det i tulipaner og roseknopper. Det er gått så langt at de har laget egne
dyretråkk på tomten. Og de er heller ikke redde. De står bare og ser på meg når jeg
prøver å skremme dem bort. Tilslutt bjeffet jeg som en hund, og da løp de.  Men
ikke særlig langt. 

Det at de spiser opp alt som er av beplantning er irriterende, men vi prøver å
løse det med å plante ting som de ikke spiser. Det virker som om de ikke liker
hortensia eller peoner. Tulipanene har jeg nå i potter som jeg setter frem ETTER at
knoppene er kommet i blomst, og de få rosene som er igjen prøver jeg å beskytte
ved å sette spisse metallstenger ned ved siden av roseknoppen. Jeg bare orker ikke

å pakke hele hagen inn i hønsenetting som jeg ble anbefalt av velforeningen. 
En ting som ikke kom frem i artikkelen deres, er hva rådyrene bringer med
seg; flått.  Nå kan man heller ikke være i sin egen hage uten å måtte passe
på. Jeg synes at de hageeierne som legger ut mat til rådyrene må ta ansvar
her. Men de har kanskje ikke små barn. 

Det hadde vært fint om rådyrene holdt seg der de hører hjemme; i
skogen. I mellomtiden får vi prøve å plante ting som de ikke
spiser. Samme fremgangsmåte som ved iberiasnegler. De spiser ikke
revebjeller og heller ikke storknebb. Det hadde vært fint om man
kunne fått en litt mer omfattende oversikt over hva både snegler og
rådyr ikke liker.

Britt Engelstad, Oslo

Kostbart 
med Panasonic
Jeg leste om kostbart eks-
peri ment av Anders Back, Ski, 
i Hus & Bolig nr. 1 i år. Jeg har
nøyaktig samme erfaring med
Panasonic, bare at mitt eksperiment
ble enda dyrere fordi min varmepumpe
varte i bare syv år. Jeg monterte
pumpen i november 2002 og i desem-
ber 2009 var det stopp. Dette til tross
for at jeg hadde service på pumpen så
sent som i juni 2009. Importøren, som
også utførte servicen, sier at det er
kapilærrørene (?) som ikke fungerer,
og at det vil koste for mye å reparere
dette. Nå vet ikke jeg om det bare er
Panasonic som har så kort levetid på
sine pumper, eller om det også gjelder
andre merker, men jeg er enig i at det
er et kostbart eksperiment.

Reidar Mekiassen, Oslo

Råd mot rådyr
Jeg har hatt store problemer med rådyr i nyanlagt hage.
Skråninger og beplanting er blitt tråkket ned til det
ugjenkjenne lige, tulipanene hadde jeg etter seks år ennå
ikke sett fargen på… Har lett desperat, og fant i alle fall 
ett middel som hjelper – garantert: Dette fugleskremselet, 
som kan bestilles på http://www.contech-inc.com/prod-
ucts/scarecrow/ er, etter hva jeg har funnet ut, foreløpig
ikke å få kjøpt i Norge, men den har for meg vært verdt
hver eneste krone!

Ulempen er at den er laget av plast, og dermed ikke bør brukes når det er
nattefrost fordi den kan sprekke. Derfor prøver jeg i år Revira frem til jeg kan
montere opp mine tre fugleskremsler.

Med rådyrfri hilsen Knut Wille, Halden

Tips: Bli kvitt 
vond lukt på do
Det er mange huseiere som har hytte.
Ikke alle har vannklosett, men vanlig
utedo eller annen form for biodo. Jeg
har hytte ved fjorden og en annen i
familien har hytte på fjellet. Begge
steder har det vært et problem med
vond lukt. Det er avtrekk over tak, men
det funket ikke tilstrekkelig. Begge
steder er det strøm. Løsningen her var
å montere en 4 toms vifte (kjøpt hos
Biltema for ca. 200 kroner) som blåser
uteluft inn på doen. Derved blir det et
overtrykk og luktproblemene
ble borte.

Richard Monsen, Rykkinn 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. 



lioner brev til norske boligeiere, opplyser senior-
rådgiver Cindy B. Empaynado i Skattedirektora-
tet. – Vi trenger opplysninger om husets alder,
altså når boligen er oppført, hva slags boligtype
det er snakk om, for eksempel enebolig, småhus
eller leilighet, og hvor stort P-rommet er. P-rom,
eller primærrom som det også kalles, er rom til
boligopphold; altså stue, soverom, kjøkken, en-
tre, bad og så videre.
– Det går også an å oppgi boligarealet som er

omtrent identisk, tilføyer avdelingsdirektør Lars
Nilsen. Boder, garasjeplass og uthus skal ikke reg-
nes med. Det tas heller ikke hensyn til tomtens
størrelse.
Noen av opplysningene vil være preutfylt av

Skatteetaten, men det er mulig å korrigere opplys-
ningene hvis disse ikke stemmer. Arealet må
imidlertid alle fylle inn selv. Skjemaet kan sendes
inn elektronisk, via SMS eller med post, og Skat-
teetaten må ha svaret i midten av oktober. Unn-
later du å svare må du regne med å bli skjønns-
lignet. Hvis du oppgir feil areal fordi du bevisst
prøver å redusere boligens størrelse, risikerer du
tilleggsskatt hvis forholdet blir oppdaget. Opplys-
ningene blir på samme måte som andre forhold

Da regjeringen la frem sitt forslag til stats-
budsjett høsten 2009, var ny formuesverd-
setting av boliger en av de store overras-

kelsene. Regjeringen begrunnet omleggingen med
at de ønsker en mer rettferdig ordning. Nye boli-
ger har gjerne fått fastsatt ligningsverdien til 30
prosent av det eieren har betalt for bygning og
tomt. Eldre boliger har ofte hatt vesentlig lavere
ligningsverdier.
– Forslaget omfordeler fra by til land, fra vest-

lige til østlige bydeler i Oslo og fra høyinntekts-
til lavinntektsgrupper. Dette skyldes først og
fremst at en langt på vei fjerner skjevhetene i da-
gens ligningsverdier av bolig, som favoriserer dyre
boliger i sentrale strøk, påpekte tidligere finans-
minister Kristin Halvorsen.
Den gamle ligningsverdien din er nå altså en

saga blott. Det innføres i stedet et arealbasert sys-
tem for formuesverdsetting fra og med lignings-
året 2010. I begynnelsen av september vil samtlige
boligeiere derfor få tilsendt et skjema hvor man
blant annet må oppgi boligens areal.

Brev til alle
– 30. august sender vi ut de første av i alt 2,5 mil-
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Skatt: 
Alle får ny

ligningsverdi
på boligen

I begynnelsen av september vil samtlige boligeiere i Norge
motta et skjema fra Skatteetaten. Her må du oppgi hva

slags boligtype du har, når bygget er oppført og hvor stort
areal du disponerer. Opplysningene er nødvendige for 

å finne frem til boligens nye ligningsverdi.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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i selvangivelsen underlagt alminnelig kontroll. 
Ektepar som eier boligen sammen, vil få ett

skjema tilsendt, men er det flere søsken som ek-
sempelvis har arvet foreldrenes bolig, vil samtlige
få tilsendt registreringsskjemaet, opplyser Nilsen.
Han håper imidlertid at en av eierne kan påta seg
utfyllingen og sende svaret på vegne av samtlige.

Kvadratmeterprisen regnes ut av SSB
Det arealbaserte nye systemet skal brukes på alle
boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og
boliger i utlandet. Det etableres en sjablon for
kvadratmeterpriser som varierer med boligens
geografiske beliggenhet. I Oslo og andre større
byer vil bydel være en medvirkende faktor. I dis-
triktet vil det påvirke utregningen om man bor i
et område med tett eller spredt bebyggelse. Sja-
blonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte
boliger og oppdateres årlig. Disse utregningene
gjøres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Boligeieren
vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår
og boligtype én gang.
– Det nye systemet vil ikke skille mellom en

leilighet med flott utsikt i en toppetasje og en like
stor leilighet i nederste etasje uten utsikt. Det tas

HJEM KJÆRE
HJEM: Primær-
boligen vil være
den boligen du
er folkeregis-
trert bosatt i
ved årets ut-
gang. Er du eier
av flere boliger,
regnes disse
som sekundær-
boliger.

Kalkulator beregner skatten
Skatteetaten har laget en boligkalkulator som hjelper deg å
regne ut omtrent hvor stor formuesskatten på boligen din blir.
Den finner du på www.skatteetaten.no. For å bruke kalkulatoren
må du angi hvilken kommune, eventuelt også hvilken bydel du
bor i, boligtype, boligens areal og hvor gammel boligen er. 
I noen fylker må du også angi om du bor i et område med
tett eller spredt bebyggelse. For å regne ut formuesskatten må
du også vite omtrent hvor stor annen formue og gjeld du har.

Denne boligkalkulatoren er kun en illustrasjon på virk -
ningen av den nye beregningsmetoden, og den anslåtte lig -
ningsverdien er ikke den samme som vil bli lagt til grunn ved
ligningen. Kalkulatoren er presis ut i fra de dataene som er
tilgjengelige per dags dato. Men det vil være et avvik mellom
ligningsverdien i kalkulatoren og ligningsverdien man får tildelt
ved ligningen for 2010, nettopp fordi dataene vil oppdateres
før denne endelig fastsettes. 
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heller ikke hensyn til om det finnes heis eller ikke, opplyser pro-
sjektleder Janne Vaarum i Skattedirektoratet. Kvadratmeter -
prisen vil være en gjennomsnittlig pris for området boligen
 ligger i. 

Politikerne bestemmer satsen
For inntektsåret 2010 har den sittende regjering bestemt at lig-
ningsverdien for egen bolig, det som kalles primærbolig, skal
være 25 prosent av omsetningsverdien – altså den verdien som
SSB kommer frem til. Har man en bolig til, defineres denne som
sekundærbolig. Ligningsverdien på denne skal være 40 prosent
av omsetningsverdi.
– Vi har ingen garanti for at verken den sittende regjeringen

eller nye ikke vil endre satsene for ligningsverdien i fremtiden,
understreker avdelingsdirektør Lars Nilsen. Det gjelder også
bunnfradraget og den såkalte sikkerhetsventilen som Stortinget
vedtok for noen år siden. Sikkerhetsventilen innebærer at lig-
ningsverdien ikke skal overstige 30 prosent av markedsverdi for
primærbolig.
Tidligere finansminister Kristin Halvorsen understreket

imidlertid i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet at
formuesverdsettelsen av folks hjem skal være forsiktig:
– Regjeringen viderefører en svært moderat for mues -

verdsettelse av folks hjem. Den viktigste forskjellen fra dagens
regler er at en vil få en mer ensartet og rettferdig ligningsverdi
under taket på 30 prosent av markedsverdien.

Høyere bunnfradrag enn tidligere
Alle som har formue får et bunnfradrag. Dette fradraget økes nå
til 700 000 kroner for enslige og 1,4 millioner for ektepar. Det
innebærer at et ektepar kan ha en gjeldfri primærbolig til en
verdi av 4,7 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt.
Det forutsetter at de ikke har annen formue. Enslige kan tilsva-
rende ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 2,3 millioner.
ngs@huseierne.no

AREAL: Med P-rom menes rom som kan defineres som opp-
holdsrom; for eksempel kjøkken, entre, bad, soverom og stue.
Boder regnes ikke med.

