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Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

I samarbeid med:

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEDLEM AV HL.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og HL sikrer deg som medlem 
10 prosent på de fleste private skadeforsikringer? Og samler du flere 
forsikringer  i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt. Spør oss 
om hvilke forsikringer som teller for If Pluss.

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

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEDLEM AV HL.

10 % RABATT
 PÅ PRIVATE SKADEFORSIKRINGER
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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

Tall Hus & Bolig har samlet inn fra eierskifte -
forsikringsselskapene i Norge viser at det er en
markant økning i antall konflikter ved kjøp og
salg av bolig. I 2009 mottok Protector og Nor -
wegian Claims Link til sammen over 7 000 krav
fra misfornøyde boligkjøpere. I 2005 var antall
krav så vidt i overkant av 4 000. Omsetningen av

antall boliger har i samme periode
sunket fra 74 435 til 70 674. Utvik-
lingen er skremmende. For kort tid
 siden måtte ca. 1 av 20 regne med
problemer i forbindelse med bolig-
kjøp. I dag havner her tiende bolig-
kjøper i trøbbel.

Det nytter ikke å klage over slitte
gulv eller maling som flasser hvis

man har kjøpt et gammelt hus.
Mener man at boligen man har
overtatt har en mangel, viser
rettspraksis at mangelen må
være vesentlig og utgjøre mini-
mum tre prosent av kjøpe-
summen før det har noe for
seg å forfølge saken. Stør-
relsen på  kravene som eier -
skifteforsikrings selskapene
mottar er med andre ord
 betydelige. Store beløp står 
på spill.

Hus & Bolig har sett på årsakene til proble-
mene. Og vi mener de er sammensatt. Både sel-
ger og kjøper er som regel amatører. De har like-
vel et stort forbedringspotensial. Selgeren gir alt
for ofte feil opplysninger om boligen eller unn-
later å opplyse om viktige forhold i håp om en
høyere pris. Kjøper tar seg sjelden god nok tid 
til å studere objektet han eller hun ønsker å
 investere i. Kjøkkeninnredning og parkett vies
vesentlig mer oppmerksomhet enn tak, loft,
krypkjellere og reguleringsplaner. Mangel på
kunnskap om fuktgjennomtrengning, våtroms-
norm og isolasjonstykkelser er andre faktorer
som spiller inn.
Også de profesjonelle aktørene i eiendoms-

transaksjoner har ansvar for at det ofte går galt.
Takstmenn slurver med undersøkelsen av boli-
gen og gir feil opplysninger uten å stilles til
 ansvar. Eiendomsmeglere overdriver boligens
kvaltiter i annonser og prospekter eller unnlater
å gi viktige opplysninger til kjøper. Tette bånd
mellom takstmenn og meglere kan også være
uheldig.
Myndighetene har også et ansvar for å trygge

kjøpsprosessen. Arbeidet med å regulere kjøp og
salg av bolig som ble påbegynt i 2003 er ennå
ikke sluttført. Forslaget fra takslovutvalget, som
ble fremlagt våren 2009, sprikte dessuten i alle
retninger. Det er nå på tide å avslutte saken, og
kanskje flytte den fra Barne-, likestillings- og
 inkluderingsdepartementet til et annet mer
 departement som prioriterer forbrukersaker
 høyere. Men hvilket?. ngs@huseierne.no

Skremmende økning 
i feil og mangler
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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!

Årets store innsamlingsaksjon i NRK er
tildelt Flyktningehjelpen. Huseiernes
Landsforbund er forespurt om å mobili-
sere medlemmene som bøssebærere. Det
har vi tatt som en positiv anmodning og
formidler hermed oppfordringen til deg.
Søndag den 24. oktober skal to millio-
ner husstander i Norge få besøk av en
bøssebærer. Det trengs derfor mer enn
100 000 bøssebærere. Jeg håper du vil
være en av dem!

Midlene vi samler inn i år skal gå til
mennesker på flukt fra krig og konflikt.
De skal brukes til å hjelpe og beskytte
dem som har måttet flykte fra alt de har.
Vi, norske huseiere, har trygge hjem som
en solid ramme for våre liv. Hvem vil
derfor være mer naturlige støttespillere
for årets innsamlingsaksjon til flykt-
ninger rundt i verden enn nettopp HLs
medlemmer? Verdens største dugnad
trenger deg!

Hvordan du kan bli bøssebærer og andre
praktiske spørsmål får du svar på ved å
lese omtale av TV-aksjonen annet sted i
dette blad eller ved å gå inn på HLs
hjemmeside: www.huseierne.no eller
www.tvaksjonen.no. 

Viktige endringer i plan- 
og bygningsloven fra 1. juli

Søknadsprosessen: 
Tidligere hadde vi tre kategorier byggesa-
ker: Søknadspliktige tiltak, hvor tillatelse

gis etter vedtak fattet av kommunen på
grunnlag av full byggesøknad, melde-
pliktige tiltak, hvor tiltak meldes til
kommunen, og dersom man ikke får
 beskjed om noe annet, kan tiltaket iverk-
settes, og mindre tiltak som er unntatt
fra søknads- og meldeplikt.

De meldepliktige tiltakene er fjernet i
den nye loven. Nå har et tiltak enten full
søknadsplikt, eller det er unntatt fra
 søknadsplikt. 

Obligatorisk uavhengig 
bygningskontroll:
Til nå har det vært en egenkontroll av
alle nybygg. Den som har utført jobben
har sendt en erklæring til kommunen
om at jobben er gjort skikkelig. Dette
systemet har fungert dårlig. Nå skal en
uavhengig byggekyndig kontrollør overta
ansvaret for kontrollen, og kommunen
kan holde den utførende håndverkeren
direkte ansvarlig for manglende kvalitet
på arbeidet. Dette er en endring HL har
kjempet for i mange år, og vi er svært
fornøyd med det nye systemet. Det byg-
ges alt for mange dårlige hus her i lan-
det, og vi håper de nye reglene kan bidra
til å gjøre det vanskeligere for useriøse
aktører å spekulere i dårlig kvalitet.

Universell utforming:
I alle boliger som bygges skal det i bade-
rom gjøres plass til å kunne bygge om
toalett og dusjsone slik at det blir egnet
for rullestolbrukere. Aktører i byggebran-

sjen har anslått at dette kan medføre en
kostnadsøkning på opp mot 50 000 kro-
ner for hver leilighet. HL mener det er
riktig å tilrettelegge for fuksjonshem-
mede, men at dette ikke er nødvendig i
samtlige nye boliger som bygges. 

Radonsikring
Det blir påbudt å legge radonsperre i alle
bygninger ment til varig opphold for
mennesker. I områder med mye radon
må også andre tiltak settes i verk for å få
radonverdiene ned på et ufarlig nivå.
 Radonsperre koster noen hundrelapper
per kvadratmeter, og det er det virkelig
verdt når vi vet at hundrevis antas å dø
av lungekreft årlig på grunn av radongass.

Energimerking
Alle som skal selge bolig eller leie ut
 bolig over 50 kvadratmeter må nå
 energimerke boligen. Dette er noe man
selv kan utføre gratis på internett. En
 enkel merking er unnagjort på et kvarter.
 Bruker man en takstmann til å utarbeide
boligsalgsrapport eller takst, i forbind -
else med salg, kan takstmannen for et
lite tillegg utføre en mer avansert energi-
merking.

Huseiernes Landsforbund har i flere år
arbeidet for at vi skal få en enkel energi-
merking som den enkelte boligeier kan
utføre gratis på internett. Vi er derfor
glade for at det ble den modellen som er
utviklet i Norge.
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Bli bøssebærer for de husløse!
aktuelt iHLved adm. dir. Peter Batta
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Foto: Heiko Junge, Scanpix

RIS går til små og delvis mellomstore kommuner som har opp mot
tre ganger høyere gebyrer på vann, kloakk, renovasjon og feiing enn
store kommuner. I utgangspunktet er det sjokkerende at vi selv i en
 periode med rekordlave lånerenter og moderat inflasjon opplever nok et
år med høy realvekst i kommunale gebyrer. 

I årets undersøkelse av kommunale gebyrer, som er utført for Huseiernes
Landsforbund av Statistisk Sentralbyrå, går det frem at gebyrene for en
standard bolig på 120 kvadratmeter økte med 6 prosent fra i fjor. For
første gang har vi innhentet tall fra alle kommuner i Norge, og det er
virkelig oppsiktsvekkende at VAR-avgiftene i små kommuner er opp mot
tre ganger høyere enn i byene.

De 10 dyreste kommunene
Flå 17 228 Kåfjord 15 919
Hof 16 608 Nord-Aurdal 15 562
Hurdal 16 604 Granvin 15 478
Våler i Østfold 16 223 Nordre Land 15 406
Lardal 16 221 Gaular 15 344

At avgiftene i små kommuner er så mye høyere enn i større kommuner 
er en klar indikasjon på at mange små kommuner må vurdere å slå seg
sammen, i det minste å sette i gang med utvidet interkommunalt 
samarbeid på VAR-sektoren. p.batta@huseierne.no

ROS går til byene og store kommuner som har mye lavere avgifter
på vann, kloakk, renovasjon og feiing enn små kommuner. VAR-avgiftene
i byene er faktisk en tredjedel i forhold til småsteder. Tabellene over de
dyreste og rimeligste kommunene viser med andre ord bekymringsfulle
store sprik. Det gjelder tross alt prisen på  monopoltjenester som for -
brukerne ikke kan kjøpe fra andre leverandører enn det kommunene tilbyr. 

De 10 rimeligste kommunene (som har alle tjenestene)
Stavanger 5 485 Klepp 6 063 
Sola 5 571 Sandnes 6 099
Trondheim 5 794 Etne 6 443
Ørsta 5 919 Oslo 6 485 
Karmøy 5 993 Sandøy 6 511

Det er prisverdig av byene og de større kommunene at de har relativt god
kontroll med prisene på sine tjenester. Vi forutsetter at vannverkene,
renseanleggene, renovasjonstjenesten og feiervesenet også har tilfreds-
stillende kontroll med kvaliteten på sine tjenester og forsyningssikker -
heten. Vi forventer det og betaler gjerne det tjenestene faktisk koster
 etter selvkostprinsippet. p.batta@huseierne.no
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Energimerking av boligen er nå obligato-
risk for alle som skal selge eller leie ut.
Energimerkingen kan du gjøre selv på

internett,  eller du kan sette bort job-
ben til kyndige fagfolk. Dersom du
velger å få noen andre til å gjøre job-
ben, så pass på ikke å gi fra deg dine
personlige koder og din innloggingsinfor-
masjon. Gjør du det, kan personen som skal
energimerke huset ditt også få tilgang til en lang
rekke andre opplysninger om deg, som for ek-
sempel hvilken fastlege du bruker, hva slags ut-
betalinger du får fra NAV, hvor mye du tjener, hva
du får i fradrag, hva du har i formue og så videre. 

MinID
Innloggingen til energimerkingen skjer nemlig
med MinID. MinID er en personlig, elektronisk
legitimasjon på linje med pass, bankkort eller
førerkort, som viser hvem du er. Med denne legi-
timasjonen åpner du dørene til en rekke offent-
lige tjenester på internett. 
– Det er begrenset hvor stor skade som kan

skje dersom noen får tilgang til dine opplys-
ninger; det ligger for eksempel ingen personsen-
sitive opplysninger ute på disse sidene. Men jeg
vil likevel si at det er svært uheldig om andre får
tilgang til dine sider, sier seniorrådgiver Olav
Skarsbø i Difi (Direktoratet for forvaltning og
IKT. Han sammenligner innloggingskoden med
nøklene til boligen. 
– Vi går jo ikke ut og overlater husnøkkelen

vår til hvem som helst, heller. 

Logg inn selv
Vil du at noen andre skal energimerke boligen

din, må du altså selv ta de innledende stegene.
Du logger deg selv inn fra din datamaskin og fyl-
ler inn enkle opplysninger om adresse, hjem-
kommune og lignende. Deretter får du mulighe-
ten til å gi en annen part tilgang til å registrere
energiattest. Når du trykker ”opprett tilgang” skri-
ver du inn e-postadressen til takstmannen som
skal utføre energiattesten. På denne måten får
han tilgang til din energiattest uten at resten av de
personlige opplysningene som er samlet under
MinID kommer på avveie. raa@huseierne.no

Energimerking: 

Vern om dine 
personlige koder
Dersom du har tenkt å få en takstmann eller 
annen bygningskyndig til å energimerke boligen 
din før salg eller utleie, så pass på ikke 
å gi bort dine personlige koder. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

MinID:
MinID er en personlig, elektronisk ID (legitimasjon) som gir tilgang til
offentlige tjenester på nett. Eksempler på tjenester kan være innlever-
ing av selvangivelse, endring av skattekort, bytte av fastlege, melding
om flytting eller søknad om studielån. MinID brukes både til statlige
og kommunale tjenester. 
Mer informasjon om MinID kan du få på grønt nummer: 800 30 300. 
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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. 



11hus&bolig 4–2010 •

Velg riktig flyttebyrå
– Dessverre er det mange useriøse 

aktører som tilbyr flyttetjenester, sier
leder for Norsk Flytteforbund, Anne He-

lene Røkke, til DnBNor Eiendom. Hun
anbefaler folk på flyttefot å innhente

referanser og sjekke flyttefirmaets
økonomi i Brønnøysundregistrene.

Medlemskap i en bransjeforening gir
også bedre sikkerhet, mener hun.

Vil frede
uthavnene
Riksantikvar Jon Holme
vil frede Gamle Helle-
sund og over 30 andre
uthavner på Sørlandet,
skriver Dagens Nærings -
liv. Han mener kom-
munene gir etter for
utbyggings press. Ord-
førerne i de berørte
kommunene mener de
ikke har behov for hjelp
fra riks antikvaren.

sett&hørt
“Ikke noe sted i verden får periferiene

mer penger fra hovedstaden enn i Norge.
Likevel er de både sure og sinte på 

beslutningstakerne i Oslo.”
Professor Iver B. Neumann til VG

Ta frem 
hekksaksen
– Hekker og trær som vokser
ut i veien og på fortauet
gjør skoleveien utrygg for

mange barn. Det sier fagans-
varlig for trafikk i Stavanger kommune,
Arve Simonsen. Han ber nå folk om å ta
frem hekksaksen, melder NRK Rogaland.
Kommunen gir årlig rundt hundre pålegg
om fjerning eller klipping av hekker, men
han synes alle bør ta et ansvar for vege-
tasjon som går ut over deres eiendoms-
grense.

Blank kopi
Sannsynligvis er døren inn til Downing Street
nummer 10 verdens mest berømte. Det er i
dette huset den britiske statsministeren holder
til, og døren er selve symbolet på Storbritan-
nias makt. Opprinnelig var den uvanlig blanke
døren i georgiansk stil laget i svart eik, skriver
Maleren. Etter at IRA angrep området i 1991
og en bombe eksploderte i husets bakhage, ble
imidlertid den ærverdige originalen som sann -
synligvis var laget i 1735 byttet ut med en i
bombesikkert metall. Kopien er så lik eike døren
du nå finner på Churchill-museet som overhode
mulig, derfor er nullen i ti-tallet litt skjev og
overflaten dekket med en høyglansmaling.
Messingen pusses for øvrig av en  offisiell
 renholder hver annen uke. 

Erklærte krig mot 
blodtørstig knott
En maskin til 10 000 kroner ble redningen 
for ekteparet Torill og Sverre Bjørnmyr i 
Mo i Rana. Så ille mye knott var det på 
hytta deres at de etter hvert gruet for å 
reise dit. Vanlig myggnetting greide ikke 
å holde udyrene ute. Når de siger innpå som 
en grå sverm og kravler overalt er det fryktelig; 
hele sommeren kunne derfor gå i vasken, og 
hele hyttegrenda slet med det samme pro -
blemet, forteller Bjørnmyr til Hytteavisen. 

Maskinen som har reddet hytteidyllen 
heter Moskito Magnet og er utviklet av det 
amerikanske forsvaret.

– Den lokker med den samme gassen som 
vi puster ut, det er denne og varmen sviknotten 
går etter. Og når den kommer for nær blir den 
sugd inn, forklarer Sverre Bjørnmyr til Hytteavisen, 
som med maskinen har fanget 800 000 knott over en 
10 dagers periode.
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Hele Røros på 
UNESCOs liste
Den gamle trebebyggelsen på Røros har
stått på verdensarvlista i 30 år, nesten like
lenge som Bryggen i Bergen. Hele tiden har
Røros arbeidet for at også området rundt,
den såkalte Circumferensen, skal bli
innskrevet på listen. Det har nå skjedd: 
På UNESCO-møtet i Brasilia i juli ble alle
områdene som var omfattet av de kongelige
privilegier bergstaden fikk i 1644 og som
dannet grunnlaget for driften i kobber -
gruvene inkludert, melder Miljøvern -
departementet.

Unngå blått på gamle hus
Det var først på 1700-tallet, da man begynte å legge panel på tømmerhus
utvendig, at det ble vanlig å fargesette fasaden, skriver Fargemagasinet.
Kyststrøkene var først ute med å beskytte huset mot vær og vind, men
fargepigmentene var dyre. Derfor var det langt fra alle som hadde råd til å
følge moten som kom sjøveien fra Europa. Hvitt var den dyreste fargen.
Rød maling var langt billigere. Det forklarer hvorfor så mange låver og
uthus er rødmalt. Blått er lite brukt på hus her i landet, og fantes knapt
før 1950. Hus som er mer enn 60 år gamle bør derfor ikke males i blått,
skriver magasinet. Foto: Paul Morley/Scanstockphoto.

Pellets skal 
erstatte kullkraft
I juni åpnet Europas største pelletsfabrikk
på Averøya utenfor Kristiansund. BioWood
Norway, som eies av Hafslund og Møre og
Romsdal Biobrensel, har en produksjonska-
pasitet på 450 000 tonn trepellets årlig.
Det tilsvarer 2 TWh energi, skriver Nova.
Målet er å erstatte inntil 20 prosent av
kullet i moderne europeiske kullkraftverk.
Foto: Hafslund ASA / BioWood Norway AS.

LA MAURENE GÅ I KLISTERET
Maur er mange huseieres store skrekk – spesielt stokkmaur. Mange tyr derfor
til store mengder gift for å unngå plageåndene. Men Mycoteam har nå erfart
at man kan komme problemet til livs på en enklere, svært billig og helt
giftfri måte: En pakke med 500 meter av et klebrig bånd som til vanlig
brukes mot fluer i fjøs koster ca. 400 kroner. Fester man båndet på utsiden
av hele husets grunnmur, hindrer man maurene i passere. Mauraktiviteten
avtar raskt. Både maur som vil inn for å lete etter mat og maur som bor
inne og som vil ut for å hente næring stoppes av det klebrige båndet.

Ikke la deg lure!
Politiet advarer igjen mot inn -
påslitne teppeselgere, melder
NTB. Problemet er økende over
hele Østlandet. Teppeselgerne
tar først kontakt over telefon,
og selv om de blir avvist, trop-
per de opp på døren. Politiet
ber om å bli tipset.

sett&hørt
“Spørsmålet vi ender opp med er 

hvor rimelighetens grenser for universell
utforming går, og hvem som har 

defini sjonsmakten? At alt skal være like
til gjengelig for alle kan synes som en

utopisk virkelighet.”
Doktorgradsstipendiat Inger-Marie Hølmebakk til D2



BESØK ÅRETS
BOLIGMESSE!

Høstmesser 2010

Alt til din bolig under ett tak

Oslo 03. - 05. sept.
Førde 10. - 12. sept.
Ålesund 17. - 19. sept.
Haugesund 24. - 26. sept.
Bergen 01. - 03. okt.
Alta 08. - 10. okt.

 Tromsø 15. - 17. okt.
 Mo I Rana 22. - 24. okt.
 Molde 29. - 31. okt.
 Trondheim 05. - 07. nov.
 Drammen 12. - 14. nov.

Norges
største!

NYHETER
INSPIRASJON

TIMETILBUD
MESSETILBUD

TRENDER
FOREDRAG
BARNEPARK
KONKURRANSER

www.boligmesse.no

Vis ditt HL medlemskort

og få  50% PÅ 
INNGANGS-
BILLETTEN
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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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Retro på moten
Har du gardiner, sengetøy og duker fra 

50-, 60- eller 70-tallet gjemt bort på loftet? 
Da vokter du i manges øyne over 

uvurderlige skatter.

TEKST: INGVILD AMDAL

AKTUELT: Storblomstrete gardiner som snytt ut av 1960-tallet. Men de er nye – fra butikken Stoff og stil. Foto: Stoff og stil



16 • hus&bolig 4–2010

– Retrotekstiler er veldig populære, spesielt blant
unge voksne som er lei av kaffe-lattefarger og
streng minimalisme. Noen blir helt hekta – nær-
mest samlere. Når de kommer over et originalteks-
til opplever de at de finner en skatt, sier
 administrerende direktør Bjørg Owren i Infor -
masjonskontoret for farge og interiør.

Skattejakten foregår overalt hvor brukte stof-
fer, gardiner og sengetøy er å oppdrive, som lop-
pemarkeder, bruktbutikker, nettauksjoner og lof-
tet til mor eller mormor. Det er de sprekeste
mønstrene og fargene som rives bort først, og
kjente merker som Marimekko har en ekstra ap-
pell, ifølge interiørstylist Christine Hærra. Hun ser
flere grunner til at gamle stoffer er tilbake etter tiår
blant møllkulene.

– Delvis henger det sammen med en økt be-
vissthet rundt miljø og gjenbruk. At mange vil ha
tekstiler fra akkurat 1960- og 1970-tallet er nok
fordi dette var en periode med høy produksjon av
og fokus på stoffer. Det er rett og slett mye god
tekstildesign fra disse tiårene, sier Hærra. Hun
tror likevel det er nostalgien som veier tyngst når
tekstiljegere kaster seg over fargerike stoffstabler.

– Mange får assosiasjoner til sitt eget barne-
rom. Jeg husker gardinene på mitt, kjempefine fra
finske Marimekko. Jeg er oppriktig lei meg for at
moren min kvittet seg med dem. Men jeg har
funnet mye annet fint på loftet hennes, forteller
stylisten. Hun har samlet brukte tekstiler både til
profesjonelt og privat bruk lenge. 

– Men de siste årene har utvalget blitt påfal-
lende mindre, etter at stoffene har fått mer opp-
merksomhet. Men det er fortsatt mange skatter,
forsikrer Hærra.