BOLIGTYPE: Ligningsverdiene fastsettes med utgangspunkt i
en kvadratmeterpris som beregnes av SSB. Du må oppgi om
du bor i enebolig, småhus eller leilighet.

SMÅHUS: Småhus er flerbolighus som kjennetegnes ved at det
er et fellesbygg med minst en felles vegg, eventuelt gulv/tak
med naboboligen. Typiske eksempler på flerbolighus som 
omfattes av begrepet er rekkehus, kjedehus, atriumshus, 
vertikaldelte og horisontaldelte tomannsboliger og terrassehus.

Fakta
Omsetningsverdien på alle boliger i Norge skal fra
skatteåret 2010 ligge til grunn for beregning av
 formuesskatt.

Omsetningsverdien regnes ut etter et arealbasert
system.

Ligningsverdien på primærbolig settes til 25 prosent
av omsetningsverdien.

Ligningsverdien på sekundærbolig settes til 40 pro -
sent av omsetningsverdien.

Eksisterende ligningsverdi på fritids eiendommer
 oppjusteres med 10 prosent.

Bunnfradraget økes til 700 000 kroner for enslige og
1,4 millioner for ektepar.
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Høyere formuesskatt 

for 100 000
Finansdepartementet har beregnet at om
lag 100 000 skatteytere vil få høyere for-
muesskatt enn i dag. For mange vil den
bli betydelig høyere. De aller fleste vil,
på grunn av et større bunnfradrag enn
tidligere, få redusert skatt eller slippe
helt unna.

Av landets 3,6 millioner skatteytere, er det ca. 17
prosent eller 625 000 personer, som vil betale for-
muesskatt i 2010. Det er en nedgang fra om lag 30
prosent i 2005. Det er særlig pensjonister og enkelte
enslige forsørgere som kommer bedre ut etter refor-
men. Men eldre boliger i attraktive strøk kan i dag
ha en ekstremt lav ligningsverdi sammenlignet med
boligens omsetningsverdi. Departementet anslår at
om lag fem prosent av eneboligene har en lignings -
verdi som er under fem prosent
av omsetningsverdien. 

– Disse eierne vil kunne få
et alvorlig skattesjokk, påpeker
administrerende direktør Peter
Batta i Huseiernes Landsfor-
bund.

Finansdepartementet har
beregnet at gruppen som
anslås å få økt skatten med mer
enn 15 000 kroner har en gjen-
nomsnittsinntekt på tre millioner kroner. Det kan
likevel ramme enkelte pensjonister hardt.

– Det er fryktelig dumt å operere med gjennom-
snittsverdier, sier Batta. – Selv om enkelte har høye
inntekter vil det være minst like mange med svært
lave inntekter. Kristin Halvorsen har ønsket å rette
opp skjevheter i systemet, men det tas ikke hensyn
til skatteevnen til den enkelte, påpeker han.

– Departementet sier selv at man skal omfordele
fra by til land og fra vest til øst. Det innebærer at
folk i byene og særlig på vestkanten blir straffet for
at boligene deres har høy markedsverdi. 
Peter Batta mener derfor det burde vært innført
overgangsordninger eller at det bør kunne gis 
skatteutsettelse for de som kommer i økonomiske
vanskeligheter, slik at eldre mennesker nå ikke
tvinges til å flytte fra familieboligen. 
ngs@huseierne.no

Peter Batta
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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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Ingen kan
tvinges til å
være med på

dugnad. 
Les mer side 64

Vedlikeholds-
frie vegger 

– utopi eller
virkelighet? 

Les mer side 68

Hold sverte -
soppen på 

avstand. 
Les mer side 73

Gode råd om
fjerning av

 graffiti. 
Se side  81

Sett av godt med tid. Hvis ikke kan drømmen om hvite 
stakittgjerder lett bli et vedlikeholdsmareritt. 

Les mer side 77

FOTO: Fredrik Nyman / Scanpix

tema: vedlikehold
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– Vi tar i bruk det vi kan av lokkemidler for å få
beboerne til å stille opp på dugnad. Det trekkes
ut to personer blant de oppmøtte som får en må-
neds gratis husleie hver. Dessuten får alle som stil-
ler ønske seg blomster, som blir plantet av gart-
ner utenfor oppgangen, forteller John Larssen,
styreleder i Teisen borettslag.
Selv om flere møter opp på dugnad når de blir

belønnet, er det likevel langt fra alle som stiller
opp. I Teisen borettslag deltar langt under halv-
parten, men Larssen er likevel fornøyd.  Å leie inn
profesjonelle til å utføre jobbene som kan gjøres
på dugnad er ikke et alternativ.
– Dugnaden er holdningsskapende. Å samar-

beide om å få hyggelige omgivelser er med på å
øke forståelsen for å ta vare på borettslagets eien-
dom til daglig. Dessuten skaper dugnad samhold
og hygge mellom naboene, mener styrelederen.
– Da får vi heller godta at noen aldri bidrar

med noe til fellesskapets beste. De som ikke del-
tar på dugnader går glipp av sosialt samvær og får
kanskje sin straff gjennom forargede blikk fra de
øvrige, sier John Larssen.

Dårlig oppmøte
Heller ikke i kolonihagene, som bygger på ideen
om dugnad, er innsatsen overveldende. På fjorårs-
sesongens andre dugnad i Hjemmets kolonihage
på Bjølsen i Oslo møtte bare rundt 30 beboere
opp. Dette til tross for at Fellesarbeidkomitéen
hadde sendt ut informasjon til alle hagens 109
parseller i god tid i forkant av dugnadsdagen. 
Kolonihagen ligger på kommunal grunn og

drives i fellesskap av leietakerne, som er ansvar-
lig for fellesområder og felles bygninger. Hver

Dugnaden 
er ikke død

Den årlige dugnaden er lite populær. 
Borettslag, sameier og til og med kolonihagene 

sliter med å engasjere beboere til en felles
innsats for hyggelige fellesområder. 
Likevel tviholdes det på tradisjonen. 

TEKST OG FOTO: STINE ERIKSEN
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parselleier driver sin egen parsell. 
– Dugnaden er frivillig. Vi prøver å gjøre den

attraktiv med å fokusere på det sosiale. På formid-
dagen blir det servert kaffe og kaker, og arbeids-
dagen avsluttes med middag i felleshuset, sier
Sylvia Arnesen, leder i Fellesarbeidkomitéen. 
Likevel har de mislyktes i å engasjere storpar-

ten av kolonistene til å delta i dugnaden. Arnesen
mener at alle er innforstått med at hagen ikke har
penger til å leie inn folk til å vedlikeholde felles-
arealene, og tror at de fleste som har mulighet stil-
ler opp. 

– Samfunnet i hagen speiler samfunnet uten-
for. Bildet mange har av kolonistene som ofrer alt
for fellesskapet stemmer ikke. Alle kjenner ikke
alle, og mange foretrekker å oppholde seg mest i
sin egen hage, sier Arnesen. 

Bedre før
Roald Evjen er pensjonist, og har 25 års fartstid i
hagen. Han stiller alltid på dugnad, men mener
at ting var bedre før.
– Det har vært stor utskiftning av beboere i ha-

gen. Mye yngre folk er kommet inn. Før dyrket vi

LITE POPULÆRT:
Livet i koloni -
hagen er ikke like
sosialt som før,
mener flere.
Mange unnlater 
å ta et tak for
fellesskapet.
Andre setter sin
ære i å stille opp.

tema: vedlikehold





Dugnad er ingen plikt
Det er vår i lufta, og høysesong for dugnader. 
Fellesarealene skal ryddes, feies og males – men
ingen kan tvinge deg til å delta på dugnaden.

TEKST: STINE ERIKSEN

– Verken i boligaksjeselskap, borettslag eller sameier kan det
 vedtas noen plikt til å utføre arbeid på dugnad. Det er ikke lov å
bøtelegge eller å ilegge beboerne gebyrer for manglende oppmøte,
sier advokat Elisabeth Aas Nilsen i Huseiernes Landsforbund. 
Utgangspunktet er at dugnad skal være frivillig. 

Men selv om ingen kan pålegge arbeidsplikt, kan det
besluttes at arbeid skal utføres. Borettslaget eller sameiet er ans-
varlig for at eiendommen holdes ved like. I og med at det er styret
som har ansvaret for den daglige drift, hører også vedlikeholdet
inn under styrets ansvarsområde. Dersom arbeidet settes bort, vil
utgiftene måtte dekkes av fellesskapet. Disse utgiftene kan styret
velte over på andelseierne i form av økt felleskostnad. 

Aas Nilsen foreslår at man i stedet for å sette arbeidet bort,
kan vedta at de som ønsker å være med å utføre arbeidet kan
slippe å betale sin del av kostnadene. 

– Forutsetningen må være at det dreier seg om enkelt arbeid
vanlige folk kan utføre. Arbeid som krever spesialkompetanse må
overlates til noen som kan det. Det må også settes en realistisk
pris på det totale arbeidet som utføres. På den måten sikrer man at
de som skal betale ikke belastes mer enn sin andel av verdien av
det arbeidet som er utført, sier advokat Aas Nilsen. 

I mange lag og sameier er det vanlig å ilegge alle som ikke
stiller på dugnad en bot på for eksempel 500 kroner. Ifølge Aas
Nilsen vil riktig fremgangsmåte være å fastsette en realistisk pris
på hele jobben, fordele den på beboerne, og la dem som jobber
slippe å betale. 
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mat i hagen, men nå orker ikke folk å ta vare på
eplene sine engang. Langt mindre ta vare på fel-
lesarealene, sier Evjen. 
Han forteller om en ny tid der folk ikke hjel-

per hverandre like mye som før i tida. Men ha-
gens yngste beboere er uenig i at de ikke bidrar til
fellesskapet. Sigurd Kihl (29) og Elise Christensen
(28) har bodd i hagen hver sommer de siste sju
årene, og deltar alltid på dugnad om de er i byen.
De mener at dugnadene har tatt seg opp etter at
det har blitt skapt mer bevissthet rundt det sosi-
ale, men understreker at det finnes unnaslun-
trere i hagen – som utenfor.

Ikke utrydningstruet
Runar Døving er sosialantropolog og førsteama-
nuensis ved Markedshøyskolen Campus Kristia-
nia. Han tror ikke at dugnaden er utrydnings-
truet. Selv har Døving deltatt på fem dugnader
hittil i år, og innrømmer at han gjerne skulle
sluppet alle sammen. Men når man blir voksen,
etablert og får barn, så inntrer man i en ansvarlig
posisjon. Når lappen eller e-posten med invita-
sjon til dugnad kommer, så stiller man opp. 
– Om man deltar på dugnad avhenger av hvil-

ken fase i livet man er i. Barn synes dugnad er
gøy! Ungdom mener det er tregt. Hos urbane,
unge voksne står individualismen sterkt, og de
deltar i mindre grad, sier Døving, som selv ikke
deltok i dugnader på 80-tallet. 
Forestillingen om at dugnad fungerte bedre

før er Døving skeptisk til. 
– Vi har mer penger, og flere kjøper seg fri fra

dugnaden. Men mange ønsker fellesskapet. At
dugnad er utdøende er et urbant Oslo-perspektiv,
tror han. 
Dugnaden står sterkt på mange steder, ek-

sempelvis på skoler, i barnehager, korps og
idrettslag. En undersøkelse gjort av Institutt for
samfunnsforskning viser at andelen av befolk-
ningen som har deltatt i frivillig arbeid i løpet av
siste år har økt fra 52 til 58 prosent de ti siste
årene. 

tema: vedlikehold

SOSIALE: Sigurd Kihl og Elise Christensen deltar
gjerne på dugnad, men er ikke representative
for aldersgruppen.
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Mindre syk

vb.no

VARME & BAD - NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Skift til berøringsfrie kraner  
Desinfeksjonsmidler er vel og bra. Likefullt er det den 
skikkelige håndvasken som er viktigst for å unngå å bli syk, 
hevder Folkeinstituttet. Et godt grep er å skifte til berørings-
frie kraner. Da unngår du smitte fra kran og hendler der det 
ofte fl orerer med  bakterier og virus. Statistikkene viser at 
barnehager, skoler og arbeidsplasser som har valgt å skifte 
til berøringsfritt, har redusert sykefraværet med opptil 50%. 
Vann- og energisparende er det også. 
Noe å tenke på hjemme? 

Ta kontakt med din nærmeste VB forhandler 
på vb.no for pristilbud. 

Eksempel på berøringsfrie 
kraner fra Oras.

Oras Ventura kjøkkenkran

Oras Cubista servantkran

Foto: Em
ely/Cultura/GettyIm

ages

d1
0
.no
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Vil du bruke fritiden din til annet enn å male, 
skrape og vaske huset, er ubehandlet kledning 

kanskje noe for deg. Forutseningen er at du tåler store
fargenyanser og en fasade som forandrer seg over tid. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

VARIABELT: Fargeforskjeller i fasaden er uunngåelig
når man velger ubehandlet fasade. Men kledningen
bør ha tilstrekkelig avstand fra bakken så det ikke
spruter vann opp. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Grånet, værbitt treverk kan være et vakkert
skue. Fargen oppstår som et resultat av på-
virkning fra vær og vind, vekst av sverte-

sopp på fasaden og svoveldioksid og jern i atmo-
sfæren. Jo mer fuktutsatt fasaden er, jo raskere vil
den gråne. Derfor må du i perioder tåle store far-
genyanser i kledningen. 
– Når man velger en ubehandlet fasade er

den arkitektoniske utformingen veldig viktig slik

at veggen får mest mulig jevn påvirkning. Har
man for eksempel store takutstikk eller en over-
hengende balkong er fargeforskjeller i fasaden
uunngåelig, sier Knut Einar Larsen, professor ved
fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU
og forfatter av boken Kledd i tre. Over tid vil det
også bli merkbare forskjeller i fargen på de ulike
sidene av veggen. Nordsiden vil fort bli relativt
jevnt grå, mens sørsiden vil bli noe brunere. Selv

Helt 
enkelt 

helt 
naturlig

tema: vedlikehold
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synes han spillet og nyansene i treverket bare er
vakkert, men ikke alle er enige.
– Jeg liker bedre synet av et nymalt og blankt

hus. Naturlig grått kan kanskje være fint, men det
vil aldri gråne helt likt, derfor synes jeg det stort
sett ser ustelt ut. Kommer du inntil veggen vil den
også være full av flis, sier Jostein Brekka, pro-
dukt og kategoriutvikler i Jordan. 
Lone Ross Gobakken, forsker ved Norsk insti-

tutt for skog og landskap og Universitetet for
miljø og biovitenskap, mener mye kan gjøres ved
bevisst bruk. 
– Fargenyansene i treverket kan ses på som et

problem, men de kan også brukes som et element
i bygget. For eksempel er det mulig å bruke ulike
former for kledninger for å oppnå ulike effekter.
Det er store forskjeller på oppfatningen om hva
som er pent og stygt, men velger man ubehand-
let kledning bør man uansett være bevisst på at
det ikke vil se helt ensartet ut, sier Gobakken

Lang levetid
Kan du leve med fargeforskjellene og ser skjønn-

heten i forandringene husets vegger går gjennom
over tid, kan ubehandlet treverk være et godt valg
både for miljøet, lommeboken, og ryggen. Uten
behandling slipper du bruk av kjemiske midler
som maling og beisprodukter inneholder. Ube-
handlet treverk trenger ikke vedlikehold, ikke en-
gang jevnlig vask. På den måten sparer du også
penger. Kanskje vil du av og til få behov for å
skifte ut et råttent bord, men er kledningen riktig
lagt kan du trolig glemme det også i all oversku-
elig fremtid. 
– En kledning som er godt luftet, har tilstrek-

kelig avstand fra bakken så det ikke spruter vann
opp, og ikke er utsatt for ekstreme værpåkjen-
ninger kan godt vare i over 200 år. Forutsetningen
er at kledningen blir satt opp å på riktig måte og
får god mulighet til å tørke, sier Knut Einar Lar-
sen. 
En ubehandlet fasade er helt diffusjonsåpen.

Den puster, og vil naturlig suge til seg fuktighet
når det regner. Fordi fasaden er åpen, vil den
også tørke raskt ut igjen. Det gjør at muligheten
til vekst av råtesopp og angrep av treskadeinsek-
ter er svært begrenset. 

Viktig med riktig tre
Valg av materialer er svært viktig dersom man
skal bygge med ubehandlet tre. Ifølge Treteknisk
Institutt er det tre typer norske materialer som eg-
ner seg: Kjerneved av furu, i visse tilfeller gran og
enkelte steder osp. Eik og lerk har også vært mye
benyttet, men er i stor grad basert på importert
trevirke, noe som reduserer miljøfordelene ved

FURET VÆRBITT: Mange
steder i landet har det
vært tradisjon å male 
hovedhuset og la ut -
husene stå ubehandlet.
Fra Agatunet i Ullens-
vang. Foto: Bjørn 
Rørslett / Samfoto.

GRÅNER FORSKJELLIG:
Fargenyanser kan ses
på som et problem, 
eller brukes som et 
element i bygget. 
Foto: Mycoteam.



Tips til deg 
som vil jukse litt
Tør du ikke satse på ubehandlet treverk på veggen,
finnes det en rekke behandlingsmetoder som gir veggen
et naturlig utseende. 

Jernvitriol
Å behandle veggen med jernvitriol eller jernsulfat er en gammel metode
for å oppnå en jevn gråning av ubehandlet treverk. I motsetning til de fleste
andre behandlinger, skaper jernvitriol ingen beskyttende hinne mot fukt,
men gjør at det ytterste laget av treet dør slik at sopp og andre vekster ikke
får næring til å vokse. Fordi jernvitriol ikke beskytter mot fukt, bør det bru-
kes i et relativt tørt klima der kledningen får god mulighet til å tørke et-
ter oppfukting. Jernvitriol påføres treverket en gang, og det er ikke behov
for gjentatte behandlinger. 

Tretjære 
Tretjære produseres tradisjonelt ved at tyrived
(furuved som er gjennomtrukket av harpiks)
ulmebrennes slik at den naturlige tjæren som
finnes i trevirket renner ut. Tjære er et natur-
lig impregnerende stoff som finnes i treverket,
og har blant annet blitt mye brukt til be-
handling av stavkirker.  På nytt treverk bør be-
handlingen med tjære gjentas hvert år de tre
første årene. Deretter holder det med en opp-
friskning hvert tredje til fjerde år. Selv om en
behandlet overflate er hard og glatt, er den
 likevel diffusjonsåpen.

Tjærebeis
Tjærebeis er en blanding av tjære og olje. Beisen er enklere å påføre enn
ren tretjære, og påføres aller helst i to omganger. Sluttresultatet kan påvir-
kes noe av typen treverk, men fargen vil stort sett se mørkere ut ved på -
føring enn etter at den har tørket. Behandlingen gjentas hvert 4. – 6.  år.  

Oljebeis/dekkbeis
Enten du velger transparent beis eller en beis tilsatt fargepigmenter, får du
et ganske forutsigbart resultat. Er du ute etter den værbitte gråfargen fra en
ubehandlet vegg, tilbyr flere produsenter jervitriol som fargenyanse.
 Behandlingen må gjentas hvert 4. – 6. år. 

Impregnering
Et alternativ til naturlig kjerneved i kledningen er å velge impregnerte ma-
terialer. Det finnes ulike metoder for impregnering. Er du opptatt av
miljø, produserer firmaet Kebony materialer av tresorter som er impreg-
nert i en prosess der furfurylalkohol, som fremstilles av bio logisk avfall fra
sukkerrørproduksjon, presses inn i materialet. Væsken tilføres under
trykk, treverket tørkes og herdes ved oppvarming til over 100 grader. Ma-
terialet får en gyllen brunfarge som kan minne om tropisk trevirke, men
skifter over tid til en grå overflate. I prosessen blir trecellene permanent ut-
blokket, noe som sammenlignet med ubehandlet trevirke skal redusere
krymping og svelling med 50 prosent. Ønsker man å beholde den origi-
nale brune fargen må produktet overflatebehandles med beis eller  maling. 
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bruk av ubehandlede materialer betraktelig –
både på grunn av transport og fordi man har
mindre garanti for at skogbruket er drevet på en
bærekraftig måte. 
– Det er viktig å velge riktig treverk med rik-

tige egenskaper. Kjerneved av furu fungerer bra,
og vi har også sett at tettvokst gran har veldig gode
holdbarhetsegenskaper. Osp kan også være greit,
men da er det veldig viktig at den brukes riktig.
Den har ikke de samme holdbarhetsegenskapene
som kjerneved av furu og tettvokst gran. Osp blir
svært lett oppfuktet og skal den være holdbar må
den få mulighet til å tørke opp veldig raskt, sier
Knut Einar Larsen. 
Sagbrukseier Arne Høye ved Høye Sag i Mar-

nardal, har satset stort på produksjon av kledning
av kjerneved av furu, og mener det er liten tvil om
at dette er et holdbart materiale.
– Kjerneved er selvimpregnerende og innehol-

der en rekke stoffer soppen ikke trives i. Yteveden
på furua trekker 300 ganger så mye vann som
kjerneveden, så vi vet at dette fungerer, sier Høye.
Fordi sopp ikke trives så godt i kjerneved, tar det
også lenger tid før den gråner, derfor er det ifølge
Høye populært å jukse litt ved å påføre treet en
engangsbehandling med jernvitriol eller jernsul-
fat som gjør at treet gråner raskere. Et annet alter-
nativ som vil gi en tilsvarende effekt er å vanne
treverket i sommermånedene. 
– Hvis du vil spare denne behandlingen er det

bare å vanne veggen mellom juli og august det
første året. Kjør på med vannspreder over alt så
gråningsprosessen kommer i gang, sier Høye. 

tema: vedlikehold
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– Skal du holde soppen i sjakk må du vaske. Velg
en dag det er litt grått og trist, ta på deg regntøy
og påfør husvask på fasaden. La den virke før du
skrubber over med en husvaskkost påført litt hus-
vask og spyl til slutt av, anbefaler Jostein Brekka,
produkt og kategoriutvikler i Jordan. Husvasken
påføres i en meters bredde nedenfra og opp, og
vaskes av før den tørker. De fleste malingsprodu-
senter anbefaler sitt eget husvaskprodukt, men
ifølge soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen i fir-
maet Mycoteam klarer man seg i de fleste tilfeller
med et vanlig oppvaskmiddel. 