Kløppere med symaskinen
I fjor vår åpnet et nytt jaktmarked for tekstiljegere.
Butikken Gardina i Thereses gate i Oslo selger
pent brukte gardiner, puter og stoffrester til en ri-
melig penge, og gir alle inntekter til prosjekter for
kreftrammede barn og unge. Gründer Nina Skau-
gen merker godt at retrotekstiler er i vinden.

– Mange unge spør etter gardiner fra 60- og
70-tallet. Et vanlig utgangspunkt er setningen
”Gud, den gardinen hadde bestemoren min”. De
gardinene blir som regel med kunden ut av butik-
ken, forteller Skaugen.

Ofte blir gardinene brukt som stoff og sydd
om til noe helt annet.

– Folk lager puter, sengetepper, forklær, skjørt,
bager – bare fantasien setter grenser, sier Skaugen.
Stylist Christine Hærra bekrefter at mange retro-
interesserte er kløppere ved tegnebordet og symas-
kinen.

– Noen lager lappetepper og bilder til veggen
– og enkelte syr trekk til alt, til og med tv-en. Ut-
gangspunktet kan like gjerne være et plagg eller
sengetøy, det spiller ingen rolle. Det viktigste er at
kvaliteten er god og at stoffet kan vaskes.

Hva er ekte?
Samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen ved Mar-
kedshøyskolen mener ressurssterke kvinner som
syr gardiner av gamle laken handler mer om sta-
tus enn sentimentalitet.

– Du skal ikke så mange år tilbake i tid før det
å handle klær og interiør på loppemarked ikke var
sosialt akseptert i de brede lag av befolkningen.
Det har endret seg fordi mennesker med stor ska-
perkraft og små økonomiske midler har tatt noe
lavt og opphøyd det statusmessig. Et typisk ut-

Samfunnsgeograf Karl
Fredrik Tangen. Foto:
Lisbeth Fullu Skyberg.

FARGERIKT OG STORBLOMSTRET:
Marimekko produserer fortsatt
gamle mønstre fra 1960- og
1970-tall. Foto: Marimekko.



Retrofantast Hilde 
Lilleheier. Foto: Ingvild
Amdal.

GJENBRUK: 
Gjør et gardinkupp
hos Nina Skaugen i
butikken Gardina i
Oslo. Foto: Ingvild

Amdal.
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gangspunkt er den fattige kunstnerspiren som
finner ”diamanter i gjørma” på loppemarked. El-
ler arkitekturstudenten som tar med seg unike
ting hjem fra gamle bygninger, sier Tangen.
Han mener dagens loppemarkedestetikk viser en
gruppe menneskers ønske om å fremstå som kre-
ative individer. Dette har kommersielle aktører i
interiørbransjen oppdaget – og utnyttet til sin
fordel, ifølge samfunnsgeografen.

– Først fikk butikkeiere snusen i stilen og tok
inn nye utgaver av de samme produktene. Deret-
ter skrev interiørpressen om butikkenes nye sor-
timent. Når noe omtales som en trend i interiør-
blader, begynner kjeder som Ikea å produsere
kopier. Dermed har forbrukeren tre valg: Gammel
originalvare, nytt opplag av originalvare eller nye
kopier. Her oppstår det en diskusjon om hva som
er ekte, sier Tangen.

Kopiene er populære
Stylist Christine Hærra er mildt sagt skeptisk til
retroinspirerte kopier. 

– Nye produksjoner av gamle mønstre kan
være et supplement, men jeg har lite sans for alle
aktørene som kaster seg på en trend og lager et
hav av kopier for å tjene penger. Jeg vil ha ekte
vare. Gamle tekstiler har en vakker patina som de
nye mangler; et litt falmet og bleket utseende et-
ter år i bruk og på tørkesnora.

Ikke alle er like opptatt av patina og autensitet.
Stine Nilsen i stoffbutikkjeden Stoff og Stil får sta-
dig besøk av kunder som foretrekker nye tekstiler
i gammel stil.

– Det er først og fremst kvaliteten på stoffet
som tiltaler dem. Tekstiler fra 1950 til 1970 er
gjerne tykkvevde og i syntetiske materialer. Det

EVIGUNGT: Stylist
Christine Hærra viser
en kjole sydd av stoff
fra Marimekko. Foto:
Ingvild Amdal.

NOSTALGISK: Nå kan barnerommet se ut som for en generasjon siden.
Foto: Stoff og stil
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blir fort klamt. Nye stoffer er lettere og puster
bedre, forklarer Nilsen.

En annen fordel med ny metervare er at du
kan kjøpe nøyaktig så mye stoff som du trenger,
og du kan supplere ved behov.

– Kunder som kjøper disse stoffene er ofte
unge og kreative, og syr sine egne klær og interi-
ørting. Har de først laget en pute i et stoff, kom-
mer de tilbake når de vil lage noe som matcher.

– Får go’følelsen
Hilde Lilleheier (36) er en slik kunde. Det er ikke
første gang hun shopper på Stoff og stil, og aller-
ede etter ti minutter bugner handlevognen av rull
på rull med retrostoffer.

– Jeg har vært glad i 50- og 60-tallsstoffer i
mange år, og handlet en del på loppemarked.
Men nå er det blitt så populært, og alt rives bort.

Derfor tar jeg turen hit i stedet. Selv om det egent-
lig er de gamle stoffene jeg liker, synes jeg teksti-
lene fra Stoff og Stil virker autentiske. Jeg får den
samme go’følelsen, sier læreren fra Gjøvik.

Hun begynte å sy for et års tid siden, og kom-
binerer viltre mønstre med mer rolige stoffer.

– Kombinasjonen av flere tekstiler i hver pute
eller sengeteppe gjør det morsommere å sy, og det
gir personlighet til interiøret. Jeg pleier å kjøpe en
meter av hvert stoff – hvis det ikke er helt fantas-
tisk da. I så fall må jeg ha to. husogbolig@husei-
erne.no

PRIKKETE MOTE: Bare fantasien setter grenser når du
syr nye skatter av gamle stoffer. Foto: Bulls Press.

Her finner du vintage -
stoffer og retro -
inspirerte tekstiler
Loppemarkeder og bruktbutikker har
som regel flust av gamle gardiner og
 sengetøy. Vær obs på at det er mange
profesjonelle oppkjøpere – så vær tidlig
ute for å sikre deg godbitene. På nett -
stedet www.loppemarked.info finner du
en oversikt over hvor og når det arran-
geres loppemarked i ditt nærområde. 

Bruktmarked på internett er en glim-
rende måte å drive gjenbruk. www.finn.no
er blant de største, og har søkbare kate-
gorier. Noe gis dessuten bort gratis!

Stoffbutikker som Stoff og Stil har
mange retroinspirerte stoffer til en
rimelig penge (www.stoffogstil.no). 
Ta også turen innom kjeder som Ikea og
Åhlens.

Nettbutikker kan være kilden til tekstiler
ingen i nabolaget har. Fem favoritter:
www.etsy.com 
www.heatherbaileystore.com 
www.cethodesigns.no
www.volksfaden.de
www.johnny-tapete.de

Nettauksjoner som www.ebay.com er et
annet sted du kan gjøre et kupp. Søk på
retro fabrics eller vintage fabrics.

Venner og kjente: Med nordmenns ”kjekt
å ha”-mentalitet kjenner du sikkert noen
med et loft fullt av gardiner og dynetrekk
fra 1960- og 1970-tallet. Kanskje blir
vedkommende til og med glad å få
frigjort litt plass.
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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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Grove tyveri fra villa gikk ned med 22,7 pro-
sent, og grove tyveri fra leilighet gikk ned
med 18,7 prosent i første halvår i år, sammen-

lignet med i fjor. Det er blant annet politiets ”Ope-
rasjon grenseløs”, som er et samarbeidsprosjekt
mellom Vestfold, Telemark, Buskerud og Asker og
Bærum politidistrikter, som kan ta mye av æren for
de pene tallene. Prosjektet har jobbet målrettet mot
mobile vinningskriminelle, som står for størstepar-
ten av bolig- og hytteinnbruddene. Siden oktober i
fjor har politigruppen i ”Operasjon grenseløs” på -
grepet nesten 200 personer, hovedsakelig fra Øst-
 Europa og Chile. 

Oslo 
Også i Oslo jobber politiet målrettet mot omrei-
sende vinningskriminelle med gode resultater. Her
var nedgangen i antall boliginnbrudd på 38 prosent
i første halvår i år. Oslopolitiets innsats mot tyveri-
bander holder til ved Majorstua politistasjon. Major-
stua-prosjektet, som fra før telte rundt 20 personer,
er i høst styrket med ytterligere elleve politistillinger. 

– Da vi startet prosjektet i 2009 opplevde vi at
store deler av Oslo og omegn nærmest ble raidet,
mens vi i vår faktisk hadde flere helger uten ett
eneste innbrudd. Det er dermed all grunn til å si seg

Storstilt politiinnsats mot vinningskriminelle har gitt 
resultater i form av markant innbruddsnedgang. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Innsats mot innbrudd hjelper

HISTORIE: I Hus & Bolig
nr. 1 2010 skrev vi om alle
tyvene som herjet landet.



fornøyd med innsatsen, sier visepolitimester i Oslo,
Roger Andresen. 

Ikke bare lokalt
Justisminister Knut Storberget lover at de gode resul-
tatene ikke blir noen sovepute, men at innsatsen fort-
satt vil prioriteres i fremtidige budsjetter. 

– Majorstua-prosjektet kan høres veldig lokalt ut.
Men det er viktig at vi har et godt grep om Oslo; ved
å ha kontroll på kriminaliteten her forhindrer vi at den
sprer seg til andre deler av landet, sier justisminister
Knut Storberget. raa@huseierne.no
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Måtte tilbakebetale 

eiendomsskatt
Vikna begynte å kreve inn eiendomsskatt fra beboere i Rørvik
en gang på 1970-tallet. For å øke inntektene sine vedtok
kommunen i 2006 å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele
kommunen. Men nå må kommunen tilbakebetale litt over en
halv million kroner til huseierne. Fylkesmannen i Nord-Trøn-
delag har konkludert med at vedtaket om utskriving av eien-
domsskatt for skatteåret 2007 utenfor Rørvik tettsted var
ulovlig. Kommunen ønsket nemlig å frita hytteeierne for
eiendomsskatt.

– Tanken bak å unnta hytter, er at de fleste hytteeiere i
Vikna også bor i kommunen. Dermed ville vi unngå at de fikk
skatt på to eiendommer. I tillegg ønsker vi flere hytter og
tenkte at et fritak ville stimulere til hyttebygging, sier ord-
fører Karin Søraunet (KrF) til Kommunal Rapport.

Vikna kommune har gjort nye vedtak i tråd med loven, og
krever nå eiendomsskatt også av hytteeierne. Skattepromillen
er økt fra 2 i 2005 til 5 i 2010. ngs@huseierne.no

GODE RESULTATER: Politiets innsats mot mobile
vinningskriminelle fører til mindre innbrudd. 
Foto: Børge Sandnes / Scanstockphoto.



Noe av det verste med vold i hjemmet er
at den rammer der man egentlig skal
føle seg som tryggest, mener Knut

Storberget: 

– Hjemmet er noe de fleste av oss forbinder
med trygghet. Når det er der man er som red-
dest, rammer det ekstra hardt. Dessuten er
det slik med vold i hjemmet at den foregår
mellom personer som i utgangspunktet har et
tillitsforhold; det er på en måte et enda større
svik når det er far eller ektemannen som slår. 

– Er det derfor du er spesielt engasjert i kampen
mot vold i nære relasjoner?

– Ja. En annen grunn er at problemet er så om-
fattende. Gjennom min karriere som advokat
og statsråd har jeg møtt så mange mennesker
som har bedt meg ta tak i problemet. I Norge
er det ukentlig rundt 1300 barn som gjennom
ulike kanaler melder fra om vold som i de al-
ler fleste tilfeller har skjedd i hjemmet. Og de
som sier ifra utgjør jo bare toppen av isfjellet.
Vi snakker om tusenvis av kvinner og barn.

– Hva har du gjort så langt? 

– Vår regjering har fått igjennom en straffe-
skjerpelse for denne typen lovbrudd, men
strengere straffer alene hjelper ikke. Derfor
har vi igangsatt mange konkrete tiltak fra
handlingsplanen ”Vendepunktet”: Vi har
 åpnet alarmtelefon, bygget barnehus, styrket
krisesentre og så videre. Vi har også fått
gjennom loven om avvergingsplikt, som fak-
tisk gjør det straffbart å ikke si ifra dersom
man mistenker for eksempel mishandling av
et barn. Tiltak som dette tror jeg er viktigere
enn bare å sette inn flere politifolk. 

– Noen må leve i skjul på hemmelig adresse for

ikke å bli oppsøkt av en voldelig tidligere ektemann
eller lignende. Hvordan skal man unngå at disse
blir fanger i sine hjem?

– Vi har blant annet åpnet for at overgripere
kan idømmes elektronisk kontroll ved kon-
taktforbud. Det innebærer at den domfelte
må gå med en fotbøyle som utløser en alarm
hos politiet dersom signalene fra bøylen ute-
blir, eller den kommer innenfor områdene
som kontaktforbudet gjelder for. Men jeg sy-
nes også det er viktig å fokusere på å få slutt på
konfliktene gjennom for eksempel megling i
konfliktråd og lignende. 

– Den siste tiden har vi sett noen eksempler på
svært grove innbrudd, der familier er blitt bastet
og bundet mens tyvene har forsynt seg. Hva vil du
si til folk som blir utrygge av å høre slike historier?

– Jeg har den største forståelse for at slike
hendelser skaper uro. Særlig innbrudd mens
man sover, eller innbrudd som innebærer fy-
sisk legemsbeskadigelse, er svært alvorlig. Hel-
digvis ser vi få tilfeller av dette. Men når det
skjer setter politiet inn store ressurser på å ta
lovbryterne, og vi har også fått oppklart en del
av disse sakene. 

– Hva er din kommentar til at velforeninger ser seg
nødt til å leie inn private vaktselskaper for å trygge
nabolaget?

– Jeg vil ikke sette meg til doms over slike valg,
men vil understreke at politiet nå har gått
med tyngde inn i innbruddsproblemet.
 Operasjon Grenseløs, et samarbeidsprosjekt
mellom Vestfold, Telemark, Buskerud og Asker
og Bærum politidistrikter, har gitt gode resul-
tater i kampen mot mobile vinningskrimi-
nelle, som står for størsteparten av innbrud-
dene. Relativt få personer har gjort mye skade,
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Trygghet viktigst

TEKST: RIKKE ÅSERUD   ILLUSTRASJON: HERBJØRN SKOGSTAD

Det er ikke først og fremst frykten for innbrudd som gjør at mange 
er utrygge i sine egne hjem. Det er frykten for noen som allerede er 
innenfor husets fire vegger. Knut Storberget har gjort kampen mot 

vold i nære relasjoner til en av sine fremste hjertesaker. 
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Hus & Bolig spør: 
Justisministeren svarer



derfor har det hjulpet svært godt å få pågrepet
disse. Når vi i tillegg følger dem hele veien til
 Gardermoen – for mange av disse er ikke norske
statsborgere – hjelper det godt på, slik de siste sta-
tistikkene også viser. Nedgangen i innbrudd har
vært markant det siste halvåret. Når det er sagt, så
vet jeg om en rekke gode tiltak som ikke involve-
rer patruljering av private vaktselskaper; for ek-
sempel at naboer ser etter hverandres boliger når
de er på ferie eller bortreist.

– Hva skal jeg gjøre som huseier hvis jeg likevel føler
meg utrygg?

– Vi må huske på at det ikke er noe forbud mot
å sikre seg. Å forebygge innbrudd er viktig, og noe
alle kan gjøre. Man forlater ikke mobilen og lom-
meboken på bardisken og går på toalettet når
man er ute fredagskvelden; på samme måte er det
ingen grunn til ikke å låse vinduer og dører, kan-
skje la noen lys være på når man er bortreist, in-
stallere alarm, sikre verdigjenstander og så vi-
dere. Det handler om å gjøre huset sitt mindre
attraktivt for tyvene. 

– Du var en av pådriverne til den såkalte tomtefestein-
struksen som ga festere mulighet til å innløse tomter
eid av Opplysningsvesenets Fond (OVF) billig. I mai
slo Høyesterett fast at dette var grunnlovsstridig, og
innløsningsprosessen ble for mange satt på vent. Ser
du på dommen som et nederlag?

– Jeg tar dommen til etterretning, men legger
ikke skjul på at jeg nå har slåss i snart ti år for hus-
eiernes rett til å eie grunnen huset står på. Dette
handler igjen om huseiers trygghet. Tomtefeste-
ordningen får mange boligeiere til å føle seg nær-
mest som leilendinger, og er helt avleggs. Heldig-
vis bidrar denne regjeringens lovgivning til at
mange festere kan løse inn eiendommene etter
hvert. 



24 • hus&bolig 4–2010

– Hva bør festere som sto i kø for å løse inn OVF-eiendommer
gjøre nå?

– Jeg håper at folk vil fortsette å løse inn eiendommer eid
av OVF, selv om de etter høyesterettsdommen ikke får dem
så billig lenger. Så får de heller glede seg over at de slipper
markedsreguleringen som de borgerlige ønsket, og som vi
klarte å avverge. Forhåpentligvis får vi gjennom innløsninger
faset ut den gamle ordningen. 

– Huseiernes Landsforbund fikk i fjor nesten 34 000 henvendelser
fra folk som trengte juridisk bistand i boligspørsmål. Hva synes du
om at så mange trenger denne typen rettshjelp?

– På en måte er det nokså naturlig at det er mange sivile tvis-
ter relatert til huset. Å kjøpe eller bygge bolig er for de fleste
av oss den største økonomiske investeringen vi gjør; det er
her vi legger verdiene våre og da gjør vi det vi kan for å vokte
dem. Samtidig må jeg innrømme at jeg synes noen er litt for
kranglete. Burde man ikke heller verdsette det gode naboskap
og så heller holde ut med litt skygge fra noen trær? Eller ta
konfliktløsningen over en kopp kaffe, heller enn å dra saker
inn i retssapparatet? Noen saker synes bare å skape vondt
blod. Men det er nå min personlige mening. 

– Men er alle lovene en huseier må forholde seg til for vanskelige?

– Lovverket er vanskelig, men derfor er det så bra at vi har
organisasjoner som HL som kan bistå den enkelte, og som
også kan virke rettspolitisk. Kontakten HL har med publi-
kum fører til at organisasjonen kan målbære viktige saker og
behov for endringer i lovverket. Dette er en viktig funksjon. 

– I forrige nummer skrev vi om at det kan være problematisk å
eie en fredet bygning. Selv har du et vernet 1700-tallshus i Elve-
rum. Hvordan opplever du å være eier av vernet bygning?

– Det synes jeg er veldig fint. Jeg mener at antikvarmyndig-
hetene burde være enda mer aktive, og er glad det er begrens-
ninger på å endre eldre bygningsmasse for å ivareta den. Jeg
mener også at spesialløsninger ikke nødvendigvis behøver å
være dyrere. Da vi restaurerte vinduene, for eksempel, byt-
tet vi dem ikke ut, men fikk inn nye vindusfag på baksiden.
Det gamle vindustreverket er jo ti ganger bedre enn det
nye, – og så pent! Jeg tror ikke denne løsningen ble dyrere
enn om vi hadde kjøpt helt nye vinduer. Jeg har heller ikke
inntrykk av at løsningen var spesielt dårlig for oppvarmings-
budsjettet. 

– Er du en handyman som liker å gjøre slike ting i huset selv,  
eller får du jobben gjort?

– Jeg er en huseier med mer enn nok vedlikeholdsforplik-
telser og dessverre alt for lite tid, så det er ikke mye jeg gjør
selv, dessverre. Det hender at jeg sitter på flyet på en av
mine mange reiser og tenker at nå hadde det vært fint å være
hjemme og måke snø. Men sånn er det bare. Det er en del
av jobben. raa@huseierne.no

www.foma.no

FOMA FLEX INSTALLASJONSSYSTEM

til sentralstøvsugere.
Montering av sentralstøvsuger i eksisterende og
nye boliger blir vesentlig enklere og raskere med
FOMA FLEX installasjonssystem. Er du litt fingernem
kan du fint gjøre installasjonen selv. Slangen kan
brukes alene eller i kombinasjon med FOMA’s stive
rør og alle tidligere rørdeler passer. Les mer om
produktet på www.foma.no.

Sandstorm sentralstøvsugere

Energibesparende motor og enda bedre effekt 
gir maksimal ytelse, optimal fartsfølelse, et renere 
hjem og et sunnere hjemmeklima.

revolusjonerende enkelt!
NYTT&

FOMA Norge AS
Telefon: 64 91 70 00
E-post: info@foma.no
Internett: www.foma.no
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Plannja Modern er nyheten for samtidsdesign på tak. Smal profiltopp og slående farger gir huset et helt eget uttrykk.
Stålpannen er belagt med Hard Coat og selges i seks forskjellige farger via din byggevarehandel.  

Oppdater taket ditt med plannja.no

Løft blikket og  
Moderniser huset.
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Waardal er usikker på hvordan de vil ta saken
videre, for paret har allerede gått noen runder
med selgers eierskifteforsikringsselskap. Feilin-
formasjonen om soverommene var nemlig ikke
det eneste som var galt.

Skjeve gulv
En stund etter boligkjøpet avdekket ekteparet
også en annen svakhet ved boligen. Det viste seg

Ifjor mottok de to største aktørene på markedet
for eierskifteforsikringer, Protector og Norwe-
gian Claims Link, til sammen over 7 000 krav

fra misfornøyde boligkjøpere. Dette tilsvarer hver
tiende omsatte bolig. Huseiernes Landsforbund
og Forbrukerrådet mottok hver over 3 000 hen-
vendelser fra folk som trengte bistand i etterkant
av boligkjøp. 

Fra fem soverom til tre
Hos Huseierne har antall henvendelser i forbin-
delse med avhendingssaker vært økende de siste
årene. Christina Waardal og Jan Heum i Stjørda-
len er to av de mange som har trengt hjelp i år. De
kjøpte et hus de trodde hadde fem soverom. I
ettertid viste det seg at det bare hadde tre. To av
rommene var ikke godkjent som soverom fordi
de er for små og har for små vinduer. 

– Dette gjør en stor forskjell for oss som øn-
sket mange soverom fordi vi har stor familie og
mye overnattingsbesøk. Dessuten har det mye å si
når vi skal selge. De fleste vil jo – som oss – be-
tale mer for et hus med fem soverom enn for et
med tre, sier Waardal oppgitt. 

I prospektet var det bilde av rommene med
senger, og det stod opplyst at boligen hadde fem
soverom. Waardal og Heum mener megleren ikke
hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt. 

I lov om eiendomsmeglingstjenester står det
at megleren skal sørge for at kjøperen får opplys-
ninger som vedkommende har grunn til å regne
med å få, og som kan få betydning for avtalen.
Samtidig er kjøperne ansvarlige for ting de burde
ha sett på visning: Forhold som oppdages eller
burde vært oppdaget på visning kan ikke senere
påberopes som mangel. 

– Da vi var på visning tenkte vi ikke akkurat
på å begynne å måle vinduene; vi hadde opplys-
ningene fra prospektet i bakhodet og tok dem for
god fisk, sier Waardal. Ekteparet sendte en klage
til meglerfirmaet, men megleren hadde sluttet, og
ifølge Waardal fraskrev firmaet seg ansvar i svar-
brevet. Meglerkontorer ønsker ikke å uttale seg til
Hus & Bolig om saken. 

Stadig flere trenger eksperthjelp til å løse konflikter
etter boligkjøp. Enorme summer står ofte på spill 

både for selger og kjøper. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

Tusenvis får trøbbel    

Mangel: 

• En mangel oppstår når
det er avvik mellom det
som er blitt avtalt og
det som er levert. 

• Hva som juridisk reg-
nes som en mangel må
vurderes i hvert enkelt
tilfelle, men hvis boligen
er solgt ”som den er”
(as is) må mangelen
ifølge rettspraksis ut-
gjøre minimum tre pro-
sent av kjøpesummen. 

• Det er kjøper som har
bevisbyrden for at for-
holdet representerer en
mangel etter avhen-
dingslovens bestem-
melser. 
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nemlig at gulvene i stuen og på kjøkkenet var
svært skjeve – så skjeve at ekteparet ikke fikk lagt
ny parkett uten å avrette dem. Enkelte steder
måtte de fylle med over tre centimeter masse, og
avrettingen ga en betydelig merkostnad for paret.
De sendte en klage til selgers eierskifteforsikrings-
selskap, men har foreløpig ikke nådd frem, da sel-
skapet mener den ble fremsatt for sent. 

– Vi trodde ikke at boligen skulle være perfekt

da vi kjøpte den, men synes dette er betraktelig
dårligere enn man skulle forvente i en bolig fra
1989. Vi reagerer også på at takstmannen som var
inne før boligsalget ikke nevner de skjeve gulvene
med et ord i rapporten vi fikk overrakt, sier Waar-
dal.

Vurderer å måle gulvene
– I en boligsalgsrapport bruker vi visuelle obser-

FØLER SEG LURT: 
Christina Waardal
trodde hun kjøpte et
hus med fem soverom,
men to av dem var ikke
godkjent for varig opp-
hold.

     etter boligkjøp
fokus på boligsalg
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vasjoner, ikke målingsutstyr. Da er det ikke alltid
lett å se det dersom gulv ene er skjeve; spesielt ikke
dersom rommene er møblert, eller selger har be-
gynt å pakke i esker som står utover gulvet. 

Det sier daglig leder Sigurd Sivertsen i Takst-
forum Trøndelag, firmaet som utarbeidet bolig-
salgsrapporten på huset til Christina Waardal og
Jan Heum. Sivertsen påpeker at det skal svært
små skjevheter til før det umuliggjør legging av
parkett. 

– Men vi vet at skjeve gulv er et problem i
mange boliger, og det tar vi på alvor, legger han
til. Derfor vurderer han nå om firmaet skal be-
gynne å ta stikkprøver.  

– Å måle gulvene går utover vårt mandat i en
boligsalgsrapport, men vi vurderer likevel å be-
gynne å gjøre det. Vi vet at det er nokså mange
skjeve hus der ute, og at det kan være vanskelig å
fange opp dette med det blotte øye, sier Sivertsen.

Vekst
Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund kan skrive under på at Waardal og Heums
situasjon langt fra er unik. 

– Det voksende antallet henvendelser Husei-

UBRUKELIG: I prospektet var det oppgitt at boligen
hadde fem soverom, men i dette rommet er vindu-
ene for små til at det er trygt å sove her.

I TRØBBEL: Familien Waardal / Heum i Stjørdal trodde ikke boligen
fra 1989 skulle være perfekt, men synes den er betraktelig dårligere
enn forventet.

Antall omsatte boliger.
Tallene er hentet fra
SSBs statistikk over
eiendomsomsetning,
men omfatter ikke
 andeler i borettslag. 

ernes Landsforbund får i forbindelse med kjøp og
salg av bolig må sees i sammenheng med at med-
lemsmassen øker. Samtidig er det ingen tvil om
at dette er et område hvor svært mange sliter,
understreker han. 

Noe av det som gjør avhendingssaker så van-
skelig, mener advokaten, er at det dreier seg om
forretninger mellom forbrukere som verken har
spesielt god innsikt i de tekniske eller juridiske si-
dene ved handelen. 

– Både kjøper og selger er helt vanlige forbru-
kere; man er gjerne kjøper i det ene øyeblikket og
selger i det neste. Derfor er det ikke slik det ofte
fremstilles, at selgeren er den sterke part og den
stakkars kjøperen den svake. Begge parter stiller
svakt i en situasjon der store verdier står på spill,
sier Leisner.

Mens kjøper ofte har liten tid på visning,
strekker seg langt i budrunden og har for høye
forventninger til standarden i en brukt bolig, er
selger ofte ikke klar over at han eller hun sitter
med ansvaret for å gi riktige og fullstendige opp-
lysninger om eiendommen, og ikke skjule dens
svakheter.

TIL SALGS

74 435      

2005      2007      2009

81 075
70 674
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Forvirring om takst
Leisner mener nøkkelen til en god og trygg bolig-
handel ligger hos takstmannen. Takstmannen
kan sørge for at både kjøper og selger kjenner til
alle boligens tekniske svakheter, og dermed min-
ske risikoen for overraskelser i ettertid. Men per i
dag hersker det stor forvirring både rundt takst-
mannens rolle i bolighandelen, og rundt arbeidet
han bidrar med. 

Det finnes ingen landsdekkende, enhetlig
praksis for takstmannens arbeid. I Oslo-områ-
det og Bergen legger for eksempel ikke takstman-
nen frem noen dokumentasjon på boligens tek-
niske tilstand når den selges. 

– I Oslo-området og enkelte andre pressom-
råder er det vanlig kun å innhente en verdi- og lå-
netakst. Ofte tror kjøper at dette er et dokument
som sier noe om bygningens tekniske tilstand,
men i realiteten er det kun et papir som skal an-
slå boligens verdi. Dokumentet kan ikke brukes
som en teknisk tilstandsrapport, sier Roy Malmo
Nilsen, direktør for privatmarkedet i Anticimex.
Han har i mange år vært en ivrig forkjemper for
å komme denne tradisjonen til livs, og vil bytte ut
verdi- og lånetakst med boligsalgsrapport. En bo- 

UNDERSØKELSESPLIKT: Kjøper er ansvarlig for forhold som oppdages eller
burde vært oppdaget på visning, men Christina Waardal tenkte ikke på at
vinduene kunne være for små.

ligsalgsrapport skal dokumentere boligens tek-
niske tilstand og gi kjøper økt trygghet. Men,
som Christina Waardal og Jan Heum i Stjørdalen
erfarte, er heller ikke en boligsalgsrapport løs-
ningen på problemet, dersom den ikke utføres
grundig nok.

Feil i boligsalgsrapporter
En undersøkelse som ble foretatt i vår viste at 560
av 700 boligsalgsrapporter i fjor inneholdt grove
feil. Det finnes heller ikke noen felles mal for
hvordan boligsalgsrapporten skal utformes og
hva den skal inneholde. Dette åpner for store in-
dividuelle forskjeller.

Selv om takstmannen har vanlig profesjons-
ansvar for sitt arbeid, viser rettspraksis at det like-
vel er selger som blir sittende med svarteper der-
som takstmannens opplysninger om en solgt
bolig ikke stemmer. Da er det nemlig selger som
må ut med penger i erstatning.  

-- Dersom takstmannen gjør en feil, resulterer
det jo som oftest i at selger får for mye betalt for
boligen. Han selger bly og får betalt for gull. Da
er det jo bare rimelig at han betaler tilbake noe,
mener Arne M. Støbakk, administrerende direk-

“Megleren kan si 
at du får ikke flere
oppdrag av meg
dersom du skriver
sånn og sånn. Men
meglerne vil ikke
 innrømme dette, 
og også takstmenn
synes det er flaut.“

ARNE STØBAKK

TIL SALGS

fokus på boligsalg



tør i Norges Takseringsforbund. 
Problemet er imidlertid at selger gjerne

allerede har kjøpt noe nytt og dyrere, og at
”gullpengene” dermed for lengst er bundet opp
i ny eiendom. 

– Dersom han da må ut med erstatningsbe-
løp på flere hundre tusen kroner, kan det bety
økonomisk ruin. Selv om han eventuelt fikk for
mye da eiendommen ble solgt i utgangspunk-
tet, sier Roy Malmo Nilsen. 

I lomma på megler
I dag er det tette bånd mellom meglere og
takstmenn. Det er meglerne som gir takstmen-
nene jobb, ved å kontakte dem når de har et
objekt til salgs. Undersøkelser viser at dette av-
hengighetsforholdet gjør at mange takstmenn
føler seg presset av meglerne.

– Megleren kan si at du får ikke flere opp-
drag av meg dersom du skriver sånn og sånn.
Men meglerne vil ikke innrømme dette, og
også takstmenn synes det er flaut, sier Støbakk
i Norges Takseringsforbund. At dette båndet er
uheldig, vil ikke eiendomsmeglerne være med
på. 

– Per i dag kan hvem som helst føre seg opp
i telefonkatalogen med tittelen takstmann. Me-
glerne bruker bare de som virkelig har kompe-
tanse. Det er et minefelt for forbrukerne å finne
en takstmann på egenhånd, mener leder i Nor-
ges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer. 

Lang prosess
Fra myndighetenes side foregår det en langtek-
kelig prosess i arbeidet med å se på lovene
som regulerer kjøp og salg av bolig. Høsten
2003 nedsatte Barne- og familiedepartementet
et boligtakstutvalg. Høsten 2005 leverte utval-
get sin rapport til daværende barne- og familie -
minister Laila Dåvøy, der det blant annet fore-
slo å påby boligsalgsrapporter. Dette, og flere av
de andre foreslåtte endringene ble ikke
gjennomført. 

Et nytt takstlovutvalg ble nedsatt i mai 2007
for å utrede og legge frem forslag til et regelverk
som kunne trygge kjøpsprosessen. Våren 2009
la takstlovutvalget frem sine forslag – som
sprikte i alle retninger. Utvalget kunne blant an-
net ikke bli enige om de ville anbefale obliga-
toriske tilstandsrapporter, hva rapportene even-
tuelt skulle inneholde, eller hvilken type
autorisasjon de boligsakkyndige skulle ha. Nå
er saken til behandling i departementet, men
hvor langt frem det er til eventuelle loven-
dringer skjer på området, kan ingen der si noe
om nå. raa@huseierne.no

  Gir feil opplysninger om boligen.

  Unnlater å oppgi viktige opplysninger.

  Får for høy pris i forhold til boligens tilstand.

  U       

  T       

  F     
       

  Slurver med boligundersøkelsen.

  Gjør feil i boligsalgsrapporten.

  Misforstås i verditaksten.

      

         

       

  Gir redelige opplysninger, også om boligens  
     svakheter.

  Skjuler ingenting. 

  Tegner eierskifteforsikring.

  G     

  E      
      

  H     

  Undersøker boligen nøye. 

  Gir riktige opplysninger i boligsalgsrapporten.

  Opplyser om verditakstens funksjon.

        

         

       

 

SELGEREN

K

TAKSTMANNEN M

DERFOR GÅR    BOLIGKJØPET OFTE GALT
Tusenvis av nordmenn trenger ekspert-
hjelp til å løse konflikter etter bolig-
kjøp. Feil i takster og boligsalgs- 
rapporter, overdrivelser i prospekter  
og annonser, uvitenhet om ansvar  
og uenighet om verdier er blant de  
viktigste kimene til konflikt. 

Selgerens 
sjekkliste

Opplys om alt.

Si fra om feil i 
annonse eller 
boligsalgsrapport.

Tegn eierskifte-
forsikring.

Slik havner han i bråk

    

Slik havner han i bråk S     

Slik unngår han bråk

Slik unngår han bråk    

   

    

 
 

   
  

   
     

   
   

Krav mot eier-
skifteforsikrings-
selskapene 
Antall krav mot eierskifte-
forsikringsselskapet Protector 
og eierskifteforsikrings-
selskapene under Norwegian 
Claims Link (AmTrust, Inter 
Hannover og Anticimex).

4000

5000

6000

7000

2005 2006 2007 2008 2009

4176

5933

6597
6882

7166

  

     
  

   
 

 

30 • hus&bolig 4–2010



      

      

          

  Undersøker boligen for dårlig på visning. 

  Tror at taksten er en teknisk tilstandsrapport.

  Får forelagt boligsalgsrapport med 
     feil og mangler.

    

     

    

  Overdriver i annonser og prospekt.

  Unnlater å gi viktige opplysninger til kjøper. 

  Gir for dårlige opplysninger til selger.

         
     

    

   

  Gjennomgår boligen grundig på visning.

  Etterspør og leser teknisk tilstandsrapport 
     eller boligsalgsrapport.

  Holder hodet kaldt i budrunden.

     

      

     

  Gir redelige opplysninger i annonser og prospekt.

  Gir kjøper info også om boligens negative sider.

  Gir selger informasjon om hans/hennes ansvar.

TIL SALGS

KJØPEREN

MEGLEREN

     BOLIGKJØPET OFTE GALT
T     

      
      

     
      
        

    

 

  

     
  

 

    

Slik havner han i bråk

    Slik havner han i bråk

S    

   Slik unngår han bråk

Slik unngår han bråk

Tekst: Rikke Åserud Grafikk: Mediamania

Juridisk 
veiledning HL
Henvendelser til Huseiernes 
Landsforbunds juridiske 
avdeling i forbindelse 
med kjøp eller salg av 
bolig. Henvendelser til 
distriktskontorene er ikke 
medregnet.
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Undersøk boligen nøye.

Vurder å ta med en 
”ekspert” på visning.

Hold hodet kaldt 
i budrunden.

Kjøperens 
sjekkliste
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Beskytt familien og hjemmet ditt
med boligalarm fra Securitas Direct

*gjelder nyinstallasjon

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 på 
installasjon og månedsleie.

Gunstig tilbud til 
medlemmer i 
Huseiernes 

Landsforbund
kr 490,-

Ferdig installert 
grunnpakke

 (ordinærpris  
kr 2980,-)

Måneds-
abonnement fra 

kr 314,-*
 (ordinærpris 
fra kr 349,-)

Bestill alarm på www.huseierne.no eller ring 06010 i dag for mer informasjon

Spesialtilbud for 
Huseiernes Landsforbunds 

medlemmer

490,-
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Boligen kan bli 
barnehage

Det er lite som vitner om at huset til Ca-
thrine Kaasen Conradi er godkjent som
barnehage. Her er det hvitmalte tregulv og

åpne hyller med alskens knuselige og tekniske
fristelser i småbarnshøyde. Midt i stua troner til og
med en klassisk designstol – Arne Jacobsens Sva-
nen – uten så mye som en yoghurtflekk eller en
tusj-strek i stoffet. Det er først i en krok på kjøk-
kenet det dukker opp ledetråder: Her står det to
ekstra barnestoler og to oppbevaringsbokser av
plast fulle av leker og bleier. Boksene og stolene

tilhører barna Kristina og Thomas, som i et års tid
har hatt barnehageplass her to dager i uka sam-
men med Kaasen Conradis sønn Mikkel. Huset er
et såkalt vertshjem for Ullevål Hageby familiebar-
nehage. Ordningen innebærer at en barnehageas-
sistent og tre barn bruker boligen mens husets
eiere er på jobb. Til gjengjeld får Mikkel barneha-
geplass til redusert pris.

– Det var tilfeldig at det ble denne løsningen.
Da vi flyttet hit var Mikkel fire måneder gammel
og hadde ikke barnehageplass. Mannen min opp-
daget en lapp hos den lokale bakeren om ledige
plasser i en familiebarnehage, og ringte dem der
og da. Svaret han fikk var at det bare var aktuelt
hvis huset vårt var vertshjem to dager i uka. ”Det

Å låne ut boligen til en familiebarnehage noen dager i uka
kan gi en rask og rimelig barnehageplass. Men hvor godt

passer egentlig et privat hjem som barnehage?

TEKST: INGVILD AMDAL



BARNEVENNLIG: Stuegulvet til Cathrine Kaasen Conradi erstatter baselokalet til Ullevål Hageby 
familiebarnehage to dager i uka. Det er toåringene Mikkel og Thomas fornøyde med.

FOTO: FRIDA JOHANSSON
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høres vel greit ut” tenkte han og takket ja på flek-
ken. Da han fortalte meg det senere samme dag
fikk jeg fullstendig panikk, husker Kaasen Con-
radi.

Panikken var todelt. På den ene side hadde
hun hørt en del negativt om familiebarnehager –
at de var ”dagmammaer satt i system” og blottet
for pedagogisk innhold. 

– I tillegg var det skremmende å tenke på at
fremmede skulle oppholde seg her mens vi var på
jobb. Selv om det bare var to andre barn og en
voksen, innrømmer Kaasen Conradi. Etter å ha
undersøkt nærmere ble hun imidlertid mildere
stemt.

– Vi fikk vite at det både var en pedagogisk
rådgiver og en musikkpedagog knyttet til barne-
hagen. I tillegg var det fire assistenter som hver
hadde ansvar for tre barn. Barna var i barnehage-
basen tre dager i uka og i vertshjemmene to da-
ger. Alle assistentene fulgte det samme pedago-
giske opplegget, samkjørt av pedagogisk leder.
De samarbeidet også innbyrdes og besøkte hver-
andre for å sosialisere barna mer. Alt i alt syntes
vi det virket tillitsvekkende og trygt, og vi slo til,
sier Kaasen Conradi.

Krav til vertshjem
En ordning hvor familiebarnehager benytter seg
av private hjem for å øke kapasiteten er ikke
uvanlig. Advokat Espen Rokkan ved Private Bar-
nehagers Landsforbund mener dette er uproble-
matisk, og påpeker at det stilles formelle krav
både til de som driver barnehagen og eierne av
privatboligen.

– Den enkelte kommune eller bydel skal god-
kjenne både boligen og driftsplan før en barne-
hage kan bruke boligen som vertshjem. Kravene
som stilles er likevel lavere enn de som stilles
tradisjonelle barnehagebygg. Det handler mer
om sikkerhet enn om bygningstekniske krav. Ek-
sempelvis er det ikke samme krav til ventilasjon
og klima. Grunnen til dette er at det skal være en-
kelt å starte driften, sier Rokkan.

Som eksempler på sikkerhetsmessige grep
som må gjennomføres nevner han  sikring av
trapper med barnegrind og fastmontering av bok-
hyller.

– Det er elementære ting vi snakker om her,
ikke ekstraordinære tiltak.  og det handler mest
om at huseierne skal være bevisste på risikomo-
menter i hjemmet sitt.

Cathrine Kaasen Conradi hadde allerede
gjennomført flere av de aktuelle tilpasningene
siden hun hadde en sønn på under et halvt år.

– Det meste var gjort, men vi tok et raid
på Ikea og kjøpte plugger til støpsler og bar-
nesikringer til skuffer. Men vi sikret ikke pei-
sen, og det syntes kontrollørene fra kommu-

nen var greit. De var mest opptatt av barnesikring
av vinduene, og at det var et rent og ordentlig
hjem, sier Kaasen Conradi. 

GOD LØSNING: Huseier Cathrine
Kaasen Conradi synes tiden som
vertshjem for familiebarnehage
har vært en positiv erfaring.
Foto: Ingvild Amdal.
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Den første dagen som vertshjem var spen-
nende.

– Aldri har huset vært så ryddig og rent. Jeg
ville nok overbevise foreldrene til de andre barna
om at det var et trygt sted å forlate barna, ler Kaa-
sen Conradi. Etter hvert ble foreldrene godt kjent,
og de fikk et tett forhold til assistenten Frida. 

– Hun var fornøyd med at stue, kjøkken og
bad var i første etasje, det gjorde det enklere for
henne å ha full oversikt over alle tre barna til en-
hver tid. Det er nok slik at enkelte hjem har en
mer gunstig planløsning enn andre, mener Kaasen
Conradi.

Fornøyd med læringsinnholdet
De siste årene har det blitt hevdet at det pedago-
giske innholdet i familiebarnehager ikke holder
mål sammenlignet med tradisjonelle barneha-
ger. Dette avviser Kaasen Conradi i sitt tilfelle.
– Pedagogisk leder har laget et opplegg rundt
hvert barn med plan for blant annet språkutvik-
ling og motorikk. Det synes jeg holder for små

barn som ikke trenger skoleforberedelse. Tvert
imot tror jeg det hjemmekoselige gir en mykere
overgang. Jeg sier til alle som spør at man har god
oversikt over hverdagen til barnet sitt i små og
trygge forhold. I tillegg kan man påvirke med
forslag – familiebarnehager er mer fleksible enn
institusjonsbarnehager, sier Kaasen Conradi.
Likevel begynner husets sønn Mikkel i disse dager
i ny barnehage.

– Det skyldes ikke at vi er misfornøyd, tvert
imot. Han skal over på avdelingen for større barn,
og familiebarnehagen er kun for 0-3 år. Det er rart
å slutte, men får vi et barn til vil vi gjerne være
vertshjem en gang til, sier Kaasen Conradi.

Familien står fortsatt oppført som referanser
for familiebarnehagen, noe Kaasen Conradi anbe-
faler at man benytter seg av hvis man vurderer en
slik løsning.

– Besøk barnehagen og snakk med foreldrene.
Finn ut hvor mange barn det er på hver gruppe og
hvordan alt organiseres, råder hun. 



KONSENTRERT: Lese-
stund i barnehagen.
Thomas, Kristina og
Mikkel følger godt med.
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– Skaff garantier
Lene Kjeldsaas er utdannet førskolelærer og
leder for kompetanseavdelingen i barnehage-
organisasjonen Kanvas. Hun oppfordrer forel-
dre til å besøke aktuelle baser og vertshjem og
stille kritiske spørsmål før de takker ja til en
barnehageplass.