– Husvask er bra, men Zalo fungerer ofte like
godt. Det viktigste er at du bruker et mildt vaske-
middel, hvis ikke er min erfaring at man bare en-
der opp med å kline soppen utover, sier Mohn
Jenssen. Hvor enkelt det er å få vekk soppen vil
avhenge både av hvor lenge soppen har stått på
veggen og av mengden. Jobben vil også være tøf-
fere dersom du har et røft ubehandlet panel. Da
må det mer skrubbing til. 

Riktig behandling
Selv om du kommer langt med en årlig vask, er

Slik unngår du svertesopp
Svertesopp bidrar til å gjøre ubehandlede fasader vakre og grå, men er en pest og plage for 

huseiere med malte eller beisede boliger. Vil du holde svertesoppen på avstand 
er det viktigste rådet å vaske husets fasade minst en gang i året. 

TEKST: 
BJØRN RUNAR SODELAND          

tema: vedlikehold

VÅRRENGJØRING: Skal du holde svertesoppen unna, bør fasaden vaskes hvert eneste år. Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto.
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det viktig at grunnarbeidet på
veggen er skikkelig gjort. På nytt

ubehandlet panel er det aldri noen god idé å hoppe
over grunningen. Den inneholder nemlig flere sopp-
drepere enn selve malingen, og er i tillegg relativt
tynn slik at den trekker bedre inn i treverket og på
den måten gjør treet mer motstandsdyktig mot fukt.
Forsøk på å jukse litt ved å blande grunningen di-

rekte i malingen er ifølge Brekka ikke å anbefale.
– Mange spør om det er greit å blande litt grun-

ning i malingen, men det blir helt feil. Grunningen
er tynn fordi den skal trenge inn i treverket. Blir
den ikke lagt på i et separat strøk får den ikke gjort
jobben sin, sier Brekka.
Det er også viktig å huske på ikke å vente for

lenge mellom grunningsstrøket, mellomstrøket og

tema: vedlikehold

SVARTPRIKKET: Lys, klar beis 
beskyttet dårlig mot svertesopp. 

Her må det både vaskes og 
slipes. Foto: Nina Granlund Sæther.
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toppstrøket. Begynner det å regne risikerer du nem-
lig at den beskyttende effekten i grunningen for-
svinner med regnvannet. 
På fasader som allerede er malt skal du først

skrape og gå over med en stålbørste på bare felter før
du grunner områdene der treverket er eksponert, leg-
ger på et par lag med maling for å oppnå samme tyk-
kelse som resten av veggen og avslutter med å male
hele fasaden dersom det er behov for det. 

Unngå hjemmelaget cocktail
Etter at de nye reglene om giftstoffer i maling ble in-
trodusert, har det dukket opp separate flasker med
soppdreper og andre gifter i enkelte butikkhyller.  På
den måten kan hobbymaleren selv blande sin egen
dødelige soppcocktail.  Det er ikke nødvendigvis en
god idé. 
– Å blande egne giftstoffer i malingen må du

overhodet ikke finne på. Jeg har registrert at det fin-
nes en del hyllevarer tilgjengelig, men bruker du
dem risikerer du å ødelegge hele malingens egenska-
per. Å mikse egne blandinger kan påvirke blankhet,
det kan bli skjoldete og du risikerer at malingen gul-
ner, sier Dag Frogner Hansen i Jotun.

Hold veggen tørr
På syd- og østveggen vil du sjelden finne store an-
grep av svertesopp. Disse veggene blir stort sett ek-

sponert for mye sol, og tørker derfor godt ut. Ligger
huset luftig og åpent til, vil også de andre sidene av
huset være forskånet for store mengder sopp. 
– De største problemene oppstår gjerne når veg-

gen ligger mot en fjellvegg eller det er busker og ve-
getasjon i nærheten. Lite lufting fører til lengre tør-
ketid og gir soppen bedre vekstvilkår, sier Brekka.
Fuktighet og varme er nemlig er forutsetning for at
soppen skal trives. Rydd derfor opp i vegetasjonen
nær husveggen.  

Fargens effekt 
Veggens farge kan også være avgjørende for om sop-
pen trives. 
– Vår erfaring er at det gjerne er mer tilvekst av

sopp på lyse enn mørke farger, noe som har
sammenheng med at et hus med mørke farger vil
tørke raskere enn et som er malt i lyse farger, sier
Frogner Hansen i Jotun. Det betyr ikke at alle bør
male huset sitt svart. 
– Jeg pleier å si at i Bergen og områdene rundt

burde man aldri male husene hvite. Der vil mørke
farger gi sola mulighet til å tørke veggen når den først
titter frem.  På det sentrale Østlandsområdet der-
imot, bør man holde seg unna mørke farger.  Når
sola står og steiker kan man få opptil 80 grader i veg-
gen og risikerer derfor at borda begynner å sprekke
opp, sier Brekka. brs@huseierne.no
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TYSK KVALITET

• PERFEKT FOR MALING OG VEDLIKEHOLD

ROBUST LETTSTILLAS I ALUMINIUM

ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

BENYTTES AV LEDENDE STILLASENTREPRENØRER

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

•

•

•

•

INSTANT
STILLASSYSTEMER
Vår kvalitet - din sikkerhet

6990.-
Instant Snappy Color er det ideelle lettstillas.
Arbeidshøyde opptil 4m. Monteres på få
sekunder. Kampanjemodellen fraviker noe fra
bildet da den er fargelakert. Begrenset antall.

Snappy

Systemstillas i aluminium. Arbeidshøyde opptil
~7m ved bruk av benjusteringer og bredde 3m
(1 lengde og 2 høyder). Komplett med 2
stiger, justerbare føtter, veggfester, avstivere
og fotlister.

13990,-

Alternativ 1

21990,-

Alternativ 2

Systemstillas i aluminium. Arbeidshøyde opptil ~7m ved bruk av benjusteringer
og bredde 6m (2 lengder og 2 høyder). Komplett med 2 stiger, justerbare
føtter, veggfester, avstivere og fotlister.

Instant Norge AS | Oslo - Bergen
tlf. 23 19 11 00 post@instant.no
www.instant.no

|

Be gjerne om tilbud på andre sammensetninger til kampanjepris.
Priser er inkl. mva og eks. frakt.
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Stakitt 
– et vedlikeholdsmareritt

Maling av stakittgjerder er malermestrenes verste mareritt. Gjør du jobben selv må du 
sette av god tid, og hyrer du profesjonelle kan det fort bli en kostbar affære.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND 

HVITMALT: Vakkert, men 
akk så arbeidskrevende. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

tema: vedlikehold
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Et hvitt stakittgjerde kan være et vakkert,
noen vil si et romantisk skue, men for den
som blir satt til å gjøre malerjobben en

varm sommerdag er estetikk og romantikk trolig
langt bak i tankerekken. 
– Å male stakittgjerder er noe av det verste vi

som profesjonelle malere gjør, men vi får lite
oppdrag av denne typen fra private hus-
eiere, sier malermester Harald Askautrud.
Det betyr at rundt omkring i det ganske
land river både menn og kvinner akkurat nå
seg frustrert i håret og forbanner den dagen
de valgte gjerde med hjertet, ikke med hodet. 

En av grunnene til at så få likevel tyr til
profesjonell hjelp, tror malermester Askau-
trud først og fremst har med prisen å gjøre. Alt

arbeidet involvert gjør nemlig at du må regne
med å åpne lommeboka på vidt gap hvis du har
et gjerde med litt størrelse. 
– Litt avhengig av stakittypen må man nok ut

med mellom 150 kroner og 190 kroner løpeme-
teren avhengig av typen gjerde. Grunnen er at
dette er tidkrevende arbeid, og derfor føler nok
mange det blir for dyrt, sier Askautrud. 
De få unntakene er når en huseier inngår en

avtale med firmaet om å male om hele boligen.
Da velger mange samtidig å få stakittgjerdet pus-
set opp. 

Latmannsløsningen
Foretrekker du en lett tilbakelent sommer i flukt-
stolen fremfor å krabbe rundt på alle fire med
penselen i hånda, finnes det etter hvert flere så-
kalte vedlikeholdsfrie alternativer på markedet.
Petter Wendelborg, i firmaet Alu-Valla Norge, le-
verer blant annet stakittgjerder i pulverlakkert
aluminium, og ifølge egne uttalelser er det knapt
mulig å se forskjell på disse og tradisjonelle gjer-
der i tre. 

– Jeg har selv slitt på både knær og rygg med
skarping og maling av stakitt. Velger du et gjerde
i aluminium er du ferdig med den slags, sier
Wendelborg. Det eneste vedlikeholdet som ifølge
Wendelborg er nødvendig, er høytrykksspyling
når gjerdet blir skittent. 
– Aluminium krever nesten ingenting vedlike-

hold, og du må helt bort og ta på det for å se at
det ikke er tre. Den eneste forskjellen du kanskje
vil merke på avstand er at gjerdet er rettere og hvi-
tere, sier Wendelborg. Prismessig mener han også
du over tid vil komme svært godt ut av det der-
som du bytter ut tregjerdet med et gjerde i alumi-
nium. 
– Mange tror dette er dyrere enn et gjerde i tre,

men legger du inn vedlikeholdet blir det motsatt,
sier Wendelborg. Per løpemeter må du ut med
rundt 1 500 kroner for  et pulverlakkert alumini-
umsgjerde. 
Kjell Ivar Farstad, i firmaet Vindex, lanserte i

2005 gjerder i vinyl på det norske markedet, og
ifølge ham selv er interessen for vedlikeholdsfrie
gjerder av plast økende. 
– Hos oss har etterspørselen doblet seg hvert

år, og tilbakemeldingene vi får er veldig gode.
Dette er et slagfast og fargeekte produkt som ikke
gulner, det er lett å holde rent med en høytrykks-
spyler og på fem meters avstand ser du ikke for-
skjell på det og et vanlig tregjerde, sier Farstad.
Selv har han aldri kjent slitet med å vedlikeholde
et stakittgjerde på kroppen, men mener likevel å
ha grunnlag for å si at det er noe herk. 
– Jeg kjenner flere som har eller har hatt sta-

kittgjerde i tre, og det som har skjedd hos de
fleste av dem er at de har blåst i hele vedlikehol-
det og latt det råtne, sier Farstad.
brs@huseierne.no

VEDLIKEHOLDSFRITT:
Gjerde av værbestandig
metall og plast kan spare
deg for mye arbeid. 
Foto: Alu-Valla Norge.

tema: vedlikehold
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Slik maler du stakitt
Hvert bord har seks sider som må males. Endeved på topp
og bunn, front og bakside samt sidene mellom hvert bord.
Det betyr at gjerder av denne typen også er spesielt fuk-
tutsatte. Får fukten mulighet til å trenge inn ett sted, er
resultatet raskt avflassing av maling, derfor er det viktig at
jobben gjøres grundig og riktig. 

På gjerder som er malt fra før begynner du først med en
grundig vask. Påfør husvask, skrubb med børste og spyl av, 

gjerne med en vanlig hageslange. Bruker du
høytrykksspyler kan du risikere at treverket fliser.

Skrap bort all løs maling, og påfør grunning på felter med
bart treverk. Husk at treverket alltid må være helt tørt før
du påfører noen form for behandling. Endeveden på et
stakittgjerde er spesielt utsatt for fuktpåkjenning, så ikke
glem å undersøke den nøye. 

Påfør maling i to strøk, og la det tørke godt mellom
strøkene. 