– Barnehager har generelt godt av at forel-
dre stiller krav. For å besvare slike spørsmål må
de ansatte holde seg faglig oppdatert, og det bi-
drar til å heve nivået på barnehager i Norge, på-
peker Kjeldsaas.

Advokat Espen Rokkan anbefaler også at
småbarnsforeldre som vurderer å bli vertshjem
for en familiebarnehage undersøker at firmaet
har en viss soliditet.

– Skaff deg noen garantier. Det er for ek-
sempel viktig å kontrollere at barnehagen har
en forsikring som dekker ansvar som kan opp-
stå som følge av barnehagedriften i boligen
din. På den måten vil ikke skader som oppstår
måtte vurderes i forhold til din private innbo-
forsikring. I tillegg bør det foreligge gode skrift-
lige kontrakter hvor blant annet oppsigelsestid
er spesifisert. Kontrakten bør være på mini-
mum et år av gangen for å sikre både barna, ut-
leier og driver en viss kontinuitet, sier Rokkan.
husogbolig@huseierne.no

FULL FART:
Kristina viser
at det er rom
for tempo i et

vertshjem
også.

Boliglån
Flytende rente

nom. 3,25%, eff. 3,29%
(Kr 2 mill, 1. prioritet, 60%)
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Lene Kjeldsaas i barnehageorganisasjo-
nen Kanvas er opptatt av at en barne-
hage skal se mer ut som en lærearena
enn et hjem.

– Det bør være tydelig for barna hva
rommet innbyr til – hva de får gjøre der
og hva de kan lære der. Og i mine øyne
er det ikke optimalt for det faglige ut-
byttet å være i et privat hjem. Små barn
trenger å få utfolde seg. De er motoriske,
og kan klatre og krype i timevis. Når vi
anlegger nye barnehager er vi bevisste
på å lage arealer som stimulerer til
denne utfoldelsen. Det tror jeg ikke fler-
tallet av vertshjem bidrar til, sier Kjeld-
saas.

Hun understreker likevel at gode
uteområder kan veie opp for mye, slik
det er tilfelle i eldre barnehager som
ikke kan måle seg med dagens utforming
av inneareal.

– Og til syvende og sist er det men-
neskene som jobber i en barnehage som
er den viktigste faktoren for hvor godt et

barnehagetilbud er. Det vil si at hold-
ninger, menneskesyn og læringssyn er
viktig i forhold til kvaliteten, sier Kjeld-
saas.

Også førstelektor Ann Merete Otter-
stad fra førskolelærerutdannelsen ved
Høyskolen i Oslo har et kritisk syn på
private hjem som barnehage.

–For meg høres dette ut som en mid -
lertidig løsning i områder med lav barne-
hagedekning. Arealene vil være
begrensende for barnas muligheter fordi
det er færre anledninger og rom for blant
annet fysisk eksperimentering. Selv om
barna sikkert kan ha det kjempegøy og
bli godt ivaretatt av et omsorgsfullt per-
sonale, tror jeg at personalet kan bindes
opp i å tenke på at arbeidsplassen deres
er et privat hjem. Det kan være de
tenker på at de kan ødelegge noe. Det
kan føre til en begrensning og gi en disi-
plinering som ikke hører hjemme i mod-
erne barnehager, sier Otterstad.

Både Kjeldsaas og Otterstad

fremhever behovet for faglig kom-
petanse, og stiller spørsmålstegn ved om
et tilbud uten pedagog til stede hver dag
kan gi et like godt barnehagepedagogisk
innhold for barna. Otterstad mener
videre at det bør være et skille mellom
det offentlige og det private rom.

– Tryggheten som voksne knytter til
hjemlighet handler i stor grad om ma-
terielle og kulturelle ting, som lamper og
blomster, noe jeg ikke tror et barn vil
oppleve på samme måte som voksne,
påpeker Otterstad. 

Espen Rokkan i Private Barnehagers
landsforbund er mer positiv til verdien
av en hjemlig atmosfære.

– På generell basis mener jeg ikke
dette er problematisk. Det er smak og
behag hva man foretrekker av større eller
mindre forhold, og svært mange foreldre
med barn i familiebarnehage er fornøyde.
Enkelte velger familiebarnehage av ideo -
logiske grunner, andre ser det som en
mid lertidig løsning, sier Rokkan.

Kritiske til privathjem som barnehage
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For å synliggjøre norsk design og norske
formgivere har Nasjonalmuseet i sommer
invitert publikum til en utstilling de har

kalt ”Vær så god, sitt. Levende norsk møbelde-
sign.” Ca. 100 sittemøbler har vært utstilt, 12 av
dem har fått merkelappen norsk møbelkanon.

En av stolene Widar Halén gjerne vil trekke
frem, er City, formet av Øystein Iversen i 1954
– omtrent samtidig som Arne Jacobsens Mau-
ren så dagens lys. Stolen ble svært populær i
Norge, men man klarte ikke å få noe interna-
sjonalt gjennombrudd den gang. Nå er sto-
len satt i produksjon igjen, og kanskje kan
den bli en bestselger. – Den bør absolutt
brukes i norske hjem, sier avdelingsdirek-
tøren. Han mener også at den norske stat
bør bruke design langt mer bevisst i sin
markedsføring av Norge.

Norske stoler
frem i lyset

– Vi har laget flotte møbler her i Norge de siste 50 årene, minst like 
fine som de kjente designikonene fra våre naboland, men vi har ikke 

hatt noe apparat til å promotere dem, sier avdelingsdirektør ved 
Nasjonalemuseet, Widar Halén. Han mener det er årsaken til 

at norske stoler er blitt stående i skyggen av mer kjente 
møbler fra våre naboland. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

KOMFORTABEL: Øystein
Iversens City så dagens
lys i 1954 og var den
første stolen i Norge
basert på laminerings-
teknologi. Nå er den
satt i produksjon igjen
av Fora Form, og stolen
finnes i en rekke ulike
farger. Foto: Fora Form

SUKKERTØY: Alle stolene som har fått betegnelsen
”møbelkanon” er designet av menn. Denne proto -
typen fra 2009, kalt Drops, er imidlertid laget av

 Camilla Hounsell Halvorsen. Foto: Mads H. Pålsrud.
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Da stolen så dagens lys var den en teknisk ny-
vinning.

– Mens Myren bare er krummet en vei, er lami-
natstolen fra Iversen krummet to veier. Dette gir en
sluttet form med utpreget tredimensjonal karakter,
og når man sitter i stolen slutter den seg om krop-
pen, påpeker dekan og kunsthistoriker ved Kunst-
høgskolen i Bergen, Einar Wiig. Han har også skre-
vet bok om de norske sittemøblene. Iversens stol
ligner Myren, men er mer avrundet i formen, har
en mer markert krumming og en mykere, mer or-
ganisk form, påpeker han.

En annen stol som er fremhevet på utstillingen
er Lars Tornøes Copenhagen fra 2008. Også den er
dobbeltkrommet; laget av såkalt 3D-finer som er
bøyelig i flere retninger.

– Teknikken er svært krevende. Fineren er split-
tet opp i 1 mm bred spiler og satt sammen igjen.
Treet blir nesten som en tekstil, eller en sjalusidør,
forklarer Hallén.

– Linjene og materialbehandlingen plasserer
stolen i tradisjonen fra Scandinavian Design – og
tar dette et skritt videre, tilføyer Einar Wiig. Like
mye som en stol å sitte i, er dette en stol å betrakte,
mener han, og kaller den en stolskulptur.

Forøvrig er Hallén av den oppfatning at balan-
sekonseptet er det mest originale i norsk møbelin-
dustri. Peter Opsvik, mannen bak Tripp Trapp-
stolen, revolusjonerte måten å sitte på med sin
Variable Balans fra 1979. Istedenfor å sitte stille på
baken, inviteres vi til å gynge frem og tilbake med
vekten på knærne. Den beste sittestillingen er den
neste, skal Opsvik ha sagt. ngs@huseierne.no

FORTSATT TID: Ønsker du å se eller prøve-
sitte de omtalte stolene, er det fortsatt
mulig. Utstillingen på Nasjonalmuseet for
kunst, arki tektur og design varer frem til
29. september.

TEKNISK NYVINNING: 
Copenhagen av Lars Tornøe
fra 2008 er laget av hyper-
moderne 3D-finer, en tysk
oppfinnelse. Den dobbelt-
krummede fineren gir stolen
en plastisitet man tidligere
bare kunne oppnå i plast -
materialer. Foto: Fora Form

12 norske møbelkanoner:
• City, 1954, Øystein Iversen
• Scandia Sr., 1957, Hans Bratterud
• 711, 1960, Fredrik Kayser
• Siesta, 1963, Ingmar Relling
• Planet, 1965, Sven Ivar Dysthe
• Tripp Trapp, 1972, Peter Opsvik
• Variable Balans, 1979, Peter Opsvik
• Ekstrem, 1984, Terje Ekstrøm
• Monk, 1983, Steinar Hindenes og Dave Vikøren
• Pancras, 2001, Espen Voll og Tore Borgersen
• Loop, 2003, Johan Verde
• Copenhagen, 2008, Lars Tornøe
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Forskningsbasert kunnskap for alle som skal bygge og bo

Lag rom i kjelleren
Fuktsikre løsninger og 

andre gode råd (kr 349,-)

Lag nytt bad
Oppbygning, planløsning  
og fuktsikring (kr 349,-)

Lag rom på loftet
Øk bruksmulighetene og salgs-
verdien av boligen din (kr 349,-)

Ekstra bolig i huset
Lage ny utleiedel –  

oppgradere utleiedel (kr 349,-)

Miljøvennlig oppussing
Produkter, metoder, 

hensyn (kr 349,-)

Etterisolering
Energisparende tiltak 

i småhus (kr 349,-)

Lag hageanlegg
Fra støttemurer til trapper  

og belegningsstein (kr 349,-)

Boligkjøperboka
Undersøk boligen 

før du kjøper (kr 390,-)

www.sintefbok.no  |   22 96 55 66  |  salg.byggforsk@sintef.no

Flere utgivelser fra SINTEF Byggforsk

Gir du blaffen i inneklimaet?
Sliter du med konsentrasjonsvansker eller irriterte slimhinner? 
Årsaken kan være inneklimaet i din egen bolig.

Et godt inneklima er viktig for menneskers liv, helse og trivsel. Er inneklimaet i 
hjemmet dårlig, kan det gi sykdom og plager, nedsatt funksjon, dårligere lære-
evne, dårligere produktivitet, nedsatt trivsel og nedsatt livskvalitet for mange. 
Nyfødte og små barn er spesielt sårbare. 

Mange er ikke klar over at et inneklima som er bra for de som har allergi og annen 
overfølsomhet også er bra for alle andre. Den nye faktaboka Bedre inneklima i 
boligen fra SINTEF Byggforsk gir konkrete råd om hvordan du kan få en sunnere 
bolig for deg selv og familien. 

Lett forståelige sjekklister og fotoer viser hva du bør undersøke og hvordan du 
kan forbedre svake punkter. Det er mye man kan gjøre i boligen som bedrer inne-
klimaet, og boka viser at det ofte er enkle grep som er mest effektivt.

Hovedtemaene i Bedre inneklima i boligen er: 
 Planløsning, innredning og overflater
 Renhold og avfallshåndtering

  Innetemperatur, trekk og oppvarming
 Ventilasjon

Bedre ineklima i boligen koster kr 349,- og kan kjøpes gjennom SINTEF Byggforsks nettbokhandel sintefbok.no

 Fuktsikring
 Lydnivå – støy
 Belysning
 Radon
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De fleste har styr på hvor ofte de skal beise
ytterveggene på huset sitt. Men når var
siste gang du inspiserte husets femte fasade

– taket? Ingen deler av huset får så kraftig juling
av elementene som topplokket. Det skal tåle store

snømengder, stekende sol, frost, hagl og vind
som presser regnvann ned mellom taksteinene.
Det sier seg selv at med så mange slitasjefaktorer
kan ikke taket vare evig. Men hvor lenge kan det
vare?
Dette spørsmålet stilte Hus & Boligs tidligere

journalist Bjørn Runar Sodeland og kona Kaja
Foss Sodeland da de var på visning for en enebo-
lig i Skien tidligere i år. Huset fra 1890 virket på
mange måter perfekt for familien på fire. Det
hadde nøyaktig det volumet og den sjarmen de
var på jakt etter. Dessuten lå det sentralt og solrikt
til, og hadde en romslig hage hvor barna kunne

Hvor lenge holder   

Tror du taket er vanntett så lenge taksteinene er på plass?
Ikke la deg lure. Det er undertaket som stenger vannet ute og

avgjør levetiden til et tak. Med et solid undertak og jevnlig
vedlikehold kan taket ditt holde mye lenger enn forventet.

TEKST OG FOTO: INGVILD AMDAL



boltre seg. Ankepunktet var taket, som fikk alle
Sodelands varselklokker til å ringe. Det var bygget
og tekket på 1950-tallet og både takstein og tak -
renner bar tydelige preg av tidens tann. Hvordan
var tilstanden under taksteinen tro? Det sa taksten
ingenting om. Og Sodeland hadde skrevet nok ar-
tikler om fukt og råteskader til å vite at taket er
den viktigste delen av huset når det gjelder å
holde vannet ute.
– Jeg så at taket muligens måtte tas med det

samme, både taksteinen og husets alder tydet på
det. I praksis ville det innebære en merkostnad på
minst 150 000 kroner. Det var et betydelig tillegg

til kjøpssummen, sier Sodeland. 
Paret var skeptiske. Likevel klarte de ikke å

utelukke den flotte eneboligen – til det var poten-
sialet for stort. Og da det viste seg at taket hadde
skremt bort de andre interessentene fra budrun-
den, bestemte de seg. De satte til side deler av
egenkapitalen til en eventuell takrenovasjon og
kjøpte huset. Spørsmålene de sto igjen med var
hvor fort taket måtte utbedres – og hva som måtte
gjøres.

Norske tak i dårlig stand
Situasjonen til familien Sodeland er ikke unik.
Over hele landet finnes det hus med gamle tak av
uviss standard. I 2006 foretok skadesaneringsfir-
maet Anticimex en landsomfattende undersø-
kelse der de inspiserte 6 000 hustak. Inspeksjonen
avdekket at 15 prosent av yttertakene hadde ska-
der og lekkasjer som krevde umiddelbare tiltak,
mens 45 prosent av yttertakene måtte utbedres
”innen rimelig tid”. Undersøkelsen var ikke mer
oppløftende når det gjaldt tilstanden til underta-
kene. Seks prosent av husene hadde så dårlige
undertak at de burde repareres med én gang,
mens 53 prosent viste tegn på skader eller utbe-
dringsbehov på sikt. 
Utfordringen med skader i taket er at de kan

være vanskelige å oppdage i tide, ifølge sivilinge-
niør Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk.
– For det første kan tekkingen se hel og fin ut

samtidig som vann eller fuktighet trenger inn
gjennom utettheter i undertaket. Åpningen
trenger ikke være større enn et knappehull. For det
andre er det ikke sikkert sporene etter vannskade
dukker opp på loftet eller blir synlige i den inn-
vendige himlingen. Vannet kan like gjerne trenge
ned gjennom veggkonstruksjonen helt ned til
kjelleren, der det kommer til syne i form av fukt-
merker. Da kan skadene ha rukket å bli betyde-
lige, sier Bøhlerengen. Han anbefaler å inspi-
sere taket grundig både inn- og utvendig,
helst flere ganger i året.
– Sjekk at avrenningsmulighe-

tene fungerer, og at beslag og tette-
detaljer ikke er i ferd med å løsne i
forbindelse med piper, kanalgjen-
nomføringer eller overgangsdetaljer
mot tilstøtende bygningsdeler. Etter
hvert som taket er blitt eldre, bør du passe
særlig godt på. Etter 25-30 år må man forvente
at lektene og sløyfene som taksteinene hviler på
kan begynne å råtne. På det tidspunktet er det lurt
å få taket vurdert av fagfolk, råder Bøhlerengen.

Veiledende levetidstabell
Taket på familien Sodelands hus i Skien er 60 år
gammelt. Ifølge levetidstabellen fra SINTEF Bygg-
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     taket?



STEINGAMMELT: Taket på familien Sodelands hus i
Skien er 60 år gammelt, og ”gikk ut på dato” i 1990.
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forsk er 40 år den forventede levetid for et tak tek-
ket med betongstein. Det er med andre ord på
høy tid med den profesjonelle sjekken Byggforsk
anbefaler. For å se hvordan en slik gjennomgang
foregår, inviterer Hus & Bolig takstmennene Kjell
Larsen og Paal Hassel ved Verditaksering AS i
Porsgrunn til å inspisere taket. 
– Det er viktig å understreke at levetidstabel-

lene er veiledende, ikke absolutte. Først og fremst
sier de noe om når vedlikehold må påregnes. Det
er mange eksempler på at tak varer lenger enn tal-
let som står oppført i tabellen, sier Larsen. Blant
aspekter det ikke tas høyde for i levetidstabellen
er beliggenhet, klima og takvinkel. Jo brattere ta-
ket er, jo mer vann renner av tekkingen i stedet for
å belaste undertaket, forklarer Hassel.
– Et tak har en totrinns tetting. Steinen er det

ytre skallet, som skal ta av for den direkte støyten
fra vær og vind. Undertaket er en sikring som skal
ta seg av det som måtte komme gjennom ytterta-
ket, sier Hassel.
Han og Larsen tar turen opp på taket og går

systematisk over alle flater. De løfter takstein,
gransker undertaket  og er særlig oppmerksomme
på beslag rundt pipa og i gradrenna.
– Det er flikket litt på beslagene her og der,

men det ser ok ut. Steinen er også hel. Mange lar
seg lure av hel takstein – de tror at taket er tett så
lenge det er belagt med stein over det hele. Alt av-
henger av om vi ser tegn på lekkasjer, forklarer
Larsen og gransker undertaket under steinen. Han
ser etter fukt og råte, og saltutslag som indikerer
fukt. 

Flate tak kan bli basseng
Flate tak kan være mer utsatt for fuktskader enn skrå tak. Det er flere
grunner til det. På et skrått tak vil mer vann renne av taktekkingen,
og undertaket belastes minimalt. Flate tak er ofte konstruert med en
forhøyning i ytterkantene og en svak skråning inn mot et sluk for
drenering på midten. Sluket er det mest utsatte punktet på taket og
må holdes åpent og etterses jevnlig og grundig. En vanlig kilde til
problemer er at sluket tettes av løv og barnåler, slik at vann samler
seg som i et basseng. Det kan gi lekkasjer og fukt i takkonstruksjo-
nen. Derfor er en sjekk av taket både vår og høst nødvendig, hvor du
fjerner alt av løvverk og rusk fra taktekking og sluk.

Luft godt på loftet
Et kaldt loft er nødvendig for å unngå kondens som kan gi fukt i
takkonstruksjonen. Ved å ha nok utlufting avkjøler du all varme som
stiger opp gjennom isolasjonen, og yttertaket forblir kaldt – og
dermed fritt for sopp og råte. Vinterstid er istapper en klar indi -
kasjon på at yttertaket varmes opp og smelter snø som begynner å
renne nedover. Når vannet treffer kalde takrenner, fryser det til is og
danner istapper. 

– På enden av taket får du derfor issvuller som demmer opp og
lager små innsjøer oppå taket. Demningen gjør at det lett kan sive
inn vann mellom taksteinene og gjennom takpappen, advarer Roy
Malmo Nilsen i Anticimex.

SPENTE: Bjørn Runar og
Kaja Sodeland håper

 døtrene Thelma og Nelli
kan ha det samme taket

over hodet i enda noen år.
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– Ved en grundig analyse fjerner vi 5-10 stein
per takflate. Her ser undertaket friskt ut. Er det like
fint overalt, er det lite i veien for at det kan holde
i ti år til. Lokale utbedringer som utskifting av ska-
det stein eller utskifting av beslag kan bli nødven-
dig. Uten at dette betyr at hele taket må skiftes,
sier Larsen. Idet han kommer tilbake på bakke-
nivå, har Kaja og Bjørn Runar Sodeland håp i
blikket. Men inspeksjonen er ikke over ennå.
– Vi må en tur på loftet. Råteskader ser vi best

på loftet oppunder taktroen. 

– Huseiere ser ikke så godt etter
Vel inne på det dunkle loftet har Kjell Larsen en
bekymringsmelding. 
– Jeg så noen problempunkter på taket som

har sammenheng med loftet. Det var spor etter is-
tapper, noe som tyder på at det ikke er lav nok
temperatur og god nok luftsirkulasjon her oppe.
Et loft skal være så kaldt som mulig, sier Larsen.
Han anbefaler Sodeland å isolere loftsluka og å
montere ekstra ventiler i hver gavl for å skape
bedre utlufting.
– Et annet problempunkt er pipa. Utvendig er

pussen sliten, og teglen er bar på grunn av frost-
spreng. Det gjør at den trekker vann, og det opp-
står råtefare på loftet, sier Hassel. Han inspiserer
pipas overflater i andre etasje og på loftet, og
konstaterer saltutslag – et sikkert tegn på fukt.
– En relativt rimelig løsning på det problemet

er å beslå pipa eller å pusse den på nytt med et
produkt som impregnerer, opplyser Larsen.
– Hvor flinke opplever dere at huseiere er til

å oppdage skader selv?
– En takstmann ser ikke mer enn en privatper-

son. Men vi opplever at huseiere ikke ser så godt
etter. De leser heller ikke boligsalgssrapporten
skikkelig ved huskjøp – og vet ikke forskjell på en
boligsalgssrapport og en verditakst, sier Larsen.
Han anbefaler huseiere å lage en sjekkliste som de
går over om våren og om høsten.
–  Gå først visuelt over taket og sjekk at takstei-

nen er hel og uten mose. Fjern eventuell mose
med hageslangen og bytt ut ødelagte takstein.
Neste trinn er å sjekke at renner og nedløp ikke er
tette – spesielt dersom det står store trær nær hu-
set. Det er også viktig å inspisere loftet for å se et-
ter eventuelle lekkasjer, sier Larsen. Han forteller
at det finnes typiske steder hvor lekkasjer oppstår.
– Alle skjøter er knutepunkt hvor problemer

lettere oppstår. Eksempelvis er risikoen stor ved
mønet, langs gradrenner, rundt pipebeslag og luf-
tehatter. Her må du være ekstra på vakt. Kjenne-
tegn ved råte er at det er mørkt og sprøtt. Stikk
gjerne med en kniv. Dersom treverket er tørt etter
regnvær er det sannsynlig at det er en gammel lek-
kasje.

Mange tak legges feil
Til tross for godt ettersyn og vedlikehold vil det en
dag bli tid for utskifting av materialer. Alt i et
hus er bygget opp sjikt for sjikt, og det er vanlig å
tenke at den bakenforliggende og ”usynlige” bæ-
ringen varer lengst. Det er ikke tilfellet med tak.
For opplektet taktekning (som for eksempel tak-
stein, skifer, profilerte plater og annen tekking 

UNDER FASADEN: 
Takstmenn Paal Hassel
og Kjell Larsen inspiserer
undertaket på Sodelands
hus.

Kjøp inn 
nok takstein
Dersom du velger tak-
stein som tekking er det
viktig å kjøpe inn stort
nok kvanta. 
– Hver vinter må du
regne med at en og an-
nen takstein kan ryke,
noe som kan tære hardt
på reservelageret ditt av
stein i løpet av noen år.
Siden taktekking produ-
seres i kolleksjoner som
jevnlig skiftes ut, kan du
risikere at taktsteinen er
gått ut av produksjon
når du skal supplere.
Kjøp derfor inn tilstrek-
kelig med stein og lagre
dem tørt, råder Trond
Bøhlerengen ved SINTEF
Byggforsks.
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som ligger på lekter og sløyfer) er det oftest sløy-
fer og lekter som har kortest levetid, ifølge Trond
Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk.
– Tekkingen varer som regel lengst. Når du på

et tidspunkt skal tekke om taket – ikke nødvendig-
vis fordi det er i dårlig stand, men kanskje av este-
tiske årsaker – bør du også skifte ut sløyfer og lek-
ter samtidig, råder Bøhlerengen. Også undertaket
må ofte fornyes.
– Kan nevenyttige huseiere klare jobben selv?
– Enkle arbeider på tak, ja. Men man må

kjenne sin begrensning. Skaff til veie anvisninger
på hvordan jobben skal gjøres, enten fra Bygg-
forskserien eller fra seriøse leverandører av tak-
tekking. Husk bare at leverandørenes anvisninger
ikke vil være produktnøytrale, påpeker Bøhle-
rengen.

Daglig leder i taktekkingsfirmaet Nor-Dekk,
Tom Jenkins, mener det kreves mer enn en anvis-
ning for å renovere tak. Du må også ha fagkunn-
skap og nøyaktighet.
– Vi ser stadig graverende feil som gjør at tak

må legges om. Det gjelder også tak hvor useriøse
håndverkere har vært i aksjon. Slurves det med de-
taljene, kan det gi store konsekvenser, sier Jen-
kins. 
Uansett om du velger å gjøre jobben selv eller

vil hyre inn håndverker, anbefaler Jenkins at du
ikke går for de rimeligste løsningene.
– Det legges mange forenklede undertak, fordi

de er billigere enn gode, gamle undertak med so-
lide taktro. Men de har langt fra den samme kva-
liteten, og det skal mindre unøyaktighet til ved leg-
gingen før det oppstår skader, sier Jenkins. Han
understreker likevel at forenklede undertak av
tynne plater, duk eller plast holder vannet effektivt
ute dersom de er lagt forskriftsmessig og vedlike-
holdes jevnlig. 
Bjørn Runar og Kaja Sodeland har utsatt slike

beslutninger etter inspeksjonen av taket deres. Nå
er de innstilt på å sjekke taket jevnlig og å
gjennomføre de mindre utbedringsforslagene fra
takstmennene.
– Hvis de har rett i at det kan stå i ti år til skal

vi være veldig glade. Vi vil lage flere luftekanaler på
loftet, male takrennene og kle inn pipa med beslag
før vinteren. Så tar vi heller en skikkelig oppgrade-
ring på sikt. Vi har bestemt oss for å sette av litt
penger hver måned til taket. Da slipper vi å ta
opp lån, sier Kaja Foss Sodeland. Paret er enige om
at de kan leve med den slitte estetikken.
– Etter at takstmennene påpekte at de fleste hu-

sene i nabolaget har tilsvarende skjevheter og
blasse takstein, synes vi ikke lenger det er så ille. Og
det er i grunnen litt av sjarmen med gamle hus, sier
Bjørn Runar Sodeland. husogbolig@huseierne.no

Dette bør den jevnlige taksjekken inneholde
• Sjekk at taksteinen er hel og uten skader/sprekker. Bytt ut øde-
lagte takstein.

• Sjekk at takstein ligger rett og ikke er gjengrodd av mose.
• Sjekk snøfangere: Ødelagte snøfangere må byttes ut.
• Sjekk at takrennen fungerer, de går lett tett hvis det står store
bartrær for nær huset. 

• Sjekk at nedløpene ikke er frostsprengte i løpet av vinteren. 
• Sjekk at beslag sitter godt fast, er frie for rust og tette i
falser/omlegg/hjørner.

• Sjekk at vann fra nedløp ledes bort fra grunnmur for å unngå fukt i
kjeller.

• Om mulig bør man på gamle tak sjekke undertak og lekter ved å
løfte bort takstein. 

• Sjekk at det ikke er fuktmerker inne på loftet, gjerne dagen etter
et kraftig regnskyll.

• Sjekk at det er kaldt nok på loftet. Nettingen i raftekassen må
børstes ren slik at kaldluften kommer inn.  Sjekk også at det ikke
kommer varmluft opp fra etasjene under.  I så fall bør du isolere
loftsgulvet bedre.

Foto: Norsk takstein
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Vanskelig med våtrom
Hvert år arrangerer Fagrådet for våtrom, som er en tverrfaglig
organisasjon som jobber for å redusere antall våtromsskader,
de såkalte Våtromsdagene for rørleggere og andre fagfolk
innen VVS-bransjen. Årets arrangement gikk av stabelen i
juni, og blant aktivitetene på kongressen var en frivillig 
”avsluttende eksamen” for deltagerne. Av de 86 som deltok,
svarte bare fire feilfritt på ti spørsmål om bad og våtrom. 
Men daglig leder av Fagrådet for våtrom (FFV) synes slett ikke
resultatet var nedslående. 
– Vi regnet faktisk ikke med at noen ville klare å svare

 riktig på alle de ti spørsmålene, sier han, og forklarer at
 spørsmålene var vanskelige og hadde ”innebygde feller.” 
En rapport Anticimex utarbeidet i 2006 viste at bare 26

prosent av norske bad er i god stand. Rapporten avdekket at
svært mange nye bad bygges med feil og mangler.   

Detaljfella
Å, nei. Jeg har gått i detaljfella. 

Det begynte da min samboer og jeg endelig fikk
kjøpt oss ny leilighet. Fulle av optimisme og på-
gangsmot gikk vi i gang med Prosjekt Oppussing.
Prosjektet varte i fire dager. Da var alle de hjelp-
somme ekspeditørene på vår lokale byggvarebutikk, de
som i utgangspunktet hadde hilst oss velkommen med
sitt urealistiske, overoptimistiske slagord ”Klart du
kan!” så lei av at vi både to og tre ganger daglig var
innom og maste om alt fra gipsplater til veggfornyere
til tapetfjernere, at de sa det rett ut: Gi opp. Overlat
dette til håndverkere. Så vi gjorde som de sa, tilkalte
håndverkere, og med et trylleslag ble vårt fokus flyttet
fra det solide og håndfaste til det ... dillete. Vi gikk
fra å være talentløse snekkere til å bli talentløse inter-
iørarkitekter. Og mens en talentløs snekker på en måte
kan ha et litt søtt, hjelpeløst preg, er den talentløse
interiørarkitekten bare irriterende. 

Det første hun gjør, er nemlig å gå i detaljfella.
Der, fra sitt snevre, lille utsiktspunkt, betrakter hun
Verden, det vil si Leiligheten – som nå er synonymer.
Og derfra sprer hun sine snevre, små tanker til alle
som måtte komme i skade for å spørre om hvordan det
går med oppussingen: Jo, nå skal du høre, til garde -
roben har vi valgt den og den profilen, de og de
dørene, og så tok vi den og den hvitfargen på veg-
gene, og sånn og sånn glansfaktor i malingen, og
tapeten lette vi lenge etter til vi fant den der og der –
men nå sitter vi igjen med et kjempeproblem, for hvor
høye taklister skal vi ha – blir 54 millimeter for stort,
tror du? Er 34 for lite? Hallo? Hvem bryr seg? Og
hvilken rolle spiller disse tingene? Har noen tatt skade
av å velge for høye taklister? Sittet der i leiligheten
sin, stirret på det upassende listverket og tatt sin død
av det? Nei, nei og atter nei. Og likevel
vurderer jeg taklister som om det
sto om livet. 

Jeg håper jeg kommer meg
ut av fella når alt dette er
over. Men foreløpig er det
umulig å komme seg løs. For
det skal jo bli så bra, dette.
Så bra. 

Rikke Åserud
raa@huseierne.no
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Ta vare på gressklipperen
Etter en hektisk sesong trenger gressklipperen en overhaling
før den pakkes bort for vinteren. Med disse rådene fra
Klippo er gressklipperen i toppform når du henter den frem
til våren: 

• Gå grundig over gressklipperen, smør vaiere og ledd, og
tøm den for bensin.

• Kontroller og bytt eventuelt luftfilter samt tennplugg og
motorolje.

• Slip eller bytt ut knivene på et autorisert serviceverksted
slik at de er skarpe og gode.

• Dekk til gressklipperen for å slippe støv og skraper i
 maskinen, og oppbevar den på et tørt og gjerne frostfritt
sted, som i garasjen eller boden. 

RADONSPERRE PÅBUDT
Norge er blant de land i verden som 
har høyest konsentrasjon av radon 
i inneluften. Hvert år medvirker 
radon til at omkring 300 dør av 
lungekreft. Fra 1. juli ble det 
derfor obligatorisk med radonsperre i nye bygninger hvor
mennesker oppholder seg. Det vil blant annet gjelde for
nye boliger, skoler, barnehager og kontorbygg. 
– Nye bygningsregler skal skåne folk fra den helseska-

delige radongassen, sier kommunal- og regionalminister
Liv Signe Navarsete. Radon er vanligste årsaken til lunge-
kreft etter røyking. Radonsperre er et enkelt og rimelig til-
tak som vil gi færre tilfeller av lungekreft. Det er en god
forsikring mot alvorlige helseskader, sier Navarsete. For en
enebolig på 100 m² koster en radonsperre omkring 17 000
kroner.
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Eiendomsskatt på flytebrygger
Fem marinaeiere gikk til sak mot Sarpsborg kommune da
de ble ilagt eiendomsskatt på sine flytebrygger. Tingretten
har nå gitt kommunen medhold i at flytebrygger må regnes
som fast eiendom. Følgelig er de et skatteobjekt. De fem
marinaeierne har bestemt seg for å anke. Blir dommen retts-
kraftig ved at en høyere rettsinstans kommer til samme
konklusjon, må alle landets øvrige kommuner som krever
inn eiendomsskatt også skattlegge flytebrygger.

ETTERLYSER FRØ
Har du gamle, unike blomster i hagen – og har du en
historie som følger med dem? I så fall vil den felles-
nordiske genbanken NordGen gjerne høre fra deg.
NordGen, som har hovedsete i Sverige, etterlyser frø
av gamle, sjeldne blomsterplanter over hele Norden.
Målet er å bevare mest mulig i en tid der mange ha-
ger endres og nye sorter kommer til. Mer informa-
sjon finner du på www.nordgen.no 

Harlekinmarihøna 
sprer seg i Norge
En glupsk marihøneart som spiser opp frukt -
avlinger og ødelegger isolasjonen i boliger er
på rask fremmarsj i Norge.

– Harlekinmarihøna er i ferd med å etablere seg flere steder.
Erfaringer fra andre land tilsier at den sprer seg svært hurtig,
og den kan føre til store økologiske og økonomiske skader,
sier seksjonssjef Gunn Paulsen i Direktoratet for naturfor-
valtning (DN).
Harlekinmarihøna lever hovedsakelig av insekter, frukt

og bær. Men den kan også ødelegge fruktavlinger og gjøre
stor skade på bolighus ved å trenge seg inn i isolasjonen i
veggene for å overvintre. I Norge er harlekinmarihøna ob-
servert i Oslo, Trondheim, Førde, Kongsberg og Haugesund.
Import av planter er en av de viktigste årsakene til proble-
met. 
Harlekinmarihøna er vanligvis oransje eller rød med 21

sorte prikker, men kan også være sort med to eller fire oran-
sje eller røde prikker. En hvit ”M” i pannen og brune ben er
kjennetegn på denne arten marihøne. Den blir ca. 5-7 mil -
limeter lang. DN oppfordrer alle som ser marihøner som
kan mistenkes for å være av arten
 harlekinmarihøne til å ta gode bilder
og legge dem inn sammen med
observasjons dataene i arts -
observasjoner.no. 

Din lokale 
byggevarehandel

Vi kan formidle
kontakt med

seriøse byggmestre

www.byggeriet.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 OLAV CHR. MYHR

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

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

LO

ADVOKAT 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

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

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
SH
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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

OS
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ADVOKATFELLESSKAPET
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

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

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

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

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

ØS
TF

OL
D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

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

TF
OL

D

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

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

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

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

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

www.advonico.no AK
ER

SH
US
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LO

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt med en av HLs sam-
arbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på advokatenes  vanlige
timesats, likevel begrenset nedad til en pris tilsvarende den offentlige salærsatsen som for tiden er på kr 890,- + mva.
Se Huseiernes hjemmesider www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

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

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

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

LO

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

LO
AK

ER
SH

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

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

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

ønsker du Å annonsere 

pÅ disse sidene, 

ring unni T.  Johansen:

Tlf.  64 90 86 66

eller send en e-posT Til:

unni .t . johansen@c2i .net

NO
RD

LA
ND

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

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

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

GA
LA

ND

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

R-
TR

ØN
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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

R-
TR

ØN
DE
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G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

ST
-A

GD
ER

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

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

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

LE
M
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K

TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas

Faste eiendommers rettsforhold, herunder entre-
priserett, regulering, avhending, husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. VE

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

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

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

RD
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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   

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

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

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

PL
AN

D

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP §
GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

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

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

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

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

ST
-A
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ER

ADVOKATFIRMAET GRENLAND DA 

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

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

LE
M

AR
K
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Er du misfornøyd med en håndver-
kertjeneste, er det lurt å undersøke
om det finnes beviselige feil eller

mangler ved utførelsen. Det er nemlig
mye som kan vurderes ut fra faglig god-
kjente kunnskapsverktøy. Byggforskserien
fra SINTEF Byggforsk er et slikt verktøy, og
presenterer godkjente metoder for alt fra
oppføring av lettvegger til parkettlegging.
Serien har også en oversikt over godkjente
materialer. En annen mulig kilde til juri-

disk bindende dokumentasjon er de nor-
ske standardene. En standard er et doku-
ment med retningslinjer for kravene som
skal stilles et produkt eller en prosess.
Dokumentene utarbeides av standardi-
seringsorganisasjoner som Standard
Norge.
For en forbruker kan jungelen av stan-

darder og kunnskapsverktøy virke ufrem-
kommelig. Finnes det for eksempel skrift-
lig materiale som kan hjelpe huseieren og

UNNGÅ 
KONFLIKT: 

Bruker du en
standardkontrakt,
for eksempel NS
3501 eller 3502,
er rettighetene

dine godt sikret.
Foto: Nina Gran-

lund Sæther.

TEKST: INGVILD AMDAL

Når er jobben BRA nok?
”Dette er et bad, ikke Mona Lisa” sa entreprenøren til en huseier som klaget på ujevne flisefuger.

Problemstillingen er aktuell i vår designbevisste tid: Hvor går grensen mellom urimelige 
kunder og estetiske krav for profesjonelt utført håndverksarbeid?



entreprenøren i tilfellet med de ujevne fu-
gene? Det gjør det, forsikrer Roy Malmo
Nilsen, direktør for privatmarkedet i in-
speksjonsfirmaet Anticimex. 
– Vi har en norsk standard som stiller

krav til utførelsen av overflatesjikt. Den
heter NS 3420 for bygg, anlegg og instal-
lasjoner, og er laget av Standard Norge.
Her beskrives blant annet minstekravet
for utseendet til flislagte overflater. Ved
oppføring av nybygg er det vanlig å
kontraktfeste at jobben skal utføres i hen-
hold til NS 3420, sier Malmo Nilsen.

– Forbrukere stiller urimelige krav
Kontraktfesting er et viktig stikkord. Nor-
ske standarder er i utgangspunktet frivil-
lige å følge, og spesifiserer du ikke i
kontrakten at jobben skal fylle kravene i
en standard, kan du ikke klage dersom
det oppstår uenighet om utførelsen i

ettertid. Og det gjør det ofte: Halvparten
av alle klagene på håndverkere som sen-
des til Forbrukerrådet dreier seg om
mangelfullt utførte tjenester. Men er det
dermed sagt at det alltid er huseieren som
har retten på sin side? Malmo Nilsen tror
ikke det.
– Jeg synes enkelte forbrukere stiller

urimelige krav. Håndverkere bygger ikke
ting i plastikk, poengterer Malmo Nil-
sen. Han mener likevel det er lurt å gjøre
som de profesjonelle byggherrene, og
bruke standarden NS 3420 som et ut-
gangspunkt for en kontrakt også i privat-
markedet. Ikke minst fordi det etter hans
mening slurves mye blant håndverkere –
både i selve utføringen av jobber og i fag-
lig oppdatering.
– Jeg har forelest om mangler i 20 år,

og kan fortsatt bruke det opprinnelige
materialet om hvordan jobber IKKE skal
utføres. Det er på tide at bransjen får
bedre rutiner på å sette seg inn i det skrift-
lige materialet som produseres innenfor
eget fag. I dag har mange bedrifter et høyt
arbeidspress, og setter ikke av tid til å
oppdatere seg. Får de klager på mangler
hender det at disse avvises med at ”sånn
har vi alltid gjort det”. Det er ikke alltid et
tegn på forskriftsmessig utføring, sier
Malmo Nilsen.

Plikt til å rette opp mangler
Skal kravet om å innfri en konkret stan-
dard være juridisk bindende, er det viktig
å ha en god kontrakt. Regionsdirektør
Roger Helde i Forbrukerrådet anbefaler å
velge kun håndverkere som vil bruke en
standardkontrakt, helst byggeblankett

3501 eller 3502 fra Standard Norge. Disse
kan lastes ned gratis fra hjemmesidene
deres.
– Da er rettighetene dine best sikret,

og du står sterkere ved en eventuell kon-
flikt, sier Helde. 
Det er også viktig å være klar over at

ikke alle forhold er beskrevet i NS 3420.
– Det er greit så lenge vi snakker om

hvor plane vegger skal være eller tillatt av-
vik på flislagte flater. Men blir det snakk
om flekker, kvist eller riper er det straks
verre, sier seniorrådgiver Johan Gåsbak
ved SINTEF Byggforsk Gåsbak. I tvilstilfel-
ler er første bud å snakke med håndver-
keren. Blir dere enige om at det er en
mangel ved utføringen, har håndverkeren
rett og plikt til å utbedre.
– Er derimot håndverkeren uenig i at

det er en mangel, er det en god idé å få en
nøytral fagperson til å vurdere, sier Roger
Helde i Forbrukerrådet. 
Advokat Line Parelius i Huseiernes

Landsforbund opplyser at huseiere er i sin
fulle rett til å tilbakeholde deler av beta-
lingen til de har godkjent sluttresultatet.
– Dersom du oppdager mangler bør

du reklamere skriftlig og holde igjen et
beløp tilsvarende hva det ville koste å få
en annen håndverker til å utbedre mang-
elen, sier Parelius. Hun gjør oppmerk-
som på at du kan risikere å bli avspist
med en mindre kompensasjon dersom
mangelen ikke reduserer bruksverdien.
– Hvite fuger kontra lysegrå påvirker

eksempelvis ikke bruksverdien. Her kan
du eventuelt ta imot et prisavslag som
tilsvarer mangelens betydning, sier Pare-
lius. husogbolig@huseierne.no
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Ytterst ute i havgapet på Utgårdskilen
ligger den, hytta til Thomas Knud-
sen. Fra terrassen og stuevinduene er

panoramaet over det blå, solglitrende ha-
vet slående. Fra den lille knausen like
ovenfor hytta kan man skimte Færder fyr
i det fjerne, samt Kosterøyene på gode
klarværsdager, og Tjøme og Nøtterøy.
Ingen hytter eller nybygg vil i overskuelig
fremtid stjele den unike utsikten. Men
trærne kan komme til å gjøre det. Det er
nemlig ikke gitt at Knudsen får fjerne
toppene når de gror til. 

Søknad
Det er ett år siden Ytre Hvaler Nasjonal-
park ble åpnet. Mesteparten av nasjonal-
parken er i vannet, der det blant annet
finnes unike, og svært sårbare, korallrev.
Men deler av parken strekker seg også
opp på land, og omfatter rundt femti hyt-
ter. I hverdagen er ikke omreguleringen
nødvendigvis merkbar. Men vil hytteei-
erne bytte om, bygge ut, gjenoppbygge el-
ler rive; sette opp skilt, sette opp gjerder,
tynne tretopper, kjøre inn materialer eller
hvelve båten for vinteropplag kan ikke

Ytre Hvaler Nasjonalpark: 

Fredning gir restriksjoner
Området rundt hytta til Thomas
Knudsen ble omregulert til
nasjonalpark i september i fjor.
I overskuelig fremtid er han
sikret uberørt natur, yrende
dyreliv, fred og ro. Samt strenge
restriksjoner på blant annet  
ut-, på- og ombygging, ferdsel
og rydding av vegetasjon. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

OMREGULERT: 354 kvadratkilometer på Hvaler er nå blitt nasjonalpark.
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noe av det gjøres uten etter søknad og til-
latelse fra forvaltningsmyndighetene. 

Velforberedt 
Thomas Knudsen var forberedt på restrik-
sjonene opprettelsen av parken har med-
ført. 
– Prosessen frem til opprettelsen av

nasjonalparken tok mange år, så vi visste
godt hva som kom til å komme. Derfor
sørget jeg blant annet for å søke om å få
utvide hytta før den nye verneforskriften
trådte i kraft, sier Knudsen. Dermed har
mye av sommeren gått med til å bygge ut.
Etter de nye reglene ville utvidelsen trolig
ha vært umulig. Ennå er ikke alle detal-
jene på plass; forvaltningsplanen skal på
høring nå i høst og blir trolig ikke ferdig
før i vinter. Men assisterende fylkesmiljø-

vernsjef Aase Richter hos Fylkesmannen
i Østfold bekrefter at større byggearbeider,
som hytteutvidelser, nok blir sjelden vare
i nasjonalparken i tiden fremover. 