SOMMERLIG IDYLL:  Hvitt og vakkert, men om noen år må
malerkosten frem igjen. Foto: Ulf Huett Nilsson / Scanpix.
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Tagging er et urbant problem.
Men også utenfor byenes sen-
trumsområder opp lever mange
at postkasse, søppeldunk, veg-
ger, vinduer eller gjerder kan
bli griset til. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

– Har du en blank postkasse, kan du for-
søke å få bort griseriet med malingsfjer-
ner og så pusse med fin stålull, råder
Kalle Moen hos Fargerike i Asker. – Har
du en vanlig grønnlakkert postkasse nyt-
ter ikke det, for da fjerner du også det
grønne belegget. Da blir det verre, må far-
gehandleren medgi. Men i butikkhyllen
har han noe som kalles Universalklut
som også fjerner maling og graffitti. Den
kan kanskje brukes, men han er ikke helt
sikker. På boksen står det nemlig at klu-
ten kan gi misfarging av enkelte typer
syntetiske materialer, og at man bør teste

virkningen på et lite synlig område først.
– Men vi kan jo se hvordan disse klu-

tene virker på glass, sier han. På huset
bak butikken har noen nemlig moret seg
med å spraye mindre pene ord på et av
vinduene.
Kalle Moen tar en av klutene opp fra

boksen og begynner å gnikke på ma-
lingen. Den går av forholdsvis lett.
– Jeg har positiv erfaring med fjerning

av lim på kjøkkenbordet med de samme
klutene, så det kan være verd et forsøk å
prøve å vaske vekk graffitien også fra an-
dre typer overflater med disse, sier Moen.
Hvis det ikke er store områder som er de-
korert, vel og merke. 
I verste fall må man male veggen på

nytt. Moen anbefaler da å dekke over
strekene med kvistlakk eller sperregrunn-
maling først – for å unngå at tusjen eller
spraymalingen synes gjennom malingen.
Bor du utsatt til, og opplever tilgrising

gjentatte ganger, kan du sette inn fasaden
på huset med et beskyttende vokslag og

Vask vekk pøbel   

SIMSALABIM: Kalle
Moen fjerner uønsket
dekor fra vinduet med

en Universalklut.

UØNSKET: Hærverk, vil de fleste mene.
Jo fortere man får fjernet griseriet,
desto bedre.

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

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

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no ØS
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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,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifisering. 

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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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

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

GA
LA

ND

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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SH
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INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring, 
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader.
Veritas godkjent for boligsalgsrapport. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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dermed forhindre sprayfarge og tusj å
trenge inn i underlaget. Nordsjö selger
eksempelvis et produkt som heter Anti
Graffiti som bygger et helt usynlig,
transparent beskyttende sjikt, fortel-
ler Mette Dahl i Akzo Nobel. 
– Blir veggen nedgriset, sprøyter

man på Anti Graffiti Wax Remover, og
da forsvinner tusj og maling sammen
med voksen, forklarer Dahl.
Malermester Jens Petter Lunde me-

ner at det er viktig å ha kunnskap om
underlaget og hvilke midler taggerne
har brukt. Hvis ikke risikerer man bare
å gjøre vondt verre. Graffitien havner
som oftest på sokkelen på fasaden der
behovet for en uskadd klimaskjerm er
størst. Både rensemidler og forebyg-
gende midler som skal forenkle ren-
gjøringen kan skade fasaden, sier han
til Fargemagasinet. Han fraråder derfor
huseiere å gå løs på veggen selv uten
først å rådføre seg med en ekspert.
ngs@huseierne.no
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Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis huset ditt har skader
du umulig kan se.

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

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

Hvis du lurer på om huset ditt er i faresonen, har du
selv noen av de aller beste «søkeinstrumentene»:
Øyne – til å oppdage fukt og andre tegn til skader.
Nese – til å registrere den karakteriske råtelukten.
Ører – til for eksempel å oppfatte kraslelyder fra
trespisende insekter.

Men på grunn av alt du ikke kan se, trenger du også
en dekkende forsikring. NHF selger sine forsikringer
gjennom de fleste av landets skadeforsikringsselskaper,
som en tilleggsforsikring eller som en integrert del av
en utvidet husforsikring.

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 skadeforsikringsselskaper,
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!D
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo

Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78

E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no

H           



Avansert høytrykk
Ny NA5H-pumpe med flowstyrt system
basert på KEW-teknologi, tre keramiske
stempler og en oscillerende skråskive
som reduserer friksjonen på dem, 
samt et Eco Power-brennsystem og en
effektiv luftkjølt motor: Dette er ikke
 bestanddeler i NASAs siste rakett -
utviklingssystem, men derimot noe de
nye versjonene av høyttrykkspyleren
Neptune fra Nil fisk-Alto er utstyrt med.
Det bør med andre ord bli nokså rent.
www.nilfisk-alto.no
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nyttpåmarkedet
“Det verste jeg kan tenke meg er å bli vant til luksus.”

Charlie Chaplin

raa@huseierne.no

MODERNE NOSTALGI
Den danske porselensdesigneren Anne Black 
har gått sammen med tekstildesigneren 
Miss Dotty og laget dette nostalgiske 
sommer serviset som nå er å få i norske 
butikker. Inspirasjonen er hentet fra 
klassiske por selensserviser og gamle 
tapeter. www.anneblack.dk 

Bra for allergikere
Lider du av gressallergi, eller er du bare ganske enkelt lat? Uansett kan en
robotgressklipper gjøre livet litt lettere – og kanskje også vakrere. Serien
Automower fra Husqvarna er nemlig designet spesielt for å svare på kun-
denes ønske om mer individualiserte og spennende robotgressklippere, 

ifølge produsenten. Er din gamle robotgressklipper både uindividualisert
og uspennende, er det ingen grunn til å fortvile. De nye dekslene kan

kjøpes separat og settes på eldre modeller. www.husqvarna.com

Plass nok
”Alle skal med” er et politisk slagord som også kan brukes

på kjøkkenet; i hvert fall om du har den nye XXL-opp-
vaskmaskinen til Asko. Der skal nemlig alt med, fra kniver
til serveringsfat og stekebrett. Maskinen har plass til opp-
vask til 17 kuverter, mot normalt 12. Den har også et fleksi-
belt system som gir plass til de store tingene, samt et innfløkt

kurvsystem der det blant annet finnes en spesiell kurv for de
skarpeste knivene i skuffen. www.asko.com 

Soveromsfornyelse
Det er ikke alltid det bare soves
på soverommet, og form giverne i
Funkle Designteam ser ingen
grunn til å legge skjul på dette
faktumet, snarere tvert i mot. 
Designteamets nye, fargesprak-
ende sengetøy er inspirert av 
erotiske folkeeventyr.

Nysgjerrig? Historien fås med
på kjøpet for dem som våger seg
på Funkles fornyelse til soverom-
met. www.funkle.no 
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INNI HEKKEN!
Har du endelig innsett at barndomsdrømmen om en rød
Lamborghini aldri kommer til å gå i oppfyllelse, kan
den nye hekkesaksa fra overnevnte sportsbilprodusent
kanskje være en liten trøst. Det unike med saksa er gir
og blad. Motoren stopper på utrolige 0,1 sekunder, 
og bladene er laserskåret i Tyskland. Å trimme 
hekken blir garantert en ny opplevelse.

Noe muffins
Badebalje, blomsterpotte
eller bare et sted å holde
champagnen kald. Den
 gigantiske muffinsformen
SweetCake er laget av
polypropylen, og kan
brukes både innendørs og
utendørs. Søtsaken veier
fem og en halv kilo, er 27
centimeter høy, og har en
diameter på 71 centimeter. 
www.r8.no

nyttpåmarkedet
“Det er lurt av kjøperne å være edruelige når de
vurderer oppussingsobjekter. … Generelt koster 

oppussing dobbelt så mye som du tror.”
Advokat Torbjørn Ek til Aftenposten

Glassklart alternativ
Våte håndklær hører fortiden til. 
Med den nye programmerbare hånd-
kletørkeren i glass fra LVI, er det bare
å trykke på fjernkontrollen og nyte
følelsen av varme, tørre håndklær
etter en forfriskende dusj. Vindunderet
har tre ulike ukeprogrammer, boost
funksjon for ekstra rask tørk, samt
radio i fjernkontrollen. Velg mellom
sort, rødt eller speillignende glass. 
www.lviprodukter.no

ØRESUS
Musikk under rengjøring skaper bedre resultater og reduserer

stress, hevder Electrolux. Nå kan du ifølge støvsugerpro-
dusenten endelig nyte favorittlåtene dine mens du fyker

rundt i huset for å fange hybelkaniner. Med lanseringen av
støvsugeren UltraSilencer har selskapet for sikkerhetsskyld
utviklet et onlineverktøy som gjør det mulig å lage egne
spillelister for optimal rengjøring. Tast inn størrelsen på 
boligen, gulvtype samt mengde møbler og sett i gang. 

www.electrolux.no

brs@huseierne.no

Fjerner gamle fuger
Har du planer om å erstatte de gamle fugene på badet,

men sliter med å bli kvitt restene? Nå har Relekta lansert
et spesialverktøy som skal gjøre jobben enklere. Den ene
enden brukes til å skjære og løfte opp den gamle fugen.

Rester skrapes bort med den flate enden. 
www.relekta.no
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createurene.no
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– Vi bruker ikke så mye som en eneste spiker el-
ler en dråpe lim når vi bygger. For de som ikke
tror det er mulig vil jeg anbefale en tur til Preke-
stolhytta. Den viser hvor godt resulatet kan bli.
Det sier salgsdirektør Olav Eng Teigen i firmaet

Holz100 Nordic, som bygger hus og andre byg-
ninger i massivtre. Mens mange massivtreprodu-
senter bruker lim for å lage elementene, sverger
Teigen og hans folk til treplugger, eller såkalte
dyblinger. Ideen dukket opp hos firmaets østerrik-

Hus uten spiker
Hus og hytter bygget etter riktig gamle laftetradisjoner har mye til felles med helt moderne 
massivtrebygninger. Dampsperrer, spiker, skruer, lim og tradisjonell isolasjon er overflødig.  

TEKST: RIKKE ÅSERUD

KONGELIG: Kronprinsparet valgte massivtre fra
Holz 100 da de bygget seg ny hytte i Fjellsnaret i
Uvdal. Bygget er satt opp uten bruk av verken
spiker eller lim. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.
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ske grunnlegger da han studerte blant annet gam-
mel, nordisk arkitektur.
– Prinsippet er enkelt, sier Teigen, som forkla-

rer hvordan treets naturlige bevegelighet utnyttes
når de produserer massivtreelementene: Tremate-
riale av gran i ønsket tykkelse legges lagvis verti-
kalt, horistontalt og på tvers. De tykkeste materi-
alene, de bærende, legges innerst. Så bores det
hull med jevne mellomrom i den sammensatte
platen. I hullene presses treplugger som er litt
større enn hullene.
– Så kommer det geniale: Dyblingen er laget

av bøk, som er litt tørrere enn treplatene. Mens
grantreelementene er tørket ned til 10 – 12 pro-
sent fuktighet, er bøken tørket ned til 4 – 5  pro-
sent fuktighet. Når den tørre pluggen kommer i

kontakt med fuktigere treverk, trekker den til seg
fuktighet og utvider seg. Da sitter treelementene
sammen til Dovre faller, sier Teigen. 

Pustende hus
Avstanden til gamle dagers lafteverk er betydelig;
men fellestrekkene er også påfallende. Lafteverk
består av tømmerstokker som legges horisontalt
og stables oppå hverandre. I hjørnene – laftene –
blir stokkene låst sammen i underhogg og over-
hogg. Lafteteknikken har aldri hatt behov for ver-
ken lim eller spiker. Også den har benyttet seg av
treplugger – dymlinger – i århundrer, for å hindre
at stokkene siger ut eller forskyver seg sideveis i
veggen. 
Det er ikke bare den lille trepluggen den gamle 

MASSIVT: Skiver av gran legges lagvis og festes sammen med plugger av bøk.

LAFT: I tradisjonelle tømmerhus, som dette fra Setesdal, er det ikke brukt
spiker. Tømmerstokkene låses i hjørnene. Foto: Nina Granlund Sæther.
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byggetradisjonen deler med den nye: også utelatelsen
av dampsperrer og tradisjonell isolasjon er likhetstrekk
mellom den spesielle typen massivtrebygg og lafte-
bygg. De rene trekonstruksjonene gjør at de også har
det til felles at de er diffusjonsåpne; de ”puster.” 

Isolasjon
På 1800-tallet ble det vanlig å kle tømmer bygninger
med utvendig panel, og mot slutten av århundret be-
gynte mange også å bruke vindpapp bak panelkled-
ningen. I dag er bygninger i laft unntatt plan- og byg-
ningslovens standardkrav til isolasjon på grunn av et
ønske om å ivareta byggeskikken. Noe isolasjon bru-
kes likevel mellom stokkene, der den ikke synes. I el-
dre tider var det gjerne mose, i dag brukes laftevatt.
Dette er ikke nok til å oppfylle kravene, men selv om
laftehus oppnår lavere u-verdier i veggene enn andre
hus, er det ikke dermed sagt at de blir varmesluk.
Dersom man kompenserer med ekstra god isolasjon
i gulv og tak, samt er spesielt nøye på hva slags vind-
uer og dører man setter inn, vil mye være gjort, mener
forsker Christoffer Aas Clementz i Norsk Treteknisk In-
stitutt. 
– Dessuten bør man være nøye på at taket er tungt,

slik at det legger press på veggene – samt at treet er or-
dentlig tørket før byggingen. Har det tørket dårlig,
slik at prosessen fortsetter etter byggingen, krymper

materialene og sprekker opp. Sprekker og glipper i
konstruksjonen er definitivt ugunstig for fyringsregn-
skapet, sier Clementz. 
Massivtrehus må på sin side holde seg innenfor

plan- og bygningslovens isolasjonskrav. Det er fullt
mulig uten å bruke tradisjonell isolasjon, melder Olav
Eng Teigen.
– Vi bruker hundre prosent naturlige trefiberplater.

Disse kommer i ulike tykkelser, og vi tilpasser dem i
forhold til hvor tykke massivtreelementene er, sier
Teigen. Han legger til at massivtreelementene isolerer
godt i seg selv. Det er fordi de består av materialer med
ørsmå ”feil”, eller små, innfreste spor, som gjør at det
dannes luftlommer i elementene, der varmen magasi-
neres. 

Miljøvennlig og inneklimavennlig
I Norge, der skogstilveksten de siste årene har vært høy,
er det en utbredt enighet om at tre i de aller fleste for-
mer er et miljøvennlig byggemateriale. Mange mener
også at trebygninger er ekstra gode å puste i. Treet er
med på å regulere inneklimaet ved at det opptar og av-
gir fuktighet i luften samtidig som det opptar og avgir
varme. I følge Norsk Treteknisk Institutt viser studier
på området at det å omgi seg med tre har en positiv
innvirkning på sinnet. raa@huseierne.no

UISOLERT: 
Moderne tømmer-
bygg kan skades

av høy luftfuktig-
het. Foto: Dons

Signe.

Fukt truer også tømmerhus
At bygninger ”puster” og er laget av naturlige trematerialer holder ikke nødvendigvis
fukt- og råteproblemer unna. Det forteller rådgiver Mari Sand Sivertsen hos Mycoteam. 
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HÅNDARBEID: Lafteøks må til når knutene i hushjørnet skal
formes til. Foto: Steinar Myhr / Samfoto.

– Massivtrebygninger må bygges slik at de er helt
sikret mot luftlekkasjer for eksempel i overgangen mellom
veggen og taket. I tillegg må elementene holdes tørre
både i transportfasen og byggefasen. Hvis ikke, er det
stor risiko for muggsoppvekst, sier Sivertsen. Mycoteam
har allerede vært borti en del skader i forbindelse med
innebygd byggfukt og lekkasjer i byggefasen i ulike for-
mer for massivtrehus – og Sivertsen tror det vil komme
flere i årene som kommer.

– Vi frykter også bruksfaseskader. Sett at det blir en
taklekkasje i et massivtrehus med dyblinger, og treverket
blir stående vått over tid. Da vil treet rundt dyblingen
svelle. Når treet tørker og krymper vil hullet til dyblingen
bli rommere, og elementene bli ustabile. Vi ser også for
oss at det kan være vanskelig å reparere en slik konstruk-
sjon uten svært omfattende inngrep, sier Sivertsen. 

Uisolerte tømmerhus var i sin tid nærmest fuktfrie.
Om vinteren ble kald luft utenfra varmet opp inne, og
fukten ble dratt opp pipa. Denne sirkulasjonen var gun-
stig for huset. Men jo tettere huset blir, jo vanskeligere
blir det å opprettholde denne sirkulasjonen. 

– Kalde rom med høy luftfuktighet, som for eksempel
soverom, er utsatt. Fukt som kondenserer mot kalde veg-
ger kan fort skape problemer. Derfor bør man aldri ha
seng eller skap, som hindrer luftsirkulasjon, mot en ytter-
vegg i slike rom, sier Sivertsen, som også på det
sterkeste anbefaler dusjkabinett på baderommet, samt
mekanisk, gjerne fuktstyrt, avtrekksvifte.
raa@huseierne.no
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Drivkraften for fremtidens energiløsninger 

Endelig er den over, tenker vi, og puster ut. Men én ting er sikkert. Det blir vinter igjen til neste år. Og skal du få
realisert planene dine om å etterisolere og skifte vinduer, så må du starte planleggingen nå. Hvis ikke går du
mot nok en sesong med hutring og høye fyringsutgifter. 

Hele prosessen med å tette huset ditt starter med at du går inn på www.enovaanbefaler.no. 
Her ser du hvordan du går fram steg-for-steg, regner ut lønnsomheten, og får svar på spørsmål.

Etterisoler og skift vinduer før kulda kommer krypende igjen
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Dersom du skal selge eller leie ut boligen din må du fra 1.
juli kunne fremlegge en energiattest med et energimerke
som viser boligens energistandard. Energimerkingen

skjer ved at du fyller ut informasjon om boligen på energimer-
keordningens nettsider. Du kan velge mellom å fylle ut en en-
kel attest, der du legger inn noen få opplysninger om boligen,
eller en mer avansert versjon, der du oppgir en rekke byggtek-
niske detaljer. 

Papir 
Dersom du blir skjelven av tanken på å fylle ut skjemaer på nett
finnes det en annen mulighet, forsikrer medierådgiver Hilde
Totland Harket i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
– Innen 1. juli kommer vi til ha en papirversjon av energi-

attesten. Den kan fylles ut med penn og sendes inn til oss per
post, sier Harket. 
Om du ikke har internett, er du imidlertid nødt til å alliere deg
med noen som har. Det er nemlig ikke mulig å ringe eller
skrive til NVE for å få skjemaene tilsendt; de kan kun lastes ned
fra merkeordningens nettsider. Det er også verdt å merke seg at
dersom du velger papirvarianten, får du kun mulighet til å fylle
ut den enkleste varianten av energiattesten, ikke den avanserte.

Gratis telefonhjelp
Velger du å fylle ut attesten på internett, er det mulig å få hjelp
underveis. Enova kan gi hjelp per e-post eller chat, og svarer også
på telefonhenvendelser alle hverdager mellom klokka 08.00 og
16.00. Per telefon kan Enovas rådgivere guide deg gjennom ut-

fyllingen av attesten. Tjenesten er gratis. 
– Vi ser at en del synes innloggingen i forbindelse med

energiattesten er vanskelig. For å logge deg inn må du ha fød-
selsnummeret ditt og pin-kodene til MinID. Kodene er noe alle
har fått tilsendt i forbindelse med selvangivelsen, men det opp-
leves likevel som nytt for noen, spesielt for de som ikke har så
mye erfaring med data fra før, sier energirådgiver Stein M. Kris-
toffersen i Enova Svarer. Han har allerede hjulpet en rekke hus-
eiere med energiattester, og regner med mange flere henven-
delser fra 1. juli. 
– Det vi ikke kan hjelpe til med, er ting som er helt spesielt

for den enkelte bolig. Vi sitter tross alt i den andre enden av tele-
fonlinjen, og har ingen mulighet til for eksempel å komme på
befaring, sier Kristoffersen, som understreker at det er huseier
som er ansvarlig for utfylling av korrekte data. 

Proffhjelp koster
Dersom det er gjort energimessige forbedringer av boligen din
siden den ble bygget, kan det lønne seg å fylle ut den avanserte
versjonen av energiattesten, der du kan oppgi forbedringene og
dermed få et riktigere energimerke. Men denne kan være noe
krevende dersom du ikke har god oversikt over boligens tekniske
spissfindigheter, som for eksempel når vinduene er produsert,
hvilken type glass de har og hvor store flater de dekker. Da kan
det være behov for å få inn profesjonell hjelp. Det kan man
blant annet få av private energirådgivere som kommer hjem til
deg og går nøye gjennom boligen.
– Vi kan fylle ut den avanserte energiattesten etter en pro -

Klar for 
energi-
merking?
Fra 1. juli må alle boliger som skal leies ut eller selges utstyres 
med en energi attest og et energimerke. Energiattesten skal fylles 
ut av boligeier selv på internett. Har du nettskrekk, eller står du fast
underveis, finnes det hjelp å få. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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fesjonell gjennomgang av boligen, der vi foretar
oppmålinger og kontroller av hver enkelt byg-
ningsdel. Vi kan også komme med forslag til for-
bedringer spesielt tilpasset din bolig, samt gi et
overslag over hvor mye det vil koste, sier daglig le-
der Dag Engenes i rådgivningsfirmaet Nesberget,

som holder til på
Vøyenenga i Bærum.
Firmaet er ett av flere
som tilbyr denne ty-
pen tjenester. Prisen
ligger fra 2 500 kro-
ner og oppover. 

Utdanner
 takstmenn
Du kan også få en
takstmann til å fylle

ut energiattesten for deg. Norges Takseringsfor-
bund har inngått et samarbeid med firmaet Seen
Nordic, som er et datterselskap av Stange Energi
i Hedmark, og opprettet kun for å jobbe med
energimerking av bygninger. 
– Vi kurser i disse dager takstmenn over hele

landet, slik at vi har folk klare fra sør til nord fra
1. juli, sier markeds- og salgssjef Jo Morten Nord-
bye i Seen Nordic. Når man likevel må ha en
takstmann inne i forbindelse med et boligsalg, vil
det være lønnsomt å la ham gjøre energimerke-
jobben også, i stedet for å bringe inn enda en
part, mener Nordby. Han mener også det ligger
en trygghet i å få profesjonell hjelp. 
– Som boligeier er du selv ansvarlig for at

dine opplysninger stemmer. Får du en taksmann
til å gjøre jobben for deg, er det han som står til
ansvar for at jobben han gjør er god nok, sier
Nordbye. Prisen for energimerking gjennom Seen
ligger i dag på 3 495 kroner for boliger under 150
kvadratmeter og 3 995 kroner for større boliger.
Kjøring kommer i tillegg, dersom dette ikke alle -
rede er inkludert i takstprisen. 