Ikke kjøre til hytta
Verneforskriften forbyr også motorferdsel
på land, is og i luften under 300 meter. 
– Før var det bare å spørre grunneie-

ren her om lov til å låne veien hans hvis
vi trengte å kjøre inn materialer eller
 annet, sier Knudsen. Nå må han søke om
lov av kommunen, som under visse for-
utsetninger kan gi dispensasjon fra for -
budet. 
– Det vil i praksis si at en kjøretur må

planlegges måneder i forveien, sier Knud-
sen. Han er likevel heldig som ikke er av-
hengig av bil for å komme seg til hytta. 

– Selv er jeg og familien min vant til
å gå 20 minutter på sti for å komme til
hytta. Men for eldre hytteeiere, som kan-
skje er avhengig av å kunne kjøre frem, og
som har gjort det i alle år, er det nok litt
verre, sier Knudsen.  
Prosjektleder Monika Olsen hos Fyl-

kesmannen i Østfold forklarer imidlertid
at de som rammes nå, heller ikke tidligere
har hatt rett til å kjøre til hytta. 
– Reglene er slik at man må søke

kommunen for å kjøre i utmark, men
flere har kjørt til hytta uten å spørre. For-
venter de at denne praksisen oppretthol-
des, så forventer de å beholde en rettighet
de ikke lovlig har hatt, sier Olsen. Hun
legger til at flertallet av hyttene uansett
ikke kan nås med bil.  

FORDELER OG 
ULEMPER: Ingen
nye bygg vil tenge
for Thomas Knut-
sens utsikt, og det
er han glad for.
Man han kan heller
ikke tynne buskaset
uten tillatelse.
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Gjenoppbygging etter brann
En annen endring for Knudsen, og resten
av hytteeierne i Ytre Hvaler Nasjonalpark,
er usikkerheten rundt hva som skjer der-
som hytta brenner. Verneforskriften for-
byr i utgangspunktet oppføring av byg-
ninger, men forvaltningsmyndighetene
kan gi tillatelse til gjenoppbygging etter
brann.
– Generelt tror jeg det skal mye til å få

nei på søknad om gjenoppbygging etter
brann. Men dersom hytta for eksempel
ikke var bygd etter reguleringsplanen,
men ble satt opp etter dispensasjon, er
det ikke like sannsynlig at man får sette
den opp igjen, sier Richter. 
Usikkerhet rundt slike spørsmål kan

påvirke hytteprisene negativt, mener eien-

domsmegler Solveig Meum i Meglerhuset
Meum i Fredrikstad. 
– Så lenge alt er forutsigbart, er det

ofte greit, men hyttekjøpere vil gjerne
ikke betale like mye for en hytte der det
er usikkerhet knyttet til ting som gjelder
påbygging, gjenoppbygging, vegetasjons-
rydding og så videre, sier Meum. Hun sy-
nes det er for tidlig å spå om prisnedgang
i området, men tror mange hyttekjøpere
vil synes ulempene er flere enn fordelene
i nasjonalparken. 
– På den andre siden vet man jo i

hvert fall at man ikke får noen ny nabo-
hytte med det første. Det kan jo være
verdi full forutsigbarhet for noen, sier
hun.

SMART: Thomas Knudsen valte å
bygge på hytta FØR området ble
omregulert til nasjonalpark.

Advokatens råd: 
Vær aktiv i prosessen
når området vernes
Det er vanskelig å si noe generelt
om hvilke rettigheter du har som
eier dersom området du har hytte
i blir omregulert til nasjonalpark,
fordi det i stor grad kommer an på
hvor omfattende verneplanen er,
forteller advokat Thore Eithun
Helland i Huseiernes Landsfor-
bund. Dersom verneplanen er så
omfattende at den beslaglegger
eiendommen din, har du krav på
erstatning, men dette tilhører nok
sjeldenhetene. Langt vanligere er
det at en rekke ting forbys i ut-
gangspunktet, men kan gis tilla-
telse til etter søknad. Helland
råder hytteeiere til å sette seg
godt inn i verneplanen.

– Studer både teksten og
kartene nøye. Ta kontakt med
kommunen og spør dersom noe er
uklart, sier Helland, og legger til
at det er smart å sette seg inn i
saken så tidlig som mulig i pros-
essen, og dermed komme
eventuelle problemer i forkjøpet.

– Kommer du med innspill før
planen blir vedtatt, har du større
sjanse for å bli tatt hensyn til.
Vær aktiv i høringsrunden, eller
gå direkte til saksbehandler og
legg frem ditt synspunkt, sier Hel-
land. Når planen først er vedtatt
vil det som oftest være langt
vanskeligere å få gjennom ønsker
og krav. 
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Positivt eller negativt?
For hytteeier Thomas Knudsen oppleves
nettopp denne tryggheten som positiv.
– Det er fint å vite at området vil for-

bli uforandret. Det var for så vidt be-
grensninger i byggingen her tidligere
også, men nå er det i hvert fall veldig
forutsigbart, mener han. Om det veier
opp for ulempene, er han imidlertid ikke
helt sikker på. Heller ikke leder i Hvaler
Hytteforening Gunnar Dahl-Johansen
har fått entydige reaksjoner om dette fra
medlemmene. 
– Jeg tror det er for tidlig å si om na-

sjonalparkopprettelsen har vært positiv
eller negativ for hytteeierne. Det hele er
så nytt ennå, sier Dahl-Johansen.
raa@huseierne.no

Ytre Hvaler Nasjonalpark: 
• Ble åpnet 9. september 2009 av Kronprins Haakon. 
• Dekker et totalareal på ca. 354 kvadratkilometer, hvorav ca. 340 er sjøareal. 
• Omfatter 52 hytter.
• Området er i utgangspunktet vernet mot inngrep av enhver art, men det
skal ikke være til hinder for vedlikehold av blant annet bygninger dersom
det skjer i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasset landskapet. Forvalt-
ningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til en rekke ting, som for
eksempel ombygging, mindre utvidelser, gjenoppføring av bygninger tapt
ved brann eller naturskade, bygging av enkle brygger og bruer.

• Mer informasjon: www.ytre-hvaler.no 
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Tomtefesteinstruksen, som ga fes-
terne anledning til å kjøpe tomter
av OVF til en billig penge, ble ansett

av Høyesterett å være i strid med grunn-
lovens paragraf 106 om forvaltning av
kirkens gods.  

– Det er klart vi er skuffet, men vi må
bare ta dommen til etterretning, noe an-
net valg har vi ikke, sier styreleder i Tom-
tefesterforbundet, Arne Olbergsveen til
Hus & Bolig. Han sto selv i kø for å få
innløst sin boligtomt billig, noe som
skulle skje bare dager etter at Høyesterett
avsa sin dom. Dommen satte imidlertid
en stopper for prosessen, og han og alle
andre som nå vil løse inn, må gjøre det
etter tomtefestelovens normale bestem-
melser. 

Vil fortsatt løse inn
Opplysningsvesenets fond er en av Nor-
ges største grunneiere. Fondet eier blant
annet en rekke prestegårder, presteboli-
ger, festetomter og store skogarealer. Fon-
dets oppgave er å tilgodese kirkelige for-
mål. 

Ifølge avisen Vårt Land rakk eierne av
1 120 boliger å kjøpe sine boligtomter før
høyesterettsdommen. Over 7 000 sto tro-
lig på vent. Advokat Olav Røssaak i OVF
har inntrykk av at mange av disse fortsatt
ønsker å løse inn boligtomtene sine, selv
om det nå blir langt dyrere. 

Har tapt mye
OVF anslår å ha tapt rundt 250 millioner
kroner på alle billigtomtene. 

– Tomtefesteinstruksen satte innløs-
ningssummen til den opprinnelige feste-
avgiften ganget med tretti og regulert
 etter konsumprisindeksen. Spesielt bo-
ligtomter fra etterkrigstiden, der festeav-
giften var strengt regulert av lokale pris-
nemnder, ble etter denne beregnings -
metoden svært rimelige, sier Røssaak.

Tomtefesteloven gir fester anledning
til å kjøpe festetomten for 40 prosent av
markedsverdi eller, etter 1. oktober, 25
ganger oppregulert festeavgift. raa@husei-
erne.no

juss

110 SLUKKESKUM110 SLUKKESKUM
Oppgi  rabattkode HB4 ved bestilling i nettbutikk, 

på telefon eller besøk i butikk  
for å motta en kostnadsfri veggbrakett, verdi kr 49,–

110 Slukkeskum er renslig, enkel og effektiv mot  
små branner og branntilløp.
Størrelsen, vekten og den kjente “spraykonstruksjonen” 
gjør at også eldre, og barn helt ned i 5-års alderen kan 
benytte 110 Slukkeskum.
Godt miljøvalg

Trygg og Sikker AS

Skippergata 33
0154 Oslo
Tlf: 22 110 110
www.tryggogsikker.no

Sikkerheten-selv AS

Aksel Bråtensveg 15
2072 DAL
Tlf: 64 00 94 54
www.sikkerheten-selv.no

Boligsikring AS

Drammensveien 880
1383 Asker
Tlf: 66 90 00 24
www.boligsikring.no

Follo Sikkerhetsservice AS

Osloveien 630
1914 Ytre Enebakk
Tlf: 64 92 66 50
www.follosikkerhet.no

ABC Førstehjelp & Sikkerhet AS

Ryggeveien 359
1580 Rygge
Tlf: 69 23 43 00
www.abcforstehjelp.no

KUN

kr 199,–
(verdi kr 248,–)

DEN NORSKE ORIGINALEN

Rabattkoden er 
gyldig t.o.m. 
25.10.2010

Dyrere festetomter
I mai underkjente Høyesterett tomtefesteinstruksen for festetomter
som ligger under Opplysnings vesenets Fond (OVF). Tusenvis av
boligeiere risikerer nå å måtte ut med flere hundre tusen kroner mer
enn tidligere for å kjøpe tomt av OVF.  

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Vil endre eien-
domsskatteloven 
Finansdepartementet er nå i
gang med en modernisering av
eiendomsskatteloven, melder
 Dagens Næringsliv. 

– Dette revisjonsarbeidet er
startet opp i departementet,
men vil måtte ta noe tid, sier
statssekretær Roger Schjerva
(SV) til avisen.

Nytt bad krever
byggetillatelse 
Endringer i Plan- og bygnings -
loven gjør at du nå må søke
kommunen om byggetillatelse
før du kan bygge nytt bad. Det
er kun foretak med ansvarsrett
som kan sende søknaden og
 utføre arbeidet. Lovendringen
gjelder ikke rehabilitering av
 eksisterende bad. Hus & Bolig 
vil skrive mer om dette i neste
utgave.



FORSLAG 2:

DOVRE 40 /45CB
Dovre 45 CB er en elegant og rent-
brennende vedovn hvor  motivet er
hentet fra eventyret De tre bukkene
Bruse. Den består av Dovre 40 CB
med etasje 5 T på toppen. 
VARMEEFFEKT: 2500 - 8000 W 

FORSLAG 5: 

PEGASUS LEG
Pegasus leg er en lekker peisovn
med spennende detaljer.  Bedre 
innsyn til peisbålet får du ikke. 
Peisovnen er forberedt for 
frisklufttilkobling. 
VARMEEFFEKT: 
2500 - 7000 W

«Vi har alltid ønsket oss et

hus på lang sikt, men noe

oppussings objekt var aldri

aktuelt. Ingen av oss verken

kan eller vil... Vi vil gjerne

være miljø bevisste, og

siden en stor andel  av

strøm forbruket vårt gikk

til  opp varming, velger vi å

spare både energi og

penger ved å bytte til en

rentbrennede vedovn fra

Dovre.»

www.dovrepeisen.no

FORSLAG 1:

DOVRE 2175CB3
Med Dovre peisinnsats 2175CB3 leve-
res ferdig med innsyn fra 3 sider (side

kan forblendes). Du kan nyte peisbålet
bak lukket dør og få maksimal 

utnyttelse av veden.  
VARMEEFFEKT: 
2500 - 11000 W 

FORSLAG 4:

LEON BOX
Leon leg er en tøff peis ovn med
spennende detaljer. Peis ovnen er
forberedt for frisklufttilkobling. 
VARMEEFFEKT: 2500 - 7000 W

FORSLAG 4:

CINDERELLA  LEG
Peisovnens skrånende fasong 
gjør den spesielt godt egnet
til plassering i hjørne. 
VARMEEFFEKT: 2500 - 8000 W

T H E - L I N K . N O      F o t o :  T r o n d  A .  S t e n e r s e n  

Hva passer best for deg med nyere enebolig:

        



60 • hus&bolig 4–2010

juss



61hus&bolig 4–2010 •

– Jeg er fullt og helt enig i at det skal stilles strenge
krav om sikring av våpen i private hjem, og er til-
henger av de delene av våpenlovgivningen som
handler om sikker oppbevaring. Det handler om
å beskytte sine nærmeste, sier Ole Lauglo fra
Heimdal sør for Trondheim. Nærmest siden
barnsben har han vært en ivrig jeger, og når elg -
jakta begynner, er Lauglo og laget av naboer og
gode venner på plass i terrenget. Men ellers er de
seks våpnene hans trygt innelåst hjemme i våpen-
skapet. 

– Jeg er ikke så redd for at noen skal ta dem
ved innbrudd. Kriminelle skaffer seg alltids våpen
på et vis uansett. Det jeg er opptatt av, er å forhin-
dre at mine egne eller andres barn gjennom lek el-
ler på annet vis skulle komme i skade for å bruke
våpen på seg selv eller andre, sier Lauglo, som leg-
ger til at han i oppdragelsen av sine egne barn leg-
ger vekt på å lære dem respekt for våpnene. I
prinsippet skal et luftgevær håndteres som like
farlig som et grovkalibret våpen, mener han. 

Skap fra første våpen
Norge er et land fullt av våpen. Over 1,2 millio-
ner registrerte våpen i privat eie gjør Norge til ett
av landene med høyest våpentetthet per innbyg-
ger i verden. Det er dermed svært mange som nå
må forholde seg til innstrammingen i regelverket
omkring oppbevaring av våpen.  

Tidligere var regelen at man måtte ha skap for
alle håndvåpen, men først fra femte rifle eller
hagle. Nå er det krav om at alle registreringsplik-
tige våpen, eller vitale deler av dem, skal oppbe-
vares innlåst i et FG-godkjent sikkerhetsskap.
Skap under 300 kilo, det vil i praksis si de aller
fleste, skal boltes til gulv eller vegg. De nye reglene
betyr gode tider for våpenskapprodusentene og
-selgerne. 

– Ja, vi merket en ekstra pågang i sommer, sier
selger Simen Hansen på sportsbutikken XXL i
Oslo. Det har gått mest av middels store våpen-

Flere trenger
våpenskap
Jaktsesongen står for døren. Er du nybegynner og skal kjøpe 
deg ditt første våpen, så husk at du også må kjøpe godkjent 
våpenskap. Reglene for oppbevaring av våpen i hjemmet 
er strammet inn fra i år. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

JAKTER: Når jaktsesongen skytes 
i gang er Ole Lauglo klar til dyst, 

men ellers har han jaktvåpnene trygt
innelåst i FG-godkjent våpenskap.

Foto: André Spica.





62 • hus&bolig 4–2010

skap med holdere for sju eller ni våpen, til hen-
holdsvis 2 690 og 3 190 kroner, forteller han. 

Men skjerpingen av reglene var ikke først og
fremst for å støtte safe-bransjen. Innstrammingen
av regelverket var nødvendig for å forebygge
 utrygghet og tragedier, forteller justisminister Knut
Storberget.

– Mange bruker våpnene sine aktverdig, men
det betyr ikke at vi ikke skal ta alle forholdsregler.
Ved å låse inn fra første våpen forebygges akutte
hendelser. Loven er laget i solidaritet med det få-
tallet som har følt geværet på veggen som en trus-
sel. I tillegg er det viktig i forhold til å hindre at
 våpen kommer på avveie og blir stjålet, sier Stor-
berget. 

Mange våpen
Det høye antallet våpen i privat eie i Norge skyl-
des først og fremst en utbredt jaktinteresse hos

mange. Den normale grensen for antall våpen i en
jaktgarderobe er på seks. Tidligere fikk man bare
ha ett våpen per bruksområde. Nå kan man for ek-
sempel ha seks ulike storviltrifler. Og disse seks
kan man igjen ha ulike piper til. 

For ivrige jegere kan en grense på seks våpen
føles som uforholdsmessig lav. Jeger Ole Lauglo
kjenner til problemet. 

– For meg har ikke begrensningen på seks vå-
pen vært noe problem, men for mange som dri-
ver mer allsidig jakt enn meg, fremstår denne re-
gelen som tullete og urimelig, sier Lauglo. 

Førstekonsulent Ellen Agerup Andersen, som
har fagansvaret for våpen i utlendings- og for-
valtningsseksjonen ved Grønland politistasjon i
Oslo, forteller at det er ulike meninger om disse
reglene, men at politiet tidligere avslo flere søkna-
der. Med den nye våpenforskriften har det blitt
færre slike avslag. 

Anmeldte kontroller
Politiet fører tilsyn med at våpen i private hjem
oppbevares riktig, ved forhåndsvarslede hjemme-
besøk. Kontrollene skal varsles minst 48 timer i
forveien. Det er imidlertid ikke verdt å vente med
å få orden på våpenoppbevaringen til varselet
kommer – slike skap er nemlig ofte bestillings-
vare, og ikke sjelden har politiet kommet på vars-
let kontroll der våpeneieren ikke har rukket å an-
skaffe det riktige skapet. 

– Dersom du ikke har plass til et våpenskap,
er det et godt alternativ å kjøpe en brannsikker
safe som også er et FG-godkjent sikkerhetsskap.
Der kan du legge våpenets vitale deler, og i tillegg
har du en sikker oppbevaring til viktige doku-
menter, smykker og andre verdigjenstander, an -
befaler daglig leder Rune Rudi i Boligsikring. Som
vital del regnes sluttstykke, låsekasse eller pipe,
 ettersom hvilken type våpen det dreier seg om. 

– En våpensamler med mer enn 25 våpen må ha
et såkalt strongroom godkjent av myndighetene,
det vil si nærmest en bunkers med innbruddssikre
dører, vegger av en viss tykkelse og FG-godkjent
alarm tilknyttet, forteller et medlem i Norsk Vå-
penhistorisk Selskap, som av sikkerhetsmessige år-
saker ikke vil oppgi navnet sitt i bladet. Samleren
har vært våpeninteressert siden tenårene, og har
opparbeidet seg en anselig mengde skytevåpen,
dokumenter og utstyr fra tidlig 1800-tall og frem-
over. For ham har det ikke vært noe problem å

overholde regelverket, siden et rom til våpensam-
lingen var en selvskreven ingrediens da han bygde
sitt eget hus.

Myndighetene har satt krav til at samlere av vå-
pen fra etter 1890 må være tilsluttet en godkjent
organisasjon. Per dags dato er det Norsk Våpen-
historisk Selskap. Medlemskap får man først etter
en lang gjesteperiode, og en invitasjon. Det kan ta
inntil to år å bli medlem.

Medlemskapet gir da mulighet til å søke poli-
tiet om et bestemt samlerområde. 

GÅR UNNA: Våpenskap-
salget har fått et opp-
sving med de nye
 reglene for oppbevaring
av våpen, forteller
 selger Simen Hansen på
sportsbutikken XXL i
Oslo. Foto: Rikke Åserud

Spesialregler for samlerne
Vil du samle på våpen, kan det kreve omfattende ombygging av boligen. 
Med mindre du har en ledig bunkers i kjelleren. 
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GOD PLASS: FG-godkjent våpenskap med ni geværholdere og topphylle. 
Veiledende pris er ca. 4 500 kroner. Foto: Rune Rudi, Boligsikring AS

Det er ca. 1 200 000 registrerte våpen 
i privat eie i Norge. Antall registrerte
våpeneiere er 488 000.  

For å erverve våpen kreves tillatelse 
av politiet. Tillatelse til jaktvåpen kan
gis til søkere som er innført i Jeger -
registeret.

Det er normalt ikke lov å ha flere enn
seks jaktvåpen, uten etter særskilt søk-
nad og dokumentasjon av kvalifisert
behov.

Alle våpen, eller deres vitale deler, skal
holdes innelåst i FG-godkjent skap. 

Har du ikke plass til et stort våpenskap,
kan en liten safe som også er FG-god-
kjent for våpen være et godt alternativ.
Her kan du legge våpenets vitale deler,
samt viktige papirer og andre verdi -
gjenstander. 

Vil du samle på våpen kreves det
medlemskap i Norsk Våpenhistorisk
 Selskap (NVS). Medlemskap oppnås 
kun ved invitasjon / anbefaling og
prosessen kan ta inntil to år.

Ammunisjon
Oppbevaring av ammuni-
sjon omfattes både av
brann- og eksplosjonsvern-
loven og våpenloven, men lo-
vene avgrenses mot hverandre
slik at det som reguleres av den
ene loven ikke omfattes av den
andre. 

I våpenforskriften kreves det at
ammunisjonen skal oppbevares
nedlåst i særskilt skap, skuff eller til-
svarende låsbare innretninger, adskilt
fra våpenet. Våpen og patroner kan
oppbevares sammen i et låst FG-god-
kjent sikkerhetsskap, men våpenet skal
alltid være tomt for ammunisjon ved
oppbevaring. Det skal ikke oppbevares
mer ammunisjon i skapet enn den grensen
produsenten har satt. Det er også begrens-
ninger på hvor mye ammunisjon som kan
oppbevares i den enkelte husstand. Verken
våpen eller ammunisjon skal normalt opp -
bevares i ubebodd hytte eller hus. 
raa@huseierne.no
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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. Erfaringer har vist 
at bruk av berøringsfrie kraner, kombinert med andre 
hygienetiltak, kan redusere sykefraværet betraktelig.
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

F
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Hvor er rettssikkerheten?
Firmaet Geomatitic IKT har fått i oppdrag å omtaksere samtlige boliger i Kristian -
sand. Markedsverdi skal legges til grunn for innkreving av eiendomsskatt. Kristian -
sand kommunes prosjektlede Nils Olav Berge ser ingen betenkeligheter ved at
kristiansandske hjem, fritidsboliger og næringseiendommer blir taksert av et selskap
uten takseringskompetanse. Fordi sakkyndig nemnd skal overprøve takserings -
materiellet.

At den fagkyndige nemnden består av tre politikere uten takseringskompetanse
burde ikke være egnet til å berolige noen som helst. På toppen av det hele får man
kanskje så lite som tre ukers ankefrist, og anken skal da behandles av en

 takstkommisjon også uten eiendoms faglig
kompetanse.