Advarer
Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsfor-
bund ber folk tenke seg nøye om før de bruker
mange tusen kroner på profesjonell hjelp. 
– I mange tilfeller holder det å fylle ut den en-

kle versjonen selv. Det er ikke gitt at du med dyr
proffhjelp får et mye bedre merke, enn si pris for
boligen når du skal selge, sier han, og advarer folk
mot å la seg lure av firmaer som ønsker å tjene
penger på den nye ordningen. Refling minner
om at man i alle andre EU-land har energimerke-
ordninger som koster penger for boligeierne, og
mener gratisordningen vi har fått i Norge bør
vernes om som et gode for de aller fleste huseiere.
raa@huseierne.no

FORRETNINGSFØRSEL

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

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

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

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

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

Mer informasjon: 
Energimerkeordningen: www.energimerking.no 
Enova for husholdninger: www.minenergi.no 
Seen Nordic: www.seen.no 
Norges Takseringsforbund: www.ntf.no 
Enova Svarer: Tlf. 800 49 003

TO ALTERNATIV: Du kan
velge om du vil fylle ut
en enkel attest eller 
en mer avansert. 
Foto: Didrik Sæther.
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Enova har det siste året brukt enorme
summer på å overbevise oss nordmenn
om at vi bør etterisolere boligene våre.

”Hvis du etterisolerer og skifter til 3-lags lav-
energivinduer får du et varmere hjem, betyde-
lig reduserte fyringsutgifter og økt verdi på bo-
ligen din” kunne vi lese i en annonse fra
statsforetaket i Hus & Bolig. Også på TV, i avi-
ser og på nett har Enova målbåret at svært
mange eldre boliger er dårligere isolert enn
nye: ”Bygger du hus i dag, krever forskriftene
at du har et 25 cm tykt isolasjonslag i veggene.
Da får huset en solid vinterjakke på. I boliger
bygd for bare noen tiår siden slapp man unna
med 10 centimeter isolasjon. I vårt klima blir
det som å stå ute om vinteren i litt for tynne
klær”.
Mange boligeiere kan ifølge Enova spare

mye penger på å etterisolere. Men når budska-
pet frem? Mye tyder på at det er en lang vei å
gå. Undersøkelsen InFact har gjort blant 1005
nordmenn over hele landet viser at bare 2,2
prosent mener isolasjonen av hjemmet deres
er svært dårlig, og kun 5,5 prosent svarer at
den er ganske dårlig. Hele 61,4 prosent av de
spurte svarer at isolasjonen er ganske god el-
ler svært god.

Kulda ingen innvirkning
Selv om det har vært svært kaldt over en
lengre periode denne vinteren, har det ikke
påvirket folks ønske om å etterisolere boligen
i særlig grad. På spørsmål om kuldeperioden
har aktualisert et behov for etterisolering, sva-
rer hele 76 prosent nei. Bare 13,1 prosent
svarer ja. Det har ingen særlig betydning hva
slags bolig folk har, om det er enebolig, fler-
mannsbolig eller leilighet. Det er heller ikke
mulig å se noen signifikante forskjeller
mellom de ulike landsdelene.
– Svarene i undersøkelsen bygger opp

under at det fremdeles er et stort informa-

Få ser behovet for
mer isolasjon

Om lag 80 prosent av norske boliger har vesentlig mindre isolasjon enn det Enova i dag anbefaler. 
Likevel mener de fleste nordmenn at boligen deres er godt nok isolert. 

Det viser en undersøkelse analysebyrået InFact har gjort på vegne av Brødr. Sunde AS.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

VANSKELIG Å NÅ FREM: Enova bruker 
millioner på annonser, men mye kan tyde på at

de taler for døve ører. Nordmenn flest mener
boligen deres er godt nok isolert.

TIBE T:EPPEVA
RM

ER Foto: Bjørgli&
Bergersen
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sjonsbehov rundt temaet etterisolering. Derfor er
kampanjer som den pågående for ”Enova Anbe-
faler” viktig for at den eksisterende bygningsmas-
sen, særlig de boligene som er bygget fra 1960 til
1990, skal kunne komme opp mot dagens nivå,
komfortmessig og energimessig, gjennom riktig
rehabilitering, sier seniorrådgiver Roar Hugnes

i Enova. – De fleste har jo heller ikke opplevd
hvordan det er å bo i et svært godt isolert hus, de
vet ikke hva de skal sammenligne med.
Hugnes tror mange kanskje heller ikke vil be-

krefte at ”Jo, jeg har en dårlig isolert bolig” i en
slik undersøkelse. Det handler om stolthet rundt
egen bolig.

Har kuldeperioden aktualisert et behov 
for etterisolering av ditt hjem? 

Hvordan vil du vurdere isolasjonen 
i ditt hjem? 

Vet ikke
10.9%

Vet ikke
3.5%

Svært dårlig
2.2%

Ganske dårlig
5.5%

Svært god
24.7%

Ja
13.1%

Nei
76%

Ganske god
36.7%

Hverken dårlig
eller god
27.5%
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- er det tid for å skifte
ut den gamle
trappen?

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. 

– Svarene viser også at det ikke bare er økonomiske
støtteordninger som må til for å få folk til å etterisolere
og bytte vinduer, men rene opplysninger om hva forde-
lene er, påpeker Hugnes. 
Undersøkelsen er gjort i begynnelsen av januar, før de

virkelig høye strømprisene fikk fokus i media. Trolig ville
svarene vært noe annerledes dersom undersøkelsen hadde
vært gjort etter at folk hadde mottatt den høye strømreg-
ningen for 1. kvartal, mener seniorrådgiveren. 

En jobb å gjøre
– Mange fryser seg unødig gjennom vinteren og går glipp
av både komforten og de økonomiske gevinstene etteriso-
lering kan gi, påpeker markedssjef Kristian Karlsen i Brødr.
Sunde AS som leverer isolasjonsmaterialet ekspanderbar
polystyren og har merkevarene Sundolitt og Isopor. Karl-
sen mener at det åpenbart er et misforhold mellom behov
og kjennskap til muligheter. Han tror eiere av leiligheter
i boligblokker i større grad enn villaeiere føler at etteriso-
lering ikke er mulig eller ligger utenfor deres beslutnings-
myndighet. 
– Det er feil. Folk kan alliere seg med andre varme-

hungrige i boligsameier og borettslag. Boligblokker og by-
gårder kan etterisoleres, og dette er særlig lønnsomt til-
knyttet rehabilitering av tak og fasade. På dette området
har både vi leverandører, myndigheter og andre med in-
formasjonsansvar rundt energiøkonomisering en jobb å
gjøre, sier Karlsen. ngs@huseierne.no
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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

HL-butikken

Farer og feller ved utleie
Medlemmer i Huseiernes Landsforbund har denne våren gått
mann av huse for å høre Geir Engebraaten fortelle om farer
og feller ved utleie. Det meldes om godt fremmøte landet
rundt, og tilbakemeldingene fra deltagerne er utelukkende
positive. Engebraaten lover flere kurs, men høstens datoer
er ennå ikke fastsatt.

Generalforsamling i HLOA
Tirsdag 20. april ble det avholdt generalforsamling i Hus -
eiernes Landsforbund Oslo og Akershus (HLOA). Admini -
strerende direktør Peter Batta ønsket de ca. 50 fremmøtte
velkommen, og påpekte at foreningen måtte være godt
 fungerende og medlemmene vel fornøyde siden så mange
ikke så behov for å delta.

Generalforsamlingen ble ledet av styrets leder, Andreas
S. Christensen. Det var ingen bemerkninger verken til
årsmelding eller fremlagt regnskap. Styret for 2010 fikk
 følgende sammensetning: Andreas S. Christensen (leder),
Anne Kristin Vie, Geir Engebraaten, Jørn Narud, Tone
Krange, Jens Petter Bull, Kathinka Lien Augustine, 
C. Benedicte T. Wien, Jan Sibbern og Bente Furulund.

Samarbeid om forbrukerspørsmål
På hvilke områder kan Forbrukerrådet og Huseiernes Landsfor-
bund ha et tettere samarbeid, var ett av spørsmålene som ble
diskutert da representanter fra de to organisasjonene møttes i
midten av april. Både Forbrukerrådet og HL er opptatt av for-
brukernes rettigheter. Garantiordninger og reklamasjonsfrister,
lovpålagt tilstandsrapport og håndverkertjenester ble foreslått
som mulige samarbeidsprosjekter selv om man ikke alltid har
sammenfallende syn.

VIL SAMARBEIDE: Fra venstre utredningssjef Dag Refling, 
advokat Anders Leisner, advokat Einar Frigland, styreleder i HLOA
Andreas Christensen og administrerende direktør Peter Batta fra
Huseiernes Landsforbund. Underdirektør og fagansvarlig for
boligspørsmål Torgeir Øines, direktør Randi Flesland  og senior-
rådgiver Geir Rød fra Forbrukerrådet. Foto: Rikke Åserud.
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Landsmøte 
i Stavanger
Helgen 4. – 6. juni er det
duket for landsmøte i Hus -
eiernes Landsforbund. Det
skal denne gangen avholdes
på Clarion Hotel i Stavanger,
og temaet for møtet er
moderne byutvikling. Hvor-
dan utvikles dagens byer for
å møte morgendagens
behov? For å få svar på
dette spørsmålet kommer en
rekke spennende foredrags -
holdere. Stavanger kom-
munes byantikvar Anne
Merethe Skogland skal
snakke om bevaring og
videreutvikling, mens
tidligere regionalplansjef
Per Frøyland Pallesen vil gi
landsmøtet innsikt i plan -
arbeidet som har ligget til
grunn for utviklingen av
Nord-Jæren som byregion.
Arkitekturpsykolog Oddvar
Skjæveland vil fortelle om
boligen som verktøy for det
gode liv, mens arkitekt
Reinhard Kropf vil forklare
trendene i dagens moderne
boligarkitektur. Det er også
duket for en ekskursjon til
det særegne bolig- og
næringsområdet Hinna Park.

Til sammen vil lands -
møtet samle rundt 240 del -
tagere fra hele landet,
hvorav 114 er delegater med
stemmerett. På agendaen
står selvfølgelig også 
årsberetning, regnskap, 
arbeidsprogram, budsjett,
vedtektsendringer og valg.

Landsmøte: Helgen 4. – 6. juni avholder 
Huseiernes Landsforbund landsmøte i Stavanger. 

Følg med på www.huseierne.no

FOTO: Nina Granlund Sæther
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Se www.hallingkraft.no 
eller ring 815 68 044! 

Unngå håreisende 
strømpriser! 
Benytt deg av 

medlemsrabatten!

Råkjør i Kristiansand
Kristiansand har engasjert Geomatikk IKT AS til å omtaksere samtlige 30 000 eien-
dommer i kommunen. Takseringsfirmaet skal ha 21,5 millioner kroner for å gjøre
jobben. Arbeidet bør være avsluttet senest 1. februar 2011 hvis kommunen skal 
klare å skrive ut ny eiendomsskatt fra 1. mars neste år.

– Det betyr at minimum 750 eiendommer må takseres hver eneste uke, altså 
150 eiendommer hver dag, påpeker HLs representant i Vest-Agder, Espen Solum.

Begrunnelsen for politikernes vedtak om å omtaksere er at man skal rette opp
skjevheter i dagens ordning og dermed skape større rettferdighet.

– Jomen sa jeg smør. Det er ikke mulig å taksere så mange eiendommer hver 
dag med mindre det er 30 mann på jobben. Taksering og verdsetting handler om
lokalkunnskap, og jeg tviler på at firmaet har 30 lokalkjente takstmenn. Hvem tror 
på en mer rettferdig skatteordning uten skjevheter etter slikt råkjør mot folks hjem 
og verdier? Gjør du, herr ordfører, spør Espen Solum retorisk. Han mener hastverk er
lastverk, og viser til at nabokommunene Søgne og Lillesand fikk erfare et betydelig
klageomfang fra medlemmer iHL som hadde fått en omtrentlig takst. ngs@huseierne.no

FORSVARLIG? Skal Kristiansand kommune rekke å omtaksere samtlige 30 000 boliger
før ny eiendomsskatteinnkreving neste år, må minimum 750 eiendommer takseres
hver uke. Foto: Nina Granlund Sæther.

Vær rask: 
Spesialtilbud 
på MiniCruise
Som medlem i Huseiernes
Landsforbund kan du nå
benytte deg av et spesialtilbud
på MiniCruise med StenaLine.
Fra kun 269,- pr. person får du
et MiniCruise med standard 
2-sengs lugar og middag inklu-
sive drikke (øl og mineralvann).
Stena Line har et tettpakket
underholdningsprogram som
blant annet inneholder jazz,
allsang, gjesteartister og
danseband. Turen kan bestilles
gebyrfritt på nettsiden
www.stenaline.no/saga512. 
Det er også mulig å ringe og
bestille på telefonnummer
02010, husk da å oppgi kode
5p512. (Kr 100,- i ekspedisjons -
kostnad.) Men vær rask –
tilbudet gjelder bare til 17. juni
2010.
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Å holde et hus i stand krever kunnskap,
tid og teknisk innsikt. I mange tilfeller vet
man ikke hva som er galt før store og
kostbare skader plutselig oppstår. Som
medlem i Huseiernes Landsforbund får
du nå rabatt på Boligsjekken, en undersø-
kelse av hele boligens tekniske tilstand. 

– Det vi nå tilbyr for boligen kan
sammenlignes med en EU-kontroll på
bil. Avsløres feil og mangler tidlig kan
du spare mye penger. Folk tror ofte litt for
godt om seg selv og mener man har den
innsikten som trengs for å kontrollere
boligen. Så utvikler gjerne små feil seg til
å bli større, sier Roy Malmo Nilsen i Anti-
cimex. 

Boligsjekken, som tilbys for rett i
underkant av 3 000 kroner for vanlige
huseiere, er tilgjengelig for medlemmer av
Huseiernes Landsforbund for 2 350 kro-
ner. For den prisen får du besøk av en in-
spektør med byggteknisk kompetanse
som også har fått ekstra kursing i å finne
typiske feil som kan oppstå i en bolig. 

– Det vi gjør er å foreta en grunnleg-
gende sjekk av problemområder i boli-
gen. Mens inneklimasjekken vi også tilbyr
er en spesialundersøkelse, er dette mer

som en all-
mennlegesjekk.
Den stikker
ikke så dypt,
men kan si mye
om tilstanden til
huset du bor i, sier
Nilsen. Inspektøren
vil for eksempel gjøre
fuktundersøkelser på bad, i
kjeller og på loft. Det blir også
gjort visuell inspeksjon av det elektriske
anlegget, fyringssystemer og rørsystemer.
Tak, vindu, og fasader blir sjekket, og du
vil i tillegg får tilbakemelding på kvalite-
ten på inneklimaet i boligen. 

Mye for pengene
Ulf Borgan, markedføringssjef i Huseier-
nes Landforbund, mener dette er et tilbud
som gir medlemmer mye for pengene.

– Boligsjekken er noe vi anbefaler for
folk flest som er interessert i å finne ut
noe om allmenntilstanden til boligen sin
uten å bruke alt for mye penger, sier Bor-
gan. 

Ifølge Nilsen i Anticimex kan under-
søkelsen også være en verdifull investe-

ring for folk som vurderer eller er i gang
med større oppussingsprosjekter.

– I tillegg til at dette er nyttig for dem
som vil ha en fullstendig oversikt over
hvordan det står til med boligen sin, kan
vi også hjelpe dem som er i gang med
oppussing og utbedring. Da kan vi være
tilstede som rådgivere og gi tips om hva
som bør prioriteres, sier Nilsen. Oppda-
ger inspektøren fra Anticimex større og
mer komplekse problemer vil du bli satt
i kontakt med spesialister på det aktu-
elle området, enten det er snakk om en
elektriker eller noen med kompetanse på
fukt- og råteskader. brs@huseierne.no

Helsesjekk for huset
Det du ikke ser i dag kan bli dyrt i morgen, advarer Anticimex, 
og tilbyr i samarbeid med Huseiernes Landsforbund 
en helsesjekk av boligen din. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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Din komplette leverandør 
av vinduer, balkongdører 
og skyvedører, ytterdører, 
innerdører, boddører og 
hyttedører.

www.trenor.no

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

Svært mange medlem-
mer i Huseiernes Lands-
forbund nyter godt av
forbundets samarbeids -
avtale med If, som gir
huseierne store forsik-
ringsrabatter. Nå ønsker
If å minne alle om at den
utvidede boligforsik-
ringen – superforsik-
ringen – dekker en rekke
ting som vanligvis ikke
omfattes, og at den sjelden koster mer
enn noen hundrelapper ekstra i året. 

Billig forskjell
– Forskjellen mellom forsikringspremien
for en vanlig boligforsikring og superfor-
sikringen er liten. Tillegget ligger for de
fleste mellom 500 kroner og 1 000 kroner
per år. Men når det kommer til dekningen
ved uhell, blir folk faktisk overrasket over
hvor mye som omfattes, skryter Lycke. 

Superforsikringen gir høyere forsik-
ringssum for en rekke av dekningene i
standardforsikringen. I tillegg dekker den
blant annet skader på grunn av innsekter

og skadedyr, skader etter
treødeleggende sopp og
råte (som har skjedd i
den tiden kunden har
hatt superforsikringen),
uhell opptil 100 000 kro-
ner på og utenfor forsik-
ringssted, flytteuhell,
 tyveri fra uteareal opptil
30 000 kroner og veske-
napping opptil 32 000
kroner. Dersom du for

eksempel får lekkasje fra taket, eller fryse-
boksen går lekk og forårsaker fuktskader,
dekkes også dette. 

Overflødiggjør andre forsikringer
– En annen fordel med superforsikringen
vår er at den dekker forbrukerelektronikk,
sier Lycke. Den kan dermed overflødig-
gjøre en del andre forsikringer man gjerne
får tilbud om når man står i butikken
med en ny dupeditt i hånden.

Sist, men ikke minst kan forsikringen
gi trygghet dersom de virkelig store ulyk-
kene skulle ramme. Skulle huset bli ube-
boelig, for eksempel på grunn av ras eller

annet, dekkes utgifter til annen bolig ube-
grenset. Forsikringen gir også inntil
250 000 kroner til tilpasning av boligen
dersom det blir nødvendig for eksempel
etter en bilulykke. Beløpet gjelder uav-
kortet, selv om du også får støtte fra det
offentlige.

Ikke for alle
Superforsikringen har imidlertid den ha-
ken de fleste forsikringer har: Dersom du
høyst sannsynlig trenger den, kan det
være vanskelig å få den. Kort oppsum-
mert vil boliger med innendørs svøm-
mebasseng, utleieboliger (med visse unn-
tak) og boliger som står foran
rehabilitering eller ombygging bli holdt
utenfor det gode selskap. Eldre hus, hus
med spesielle faremomenter som for ek-
sempel krypkjeller, og hus hvor det tidli-
gere har vært avdekket sopp-, råte- eller
insektsskader vil normalt ikke få forsik-
ringen uten nærmere besiktigelse av for-
sikringsselskapet. raa@huseierne.no

Superforsikring 
gir ekstra trygghet
En superforsikring er som en seigmann – den strekker seg 

litt lenger, reklamerer fagsjef i If, Arne Lycke.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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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

distriksrepresentanter
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CONTAINERE

FUKTPROBLEMER

BOLIGUTLEIE

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

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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�� � �� �MURARBEID

BLIKK- 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 

BYGG – OG TØMRERMESTERANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

fagfolk til tjeneste
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SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYR

Vedlikehold av grøntanlegg
i trygge hender for medlemmene i HL

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

VEDLIKEHOLD AV TAKSTEIN

OSLO:  22 95 08 00
KLØFTA:  63 98 20 40

Mose på taket – vedlikehold ditt tak
• Rens og maling av takstein i forkjellige farger og glans
• Rens og impregnering av nye og gamle 

takstein, murstein og fasader, terrasser etc.
• Salg av takmaling, desinfeksjonsmiddel og 

Impregneringsprodukter

Besøk oss på nett: www.takrenovering.no
Tlf.: 900 87 432 / 31 27 17 42

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

Nå i Sta
vanger

Ring 90
1 02 79

6

(forhan
dlere sø

kes)
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STIGER OG STILLASER

OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

GRILL-  OG BÅLUTSTYR

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

NETTBUTIKK

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

kr 31.250,- inkl. mva

Svømmebasseng pumpe 
fra kr 13.750,- inkl. mva

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

rune@wee.no

www.we e . n o

TRAPPER

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net

løp & kjøp

Er du ennå ikke medlem og vil vite 
litt mer om medlemsfordeler i 

Huseiernes Landsforbund?

Send HL som SMS til 2440, 
og vi ringer deg tilbake.

Bålpanne fra Valdres!
Smart justerbar grillrist samt
oppheng for kaffekjele. Tilbehør
som lokk og gnistfanger finnes
som ekstrautstyr. PROMEK ANS
sender over hele landet.

Se vår nettside for mer info.:
www.promek.info 
eller ring tlf.: 61 34 78 20
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50
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Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 3 må vi ha senest 1. august.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryssordoppga-
ven i nummer 1 var "Tusenvis av
borettslag og sameier har nøkler
som enkelt kan kopieres av krimi-
nelle", Ryggsekk sendes til Knut
Seime i Bergen, Jorun Martinsen 
i Gressvik og Kristin Bøhler i 
Drøbak.

Løsningen på oppgaven i nummer
2 var "Kondens og sot gjennom
mange år fører til at gamle mur -
piper forvitrer innvendig". Rygg-
sekkpremie går til Trond Nordnes i
Langesund, Inger Olsen på Skrova
og Karin Karlsen på Dokka.

Send gjerne svaret på e-post til
husogbolig@huseierne.no
NB: Skriv "Kryssord nr. 3" 
i emnefeltet.
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

3 •2010

Alt om nye ligningsverdier  I Bli kvitt svertesoppen  I Velg riktig grill

3  •  2 0 1 0
kroner 49,-

Fredet bolig

forpliktende arv

Bol
iglå
n

flytende effektiv rente

3,1
4%

(kr 2 mill, 
1. priorite

t, 6
0%)