Det skal mer enn en tilfeldighet til for
at erfarne politikere kan noe som helst om
verdifastsettelse av kompliserte næringsbygg.
Det verste av det hele er at dette er den
 eneste klagemuligheten man får på 10 år. 
Så lenge skal nemlig taksten ligge fast før den
kan endres.

Dette systemet kan nesten oppfattes
som en provokasjon mot skatteyternes
rettssikkerhet. Sammenligner man denne fast-
setting av eiendomsskatt med formuesskatt
ved den vanlige ligningen blir forskjellene

åpenbare. Der kan man nemlig klage hvert år på verdigrunnlaget. Reglene for når
man skal ha medhold er dessuten klare. Klagebehandlingen på eiendomsskatten er
derimot på fritt skjønn av en nemnd som altså ikke er kvalifisert til å fastsett eien-
domsverdier.

Det virker nesten uforstårlig at dette gjøres for å kunne gi et mer rettferdig
 skattesystem. De som kommer til å anke verdiutmålingen vil aldri bli møtt med faglig
kompetanse. Mangel på skikkelighet i ankebehandlingen fratar krisiansandernes eien-
domseiere rettsikkerheten. Det burde verken prosjektleder Nils Olav Berge, rådmannn
Sommerseth eller Kristiansand kommunes politiske ledelse ta lett på.

Det er vanskelig å forstå hvilke kvalitetsikringstiltak som er bakt inn i denne
takseringsmodellen. Enda verre er det å se hvordan denne ordningen skal gi en mer
rettferdig taksering som var politikernes løfte under valgkampen.

Espen Solum
distriktsleder i Huseierens Landsforbund avd. Vest-Agder

Støyfritt vidunder
Dere har på side 83 i nr. 3 en liten pre-
sentasjon av Husqvarnas Automower.
Det kan virke som om dette er et pro-
dukt for allergikeren og den late. Jeg
har selv nylig installert en slik maskin i
vår hage med ca. 650 kvadratmeter
gressplen og mitt viktigste argument
for å anskaffe denne var fravær av støy.
Denne maskinen er helt fantastisk og
jeg skulle ønske hele nabolaget kunne
anskaffe seg maken. Den klipper gresset
praktisk talt lydløst, mens min kostbare
Honda gressklipper, som er en av de
mest avanserte motorgressklippere på
markedet, bråker aldeles forferdelig til
sammenligning. Nå som folk har flere
og flere bråkete maskiner kunne kan-
skje dette vært et tema for dere å ta
opp?

Oddbjørn Mantor

Dyrt å eie bevarings verdige eiendommer
Lederen i Hus & Bolig nr. 3 2010 var en betimelig oppsummering av visse sider ved å
eie fredete kulturminner. Disse problemene er like store for oss som sitter med bevar-
ingsverdige eiendommer som er lokale kulturminner og som ikke er formelt fredet. 

Omleggingen av ligningsfastsettelsen av slike eiendommer vil kunne få katastro-
fale følger for evnen til å vedlikeholde og bevare slike kulturminner. For, som redak-
tøren skriver, oppvarmingsutgiftene er store og vedlikeholdet er spesielt krevende
økonomisk og profesjonelt. Tilskuddsordninger til løpende vedlikehold finnes ikke. 

Løsningen med skattelette som belønner egeninnsats er, som redaktøren skriver,
god. Regjeringen tenker imidlertid i retning av en ikke ubetydelig skatteskjerpelse
for disse eiendommene med sitt nye system. I mitt tilfelle kan en femdobling av for-
muesskatten bli konsekvensen. For oss med lav skatteevne (pensjonister) får det
store økonomiske konsekvenser. Vi kan ikke skaffe oss likvide midler for å betale
skatten. Som statsminister Stoltenberg uttalte i Søndagsavisen på NRK P2: "Vi kan
ikke selge fabrikker for å betale pensjoner". 

Gunnar Sæther, Oslo

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. 
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ETTERISOLER
YTTERVEGGEN

RIKTIG. 
Les mer side 77

VARMEPUMPER:
Mindre støy
med riktig
plassering. 

Les mer side 85

PELLETS:
Innkjøp i store
kvanta gir best

fyringsøkonomi.
Se side 69

UNNGÅ TREKK FRA KALDE DØRER: 
Gamle dører er sjelden isolert. Les hva du kan
gjøre med det uten å forandre husets særpreg.

Se side 82

FOTO: Nina Granlund Sæther 

tema: 
enøk og oppvarming



Trenger du hjelp til  
energimerking av boligen?

rim
.n

o

Tlf: 07336
www.seen.noI samarbeid med Norges Takseringsforbund

Profesjonell energimerking fra SEEN gir trygghet for selger og troverdighet for kjøper. 
Våre objektive fagmenn gir deg også en liste med konkrete energibesparende tiltak. 
Husk at riktig energimerking kan øke verdien på bygget.

Nå er det lovpålagt å energimerke alle boliger og fritidsboliger over 
50 kvm som skal selges eller leies ut.
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Fyr lønnsomt 
med pellets
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FORNØYD:
Inger Marie
Hattrem er

glad for at fa-
milien valgte
pelletskamin
da de bygde

nytt hus, men
hun og ektefel-
len vurderer å
bytte ut små-

sekker i boden
med en pellets-

silo utenfor
stueveggen.

tema: enøk og oppvarming

Kjøper du pellets i store kvanta er
det like billig som å ha varmepumpe
– og mer stabilt i ekstremvær. 
Men det krever stor bodplass. 
Eller kanskje du vil bygge 
en pelletssilo? 

TEKST OG FOTO: INGVILD AMDAL





– Det er mulig å installere en automatisk inn -
mater til pelletskamin fra ekstern silo. Det står på
ønskelisten min i år, sier Inger Marie Hattrem og
fyller opp kaminen med pellets på gamlemåten –
for hånd. Hattrem har vært en ivrig pelletstil-
henger i årevis. Faren hennes jobbet tidligere i
Hydro Texaco, som har en egen avdeling for bio-
varme. Godt påvirket av farens argumenter inves-
terte Hattrem og ektemannen Bjørn Martens
Meyer i en pelletskamin i september 2005, da den
nye eneboligen deres på Frogner i Akershus sto
ferdig.

– Vi vurderte andre former for punktvarme,
som varmepumpe, i tillegg til vannbåren varme
med egen kjel. Men vi kom frem til at pelletska-
min var det beste alternativet for oss. Spesielt
fordi det er miljøvennlig og enklere i drift enn
mye annet. Dessuten har vi åpen flamme i kami-
nen. Det er besnærende at løsningen er gunstig
prismessig, miljømessig og at det samtidig gir
 følelsen av en vedovn, sier Hattrem.

– Hvor viktig var økonomi for valget av
pellets kamin?

– Jeg er ikke oppdatert på kostnader i et
sammenlignende perspektiv, men vi kom frem til
at det var rimeligere. I etterpåklokskapens lys ser
jeg at vi muligens burde installert en pelletskjel
med varmtvann og oppvarming på samme sys-
tem. Det hadde nok lønt seg. Vi burde nok også
lagt gulvvarme. Men det er rart med det når man
bygger hus – det er et stort prosjekt og alle beslut-
ninger skal tas samtidig. Det sies at man bør
bygge to hus før man gjør det riktig, sier Hattrem.

Lønnsomt med punktvarme i nybygg
Ikke alle ville være enig i at Hattrem og Martens
Meyer tok et økonomisk dårlig valg. Seniorforsker
Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvik-
ling mener pelletskamin generelt er mer lønn-
somt enn pelletskjel med vannbåren varme i nye
eneboliger.

– Med dagens regelverk har nye boliger et re-
lativt lavt oppvarmingsbehov per kvadratmeter.
Selv store eneboliger med 250 kvadratmeter bo-
ligareal vil derfor ikke få økonomisk lønnsomhet
ved å investere i infrastruktur for vannbåren
varme og egen varmesentral, sier Sand. Han me-
ner det samme er tilfelle i eksisterende boliger der
det ikke er lagt opp til vannbåren varme fra før.
Når det er sagt er det ikke nødvendigvis pellets -
kaminer som er den billigste formen for punkt-
varme.

– Husholdninger med oppvarmingsbehov på
12 000 kWh per år, som er vanlig for en enebo-
lig fra 90-tallet, får normalt best økonomisk resul-
tat med luft til luft- varmepumpe. En del hushold-
ninger ønsker ikke slike varmepumper, blant
annet fordi de tar plass på veggen og gir relativt
liten effekt når behovet er størst, sier Sand. 
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GODT VALG: Det er kostbart å innvestere i infrastruktur for vannbåren
varme. Derfor er punktvarme svært ofte det mest lønnsommme, hevder
seniorforsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

tema: enøk og oppvarming
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Denne gruppen vil få lavere investerings- og driftskost-
nader av å fyre med ved enn med pellets, forutsatt at veden
er tørr og ikke dyrere enn markedspris per favn.

– Men vedfyring har ikke temperaturstyring og automa-
tisering. Det får mange til å velge pellets. Og er alternati-
vet ved i småsekk, er pellets mer lønnsomt for de fleste bo-
liger med en slik type punktoppvarming. Når det gjelder
pellets versus elektrisitet, viser vår forskning at oppvar-
mingsbehovet må være betydelig større enn 12 000 kWh
per år for at pellets skal bli en lønnsom oppvarmingsløs-
ning, sier Sand.

Kommer i ulike kvanta
Sands regnestykke handler kun om økonomi. Han ser
bort fra noe som veier tungt hos mange som velger pellets
fremfor andre oppvarmingsalternativer – nemlig miljø.
Fyring med pellets gir såkalt CO2-nøytral energi. Det vil si
at CO2-utslippet som følger av fyringen tilsvarer det utslip-
pet som ville oppstått dersom plantene råtnet ute i natu-
ren. For Inger Marie Hattrem var dette aspektet viktig. 

– I det forrige huset vårt var det oljefyr og radiatorer.
Det var uaktuelt da vi kunne velge selv. Men huset har stort
volum og er relativt krevende fyringsmessig. Derfor har vi
også varmekabler på badet og elektrisk punktvarme i bar-
nas rom. Det står også en vedovn i kjelleren – en forsikring
i tilfelle strømmen går, sier Hattrem.

Hun mener familien har et normalt oppvarmingsfor-
bruk, og anslår at de bruker rundt 3 000 kroner i året. 1
kilo pellets koster gjennomsnittlig 0,40 kroner, og skaper
om lag 4,8 kWh ved forbrenning, ifølge KL Miljøvarme.
Kiloprisen varierer likevel ut fra hvor store kvanta du kjø-
per. Som kunde kan du hente eller få levert pellets i sek-
ker – enten småsekker på 12-16 kilo eller storsekker på
1 000 kilo. Eventuelt kan du få levert pellets i bulk, hvil-
ket betyr at pelletsen fraktes i løs vekt i en tankbil og ”blå-
ses” inn i en silo i eller utenfor huset. 

Ifølge KL Miljøvarme blir 37 prosent av produsert pel-
lets levert i småsekk, 11 prosent i storsekk og 52 prosent i
bulk. Sistnevnte er ofte større mottakere med kjel, og sjeld-
nere huseiere som fyrer med en pelletskamin slik Inger
 Marie Hattrem gjør. Hun har kjøpt småsekker fra dag èn.



www.hyttami.no

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

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

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

HyttaMi gir deg full kontroll med din hytte via:

Internett

Sms

Telefon

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

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

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

MILJØBEVISST: Inger Marie Hattrem og ektefellen er
 nesten de eneste i boligfelte som fyrer med pellets.
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– Vi kjøper to års forbruk av gangen – det er
ulønnsomt å kjøpe pellets tre ganger per sesong,
for det er frakten som koster. Men det er klart det
stiller krav til oppbevaring. Det er viktig å ta
plasshensyn med i beregningen når man velger
pellets, påpeker Hattrem. I starten lagret familien
småsekkene med pellets på toppen av garasjen.
Etter hvert syntes de det ble slitsomt med mange
turer opp på garasjen i all slags vær, og lagrer nå
pelletsen i en bod i som ligger i forlengelsen av
huset. 

Vurderer pelletssilo
Hattrem mener alvor når hun sier at hun drøm-
mer om å slippe å bære og mate pellets. Målet er
å bygge en pelletssilo utenfor husveggen.

– Vi er i dialog med en produsent om å få le-
vert pellets i bulk i stedet. Men jeg er usikker på
hvor en silo kan plasseres, der må vi nok konfe-
rere med fagfolk før vi tar en beslutning. Vi har i
utgangspunktet plass utenfor stueveggen, det er
nok det mest praktiske. Og jeg tror det er en god
del penger å spare på å få levert i tankbil, sier
Hattrem. 

Oppvarming basert på pellets som leveres i
bulk er ganske riktig et svært lønnsomt alternativ,
mener Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Ut-
vikling.

– Prisforskjellen på småsekk hos detaljist og
kjøp av større kvanta enten hos detaljist eller
produsent er betydelig.  Hadde man for eksempel
hatt et system hvor husholdninger går sammen
og kjøper pellets i bulk, kunne effektiv varmepris
med pellets vært 20-25 øre lavere og pellets hadde
da trolig vært det mest lønnsomme oppvarmings-
alternativet – med unntak av ved til selvkostpris.
Med en slik pris kunne pellets hatt samme om-
fang som luft-luft varmepumper, sier Sand.

tema: enøk og oppvarming

Fakta om pellets
Pellets er et naturprodukt som er laget av treflis som er presset
sammen under trykk. 

Forbrenningen ses på som miljøvennlig, da CO2-utslippene ved
pelletsfyring tilsvarer den som dannes når plantene råtner i
 naturen. 

En typisk pellet er seks – åtte millimeter i diameter, og kommer i
ulike kvaliteter. Noen er grovere, dyrere og brenner lenger, mens
andre er finere, billigere og brenner opp fortere. 

Pellets som leveres i bulk er rimeligere enn pellets i små sekker.

Oppvarmingsbehovet må være betydelig større enn 12 000 kWh
per år for at pellets skal bli en lønnsom oppvarmingsløsning.

Priseksempel ved levering til privatkunder
1 tonn pellets 6mm småsekk kr 3 400
1 tonn pellets 6mm bulk kr 2 525
Transport kommer i tillegg

Priser pelletskamin: Fra kr 16 000 til kr 35 000 
Priser pelletskjel: Fra kr 120 000 til kr 160 000 

VELSTABLET: Innkjøp av pellets i store
kvanta gir best fyringsøkonomi.



En silo krever imidlertid et visst armslag. KL Miljø-
varme mener at en enebolig med et energibehov på 20 000
kWh i året trenger 4,6 tonn pellets til et års forbruk. Det
innebærer et volum på ca. 6,6 kubikkmeter, og med det de
kaller en ”normal takhøyde” trenger du en gulvflate på 1,5-
2 kvadratmeter for å romme en silo.

For de som ikke har plass til en silo er det som regel en
bod eller garasje som gjelder for oppbevaring av pellets.

– Da er plassbehovet mindre enn for ved. Har man
plass til en favn ved har man også plass til en storsekk med
pellets eller tilsvarende i småsekk, sier Sand.

Automatisert
Det vil absolutt være mulig å plassere en silo på tomten til
Inger Marie Hattrem. I tillegg til mindre bæring og mer
lommepenger er det ytterligere en fristelse knyttet til en slik
løsning – muligheten for automatisk innmatingsfunk-
sjon. Hattrem har sans for automatikk, og kaminen på
Frogner har allerede en god del finesser.

– Vi har en styringsenhet i kjøkkenet som regulerer og
forhåndsprogrammerer temperaturen. Kaminen er for ek-
sempel alltid stilt inn på nattsenkning. I tillegg skrur den
seg automatisk på en halvtime før vi står opp om morge-
nen i ukedagene. Så skrur den seg av igjen litt etter at vi går,
og når barna kommer hjem fra skolen er den i gang igjen.
Det er en stor fordel i forhold til vedfyring, sier Hattrem. 

Bare to andre i byggefeltet hennes har pelletsovn. Kan-
skje er det utstyrsprisen som skremmer dem fra å skifte ut
vedkubbene – Hatttrem ga kr 35 000 for sin kamin. Hadde
hun ventet et år, kunne hun søkt Enova om tilskudd, rik-
tignok begrenset til kr 4 000 kroner. Ordningen hadde
imidlertid ikke startet opp i Akershus, det var kun i Oslo
den var trådt i kraft.

– Sånt skjer, og det er det ikke vits i å bruke krefter på
å ergre seg over noe slikt. Det vesentlige er at vi har nytt ka-
minen fra dag én. Og jeg snakker bestandig varmt om pel-
lets til venner og kjente, konstaterer Inger Marie Hattrem.
husogbolig@huseierne.no
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Megaman® 
SENSOR pære

Pærene slår seg automatisk på 
når det blir mørkt og av når det blir 

lyst.

Pærene passer i de fleste utendørsarmaturer. E27 
sokkel. Sensoren påvirkes kun av dagslys, to pærer kan 
derfor monteres i samme armatur.

Nortronic AS 
tlf 66 81 38 60 • firmapost@nortronic.biz

* v/ 2,7 timer pr dag

Megaman energisparepærer 
får du hos ledende lampe-
kjeder og faghandlere i hele 
landet. www.nortronic.biz

PROTECTION
Glass & Hg

* v/ 2,7 timer pr dag

Miljøvennlige sparepærer
 
• Spar inntil 80% strøm! • 15 års levetid* 
• Silikonbelagte pærer beskytter både deg og miljøet
• Varmt, lunt lys • RoHS miljømerket

FRITTLIGGENDE: Det er god plass 
til en eventuell pelletssilo utenfor stueveggen 
til familien Hattrem og Martens Meyer i Frogner.
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Fra olje til 
pelletskjel
– For husholdninger med system for vannbåren
varme og oljefyr, er det som regel lønnsomt å
bytte til pelletskjel, sier Roald Sand ved Trønde-
lag Forskning og Utvikling. 

En stor fordel er at man kan bytte ut kun oljebrenneren, og er-
statte den med en pelletsbrenner. Resten av anlegget kan ofte be-
holdes slik det er. Det innebærer mange kroner spart. Leveran-
dørportalen boligvarme.no melder av det koster fra kr 120 000
til kr 160 000 å kjøpe og få montert en ny pelletskjel. Det er en
betydelig investering. Riktignok kan man motta et tilskudd fra
Enova på inntil kr 10 000 for å spe på utlegget. Heldigvis leg-
ger Roald Sand til at pelletsbrenneren kan være lønnsomt i drift.
– Harde konkurrenter er el-kjel og luft til vann-varme-

pumpe. Ved lavt oppvarmingsbehov vil el-kjel trolig gi best re-
sultat mens luft til vann-varmepumpe kan være mest fordelaktig
ved stort oppvarmingsbehov. Har man pelletskjel trenger man
imidlertid mindre tilleggsvarme i kuldeperioder, slik at dette kan
fremstå som en god løsning i en situasjon hvor oljefyren kan el-
ler skal byttes ut, sier Sand. Han påpeker at lønnsom pelletsfy-
ring generelt krever noe mer vedlikehold enn det de fleste er
vant til når det gjelder ved og elektrisitet. 
– I tillegg er man normalt avhengig av å få prisene et stykke

under veiledende pris pr. kg for småsekk for at det skal lønne
seg, avslutter Sand.

tema: enøk og oppvarming
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Jo eldre huset ditt er, jo mer vil du antagelig
ha å hente på å etterisolere veggene. Etteriso-
lering kan gjøres både utenfra og innenfra,

men de fleste anbefaler utenfra, både fordi det
bygningsteknisk er en god løsning, og fordi det da
er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fort-
satt er beboelig. 

Innblåsning i hulrom
I trehus er det hovedsakelig to måter å etterisolere

veggene utenfra på. Den ene er ved innblåsning
av løs mineralull eller cellulosefiber, den andre er
ved å legge inn isolasjonsmatter. 
– Hvilken av metodene som er best? Det kom-

mer gjerne an på huset, sier seniorforsker Sverre
Bjørn Holøs i Sintef Byggforsk. Innblåsning vel-
ges ofte der det er godt med hulrom i veggen. Spe-
sielt i hus bygget mellom 1930 og 1950 er det
vanlig å bruke denne formen for etterisolasjon.
– Trehus fra mellom 1930 og 1950 hadde

OMFATTENDE: Å etterisolere ytterveggene er en omfattende jobb, og fallgruvene er mange. Foto: Rockwool.

tema: oppvarming og enøk

Slik etterisolerer du 
ytterveggen

Frøs du i vinter, eller ruinerte fyringsutgiftene deg? Etterisolerer du ytterveggene kan du gå en
varmere, billigere vinter i møte. Jobben er omfattende, men ikke uoverkommelig. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

tema: enøk og oppvarming
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ikke isolasjon i form av mineralullmatter slik vi
kjenner dem i dag. De brukte tynne, sydde mat-
ter, sagflis eller andre lite holdbare materialer
som faller sammen i årenes løp. Slike boliger har
ofte godt med luft og hulrom i veggene og er
dermed egnet for etterisolasjon ved innblåsning,
sier Holøs. 
Etterisolering ved innblåsning er ikke et gjør-

det-selv-prosjekt, men en jobb de aller fleste set-
ter bort til firmaer som har det nødvendige utsty-
ret og kunnskap på området. 

Eldre og nyere hus
Mange trehus fra før 1930 er konstruert med
massive reisverksvegger. Her vil isolasjon ved inn-
blåsning ofte ikke være noe alternativ, rett og
slett i mangel på hulrom. Det samme gjelder for
nyere trehus fra 60-, 70- og 80-tallet med bin-

dingsverkskonstruksjoner. For begge
hustypene er isolasjonsmatter alter-
nativet.

Vil du etterisolere med minera-
lullmatter utenfra går du helt en-
kelt fortalt frem slik: Først fjerner
du det gamle, ytre panelet. Under
panelet ligger i de aller fleste tilfel-
ler en gammel vindsperre, som du
også fjerner. Under den igjen finner
du enten massive reisverksvegger,
eller bindingsverk og eksisterende
isolasjon. Er den gamle isolasjonen
intakt, kan den ligge; er den skadd,
bør den byttes ut med ny. 

Deretter legger du en 250 mil-
limeter bred vindsperre utenpå den
gamle bunnsvillen, før du monterer
nye lekter, vertikale, horisontale el-
ler i kryss, enten på reisverksveggen
eller i bindingsverket. (Det er også

mulig å feste lektene direkte på det eksisterende
panelet, men det gir blant annet fare for lekkasje
av kald luft og anbefales ikke av Sintef Bygg-

forsk.) Isolasjonen, i dette tilfellet mineralull-
mattene, rulles ut mellom lektene. Utlektingen er
viktig å gjøre nøyaktig: Er mattene 570 millime-
ter brede (som er Glavas standardmål), må lek-
tene monteres med 600 millimeters senterav-
stand, verken mer eller mindre. Deretter legger du
på ny vindsperre, enten i form av plater eller duk.
Det er viktig at vindsperren er tett. Skjøter må
klemmes, og overgangen til eksisterende bunns-
vill og raftepapp i takkonstruksjonen må også
gjøres tett. Til slutt er det på med ny, utlektet pa-
nel. Dersom du vil ha stående panel ytterst, leg-
ger du lektene horisontalt; har du liggende panel
monteres de vertikalt. Panelet må monteres slik
at det kan komme inn luft bak, og at vann kan
renne ut i underkant. 

Hvor mye isolasjon?
Det høres kanskje tilforlatelig ut, men før du gy-
ver løs, er det et par ting du bør tenke igjennom.
For det første: hvor mye ekstra isolasjon kan du
legge? 
Nye hus kan i dag ha opptil 400 millimeter

isolasjon i veggene. Det er sjelden mulig å etter-
isolere en eksisterende bolig opp til et slikt nivå.
Men skal du først etterisolere, bør du i hvert fall
legge 10 centimeter, mener seniorrådgiver Frode
Olav Gjerstad i Enova. På 1960- og 1970-tallet var
det vanlig med en isolasjonstykkelse på 100 mil-
limeter i ytterveggene. På 1980-tallet gikk man
opp til 150 millimeter. Med 100 millimeter eks-
tra kommer du altså fortsatt ikke i nærheten av
nye, energieffektive boliger, men 250 millimeter
vil være et akseptabelt isolasjonsnivå for eldre bo-
liger. 
Takutspringet kan sette en naturlig grense for

hvor mye veggen lar seg bygge ut. Kommer tak -
renna for nær veggen, kan det være fare for at
vann på ville veier trekker inn i isolasjonen. Dess-
uten mister man verdifull solskygging om som-
meren dersom takutspringene blir veldig korte.
Dette kan imidlertid oppveies av at godt isolerte

tema: enøk og oppvarming

1980-TALLS: Typisk oppbygging av en bindingsverksvegg 
fra 1980-tallet. Illustrasjonene viser tverrsnitt og perspektiv. 

SØK HJELP: Seniorråd-
giver Frode Olav Gjer-
stad i Enova påpeker
at det er mange utfor-
dringer når man skal
etterisolere et hus.
Han anbefaler derfor
alle å søke profesjonell
veiledning før de be-
gynner arbeidet.

Illustrasjonene er hentet fra boken ”Etterisolering – energisparende tiltak i småhus” fra Sintef
Byggforsk. Boken finnes i velassorterte bokhandler, eller kan bestilles på www.sintefbok.no.
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vegger også holder solvarmen effektivt ute om
sommeren. 
En annen viktig faktor du bør vurdere i for-

kant, er økonomien i prosjektet. Etterisolering
er helt klart mest lønnsomt dersom det skjer når
du uansett skal bytte ut gammel panel. Har du i
utgangspunktet ingen planer om rehabilitering el-
ler utskiftning av kledning, kan det bli vanskelig
å forsvare etterisoleringen økonomisk, i hvert fall
om du ikke regner med betydelig egeninnsats.
Husk også at dersom utbyggingen blir omfat-

tende, kan det kreve at du søker kommunen før
du setter i gang.  

Forankringen
Så over til de fysiske utfordringene når du først er
i gang med arbeidet. En av dem er å sørge for en
solid forankring av det nye stenderverket. Resten
av huset hviler gjerne støtt på en grunnmur, men
med mindre man utvider grunnmuren, får ikke
det nye stenderverket denne forankringen. Det
festes derimot bare rett på de eksisterende ele-
mentene i veggen. 
– I hus fra 1960-tallet og tidligere er det sjel-

den noe problem – her har veggene mer enn nok
bæreevne. I nyere hus er gjerne konstruksjonene
spinklere. Da er det desto viktigere å treffe det ek-
sisterende bindingsverket med skruene når du
setter opp stenderne, sier seniorrådgiver Frode
Olav Gjerstad i Enova, som anbefaler kraftige,
franske skruer til denne jobben. De nye sten-
derne skal bære en tung bør, i og med at det er i
dette det nye panelet festes. 
Andre utfordrende områder er hushjørnene

og overgangen til taket.
– God avslutning på hjørnene, det vil si nye

hjørnekasser, er like viktig som god forankring.
Ellers er det nærmest umulig å få til en lekkasje-
tett konstruksjon, sier Gjerstad. Han påpeker også
viktigheten av å gjøre avslutningen mot taket
nøyaktig, noe som kan være veldig vanskelig. En
god avslutning mot taket innebærer blant annet

Unngå kuldebroene
Lektene i en isolert vegg utgjør kuldebroer, det vil si områder der
kulden trenger lettere igjennom enn resten av veggen. Disse kulde-
broene kan du unngå ved å velge produktet RockVegg, reklamerer mar-
ketingsjef Torkel Wæringsaasen i Rockwool. 

– RockVegg-isolasjonen fester du bare rett på det eksisterende
bindingsverket med festebriketter. Det er både enklere enn den tradis-
jonelle metoden, og du får en bedre isolert vegg, sier Wæringsaasen.
Rockvegg bygger imidlertid ikke mer enn 47 millimeter. Ønsker du
tykkere isolasjon anbefaler Wæringsaasen Flex Systemvegg, som mon-
teres direkte mot bærende vegg, eller på kryssfinerplater festet til det
eksisterende bindingsverket.

Vurderer du å etterisolere boligen? 
Fordeler: 
• Lavere fyringsutgifter
• Bedre komfort inne
• Boligverdien heves
• Er du nevenyttig kan du gjøre mye selv, og ta én og én vegg
• Skal du uansett skifte panel, er det lurt å benytte sjansen 

Ulemper: 
• Er du ikke særs nevenyttig er det vanskelig å gjøre jobben selv
• Arbeidet er omfattende og tidkrevende for hobbysnekkeren
• Når huset blir tettere må du trolig også gjøre noe med ventilasjonen
• Kostnadene kan bli store
• Kan være ulønnsomt om det ikke er en del av en større rehabilitering

Mer informasjon: 
www.minenergi.no
www.glava.no
www.rockwool.no
www.maxbo.no 

OVERGANGER: Etterisolering med 100 millimeter isolasjon
på en vegg som har 150 millimeter isolasjon fra før. 
Illustrasjonene viser overganger mot sokkel og mot tak. 

Boken ”Etterisolering – Energisparende
tiltak i småhus” kan bestilles på
www.sintefbok.no 
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dobbel tetting med vindsperren. Også i avslut-
ningen nederst anbefales dobbel vindsperre, samt
på hushjørnene. 

Vinduer
Når man lekter ut veggen får det konsekvenser for
vinduene, som må flyttes utover ettersom veggen
blir tykkere.
– Det er jo en av de store fordelene ved å

etterisolere utenfra: At man får dypere vinduskar-
mer og bedre plass til potteplantene, sier Gjerstad.
Han legger imidlertid til at det ikke er gjort i en
håndvending å flytte vinduer og dører. Ikke bare
er de tunge og uhåndterlige – det kan også være
krevende å lage nye vinduskasser, som på grunn
av vinduenes høye vekt må være solide konstruk-
sjoner. Det er også veldig viktig, men kanskje
ikke så lett for amatøren, å sørge for tilstrekkelig
tetting rundt vinduene, slik at vinden ikke slipper
igjennom i overgangene. 
Er vinduene fra 1960-, 70- eller 80-tallet an-

befaler Enova utskiftning. Nye og moderne vind-
uer har ikke bare mindre varmetap, men også
bedre hengsler og beslag, bedre tetting, solregu-
lerende belegg, energibelegg, innbruddssikring,
barnesikring og så videre. 

Vindsperren
Utenpå isolasjonssjiktet legges vindsperren. hvis
oppgave er å tette. Det gjør nemlig ikke isolasjo-
nen – den bare holder varmen inne og kulda ute.
I motsetning til dampsperren, som er bak den
innvendige kledningen og som i nyere hus er en
helt tett plastduk, er vindsperren diffusjonsåpen,
slik at fukt som trenger igjennom ikke blir lig-
gende inne i veggen. Noe av problemet når man

www.h-partner.no

I mer enn 50 år har vi levert vinduer til fornøyde kunder. 
Vår filosofi er enkel; hos oss får du kun kvalitetsproduk-
ter. Kjøper du H-vinduet, får du et produkt som holder i 
mange år fremover.

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

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

– når det gjelder vindu!

 
En bestemor er en som 
hele slekten har kommet 
ut gjennom. Da er det 
ikke så rart om hun blir 
litt slaskete i skinnet.
     
 -Stine 5 år

tema: enøk og oppvarming



SJEKK STRØMFORBRUKET
DITT MED EN

STRØMMONITOR

• Du kan sjekke strømforbruket ditt til enhver 
tid - dag for dag, uke for uke eller måned for
måned, og samtidig lese av energikostnadene
til enhver tid. Eget PC program for nedlasting
av data samt bearbeiding av  strømdata, er
inkludert.

• Du får kontroll på strømforbruk, kostnader i
kroner og CO2-utslipp.

• Gjør barna energi- og miljøbevisste ved 
å følge forbruk, kostnad og CO2-utslipp i 
displayet. Strømmonitoren - Økometeret er
enkel å  montere og bruke. Du plasserer kun
en sender i sikringsskapet, og displayet kan
plasseres hvor som helst i huset.

• Strøm blir dyrere og dyrere, og dette er en
utvikling som vil fortsette. Ta kontroll 
over dine energikostnader nå!

tlf: 900 28 008
post@pointsecurity.no
www.pointsecurity.no

Spar både penger og miljø!
Reduser ditt strømforbruk med ca 10 %
og få full kontroll over strømregningen
med den nye strømmonitoren-økometeret. 

NÅ 
I 

NORGE!
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legger ny vindsperre og sørger for å tette i alle
sprekker og gjennomføringer med pakninger, tet-
ningslister, skum og fugemasse, er at man fjerner
mye naturlig ventilasjon. Resultatet blir i mange
tilfeller at man må installere en eller annen form
for mekanisk ventilasjon, dersom huset ikke har
det fra før.
– Det er ikke ideelt å ventilere et hus med

utettheter og sprekker. Ikke kjenner man kvalite-
ten på luften som går inn på denne måten – og
den som går ut, er varm og fuktig, noe som ikke
akkurat er heldig for veggkonstruksjonen, sier
Holøs i Sintef Byggforsk.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

er i dag den anbefalte løsningen. Det skal redu-
sere energibehovet og gi god ventilasjon. Uansett
om du velger dette, eller en enklere form for ven-
tilasjon, blir det altså enda en kostnad å regne
med. 

Hva kan du gjøre selv?
Er du av den nevenyttige typen, er det ingenting
i veien for at du kan etterisolere huset ditt selv. Si-
den det er en tidkrevende jobb, er det mulig å
planlegge det hele som et langtidsprosjekt, og
for eksempel ta fire vegger over fire år, eller én
vegg per vår- og høstsemester. Det øker imidler-
tid faren for fuktskader, og vil kreve at all tetting
utføres riktig, at kledningen er ventilert og dre-
nert, og at arbeidene beskyttes mot oppfukting
underveis. Å bare etterisolere én eller to værutsatte
vegger har lite for seg. 
En løsning, dersom du ikke er hundre prosent

overbevist om at dine egne snekkerferdigheter
holder, er å gjøre noe av jobben selv, og sette
bort det vanskeligste til fagfolk. 
– Du kan for eksempel fjerne den gamle kled-

ningen og vindsperren selv og så få hjelp til å
bygge stenderverk, hjørnekasser og vinduskasser,
før du selv legger ny isolasjon, vindsperre og ny
kledning. Det er spesielt oppsett av ny ramme til
vinduene i stenderverket som kan by på proble-
mer for amatørene, sier Gjerstad, som råder alle
som har tenkt å sette i gang med etterisolering å
søke profesjonell veiledning før de begynner.
raa@huseierne.no

   

VÆR NØYAKTIG: Ved etteriso -
lering rulles mineralull ut
mellom nye lekter. Glavas iso -
lasjonsmatter er 570 millimeter
brede, derfor må lektene monte-
res med 600 millimeter senter -
avstand -- verken mer eller
 mindre. Foto: Glava.
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Han har etterisolert veggene, og om vinteren
setter han inn ekstra vindusglass. Men når
temperaturen synker trekker det kaldt fra

både entreen og balkongdøren selv om oljefyren
går for fullt. Geoffrey Kempton er sørgelig klar
over at dørene i den gamle funkisboligen fra 1930-
tallet er lite energivennlige. Dørbladene er tynne,
og de holder slett ikke dagens standard med hen-
syn til varmetap. Men hva gjør man når man gjerne
vil beholde huset så originalt som mulig?
Eldre dører ble ikke isolert. Arkitekt Mari Kol-

landsrud, som har skrevet heftet ”Gode råd om el-
dre hus” for Fortidsminneforeningen og Huseier-
nes Landsforbund, mener likevel man bør forsøke
å bevare husets opprinnelige dør. Hvis døren går
rett inn til et oppvarmet rom, kan det være en
mulighet å isolere dørbladets innside selv om man
mister preget inn mot rommet, skriver hun. Hun
anbefaler også tetningslister. 
Seniorrådgiver Anne Gunnarshaug Lien hos

Enova mener også man kan undersøke om det er
mulig å isolere døren innvendig og gjøre noe med
tettingen rundt. Er det glass i døren kan det byttes
til to- eller trelags lavenergiglass med belegg.
– En annen mulighet er å lage en kopi av den

originale døren som tilfredsstiller dagens energi-
krav. Jeg tror det i mange tilfeller kan være en god
løsning, sier hun.

Kalde gufs fra 
gamle dører 

I forsøket på å få oss nordmenn til å spare energi, 
oppfordres vi til å bytte ut gamle vinduer med høy 
U-verdi. Men også døren kan være svært trekkfull.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

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. 

tema: enøk og oppvarming

VAKKER; MEN KALD: Har man en
original vakker dør bør man forsøke
å bevare den. Kanskje er det mulig 

å isolere dørbladets innside? 
Foto: Nina Granlund Sæther.
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Reduserte strømregninger er et Plus+

Den nye batteridrevne strømstyringsenheten ewt® Plus+ fra Glen Dimplex Nordic kan styre inntil 10 ulike 
soner. ewt® Touch har innebygget mottaker og styres enkelt via ewt® Plus+. For å styre andre ovner fra 
Glen Dimplex Nordic, monteres kun en mottakerplugg i ovnene. Ved hjelp av en stikkontaktmottaker kan 
også lys eller annet elektrisk utstyr slås av og på til forhåndsbestemte tider.

www.glendimplex.no   Tlf. 74 82 91 00
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Lavenergiovnen ewt® Touch representerer en ny generasjon 
varmeovner både innen funksjonalitet og design. ewt® Touch har 
en eksklusiv design og kommer i høyglans polarhvit utførelse.

Ovnen kan styres manuelt eller 
via et strømstyringssystem. 
Den innebygde timeren har hele 
10 ferdige programmer og kan 
styres elegant via ovnens touchpanel.

– en Touch av eleganse

U-verdi: 
Varmetapet til bygningskonstruksjoner og
vinduer angis med en U-verdi. Jo lavere
U-verdien er, jo lavere er varmetapet ut
av huset. De nye energikravene til
bygninger, som gjelder fra 1. august
2009, krever at U-verdien på vinduer og
dører, inklusive karmen, skal være på 1,2
eller lavere. U-verdi og den eldre beteg-
nelsen K-verdi er identiske.

Energirådgiveren innrømmer at det har vært
lite fokus på varmetap gjennom dører, og sier at
en dårlig dør kan være like ille eller til og med
verre enn et dårlig vindu.
– Er døren uisolert og det i tillegg trekker

rundt, kan den være et skikkelig varmesluk. Tet-
telist, isolert dørblad og isolert karm har også
stor betydning, påpeker hun. Vindfang som ikke
varmes opp fungerer som en buffersone og redu-
serer varmetapet noe, spesielt når det er isolasjon
i vegger, dør og tak mellom vindfanget og resten
av huset. ngs@huseierne.no

KAN KOPIERES: 
Å lage en fullisolert
kopi av den origi-
nale døren kan være
et alternativ hvis
man ønsker å redu-
sere fyringsutgif-
tene. Foto: Grete
Kempton.
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Vi merker forskjellene!

Gilje er den første og eneste 
produsenten av vinduer, skyvedører 
og balkongdører i Norge som er 

FSC-sertifisert. 

Dette betyr at trevirke i våre 
produkter kommer fra ansvarlig og 

bærekraftig skogdrift. 

Cert no. TT-COC-002850
© 1996 Forest Stewardship Council

Vi leverer komplette løsninger av vinduer og ytterdører! 
Individuell tilpasning og punktlig levering er vår 

styrke.Kontakt våre forhandlere.            
 

*Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.

GILJE
R

Low-E
1,0

GILJE
R

Low-E
1,2

GILJE
R

BASIS

GILJE
Low-E

GILJE
R

Low-E
0,8

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007.*Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007.GILJE
Low-E

1,2

Energimerking av bygg:

Energimerking av vinduer:

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007.* w w w. g i l j e . n o

Vi merker forskjellene fordi du isolert sett skal vite hvilke 
alternativer du har når du skal velge vinduer.

Gilje Low-E viser vinduets energimerking.

Gilje Low-E  0,8 og 1,0 
er anbefalt av ENOVA.
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Dagens luft til luft-varmepumper støyer mindre enn de første som kom på
markedet for snart ti år siden. Mange blir likevel overrasket over lydnivået
og irriterer seg over vedvarende susing. Er du var for lyd, bør du ta noen
forholdsregler både når du skal kjøpe og montere varmepumpe:

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Unngå støy fra
varmepumpa

tema: enøk og oppvarming

1 Sjekk lydnivået før du velger varmepumpe. Lydnivået varierer fra pumpe til pumpe. Det er stor forskjell på
de ulike fabrikantene,  og det er ofte slik at dyrere modeller er mer stillegående enn rimeligere modeller. 

2 Lyd måles i desibel (dB). Fordi måleenheten er logaritmisk vil en økning på 10 dB oppleves som 
en fordobling av lydnivået. Små forskjeller på papiret kan altså utgjøre store forskjeller i praksis.

3 Utedelen støyer som regel mer enn innedelen. Unngå derfor å plassere 
utedelen i nærheten av soveromsvinduer.

4 Ta også hensyn til naboer og plasser utedelen så langt unna  andres 
bolig og soverom som mulig.

5 Refleksjon øker lydnivået. Blir varmepumpa plassert trangt, 
for eksempel opp under en balkong eller inne i et hjørne, 
vil den kunne forårsake mer lyd.

6 Et tett plankegjerde kan fungere som støyskjerm.

7 Hvis varmepumpa ikke er montert riktig vil det kunne oppstå  vibrasjoner.

8 Jo kaldere det er ute, jo mer må varmepumpa jobbe og desto mer øker støynivået.

9 Inne vil refleksjoner fra vegger, tak og gulv føre til en viss  utflating av støynivået. 
Viftestøyen kan likevel bli sjenerende. Unngå derfor å montere innedelen rett ved siden av godstolen.

Kilder: 
Varmepumpeinfo.no,
Forbrukerportalen.no,
Norsk forening mot støy.
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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.

NY GENERASJON EDEL

Billedtekst: Velg mellom følgende fargealternativer: Farge, farge, farge, farge, 
farge, farge og farge.
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nyttpåmarkedet
“En ekspert er en spesialist som vet alt om noe 

og intet om alt annet.”
Ambrose Bierce

raa@huseierne.no Kaffe for 
kresne kløner
Er du en notorisk kaffedrikker uten 
de største tekniske ferdighetene? 
Da er en helautomatisk kaffemaskin
god å ha. Et nytt tilskudd er sveit-
siske JURAs helautomatiske IMPRESSA
J9 OT. Her er cappuccinoen og kaffe
latten kun ett tastetrykk unna, og du
kan justere styrken på kaffen fra 5
til16 gram kaffe per kopp. Maskinen
har to melkeskummere – én til høye
glass og én til kopper. I tillegg følger
det med en termokjøler som holder
melken kald i opptil 8 timer.
www.blackcat.jura.com.

Visuell varme
En liten vedovn er ypperlig til å varme
opp små boliger, men har ikke vært
kjent for å gi den store visuelle opp -
levelsen av flammer. Med den nye
Jøtul-modellen F 163 kan du imidlertid
se åpen ild fra tre kanter ved hjelp av
snedige sideglass. Et spesielt materiale
i glasset gjør at det ikke soter, og
takket være skjermplater kan ovnen
plasseres ekstra nært brennbare vegger.
Perfekt for den trangbodde.
www.jotul.com. 

Pimp opp bordet
Det finnes mange måter å sprite opp spise-
plassen på. En av de enkleste er å supplere
med en eller flere av disse humørspredende
krakkene fra Bolia. Setet i lakkert mdf har
en diameter på 36 centimeter, og kommer 
i fire farger; hvit, sort, lime og turkis.
www.bolia.no

Årets veggfarge
Er du opptatt av interiørtrender? Denne duse

blåtonen er årets motefarge for veggene, ifølge
malingsprodusenten Sadolin. Merket er nettopp
introdusert i Norge, men har blandet og solgt

maling helt siden 1777. I dag brukes  produktene
blant annet i fly- og romfartsindustrien, og bør
dermed tåle det meste av det norske hjem kan
tilby på slitasjefronten. Enten du går for årets

trendfarge eller noe helt annet. Forhandles gjen-
nom Bauhaus. www.sadolin.no

Vipp på veggen
Er du lei av å løfte toalettbørsten hver gang du
vasker badegulvet? Da kan den veggmonterte
 utgaven av Vipps ikoniske toalettbørste og såpe -
dispenser være verdt å se nærmere på. Produktene
finnes i hvitt, sort eller stål, er enkle å demontere
for rengjøring, og leveres med integrert låse-
mekanisme slik at de kan festes til veggen etter
behov. Vipp lanserer samtidig en veggmontert
toalettrullholder i rustfritt stål – som selvsagt 
glir rett inn i stilen. www.vipp.com
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Lett på labben
Det nye slagboret Easy fra Bosch skal gjøre
de enkle oppgavene enklere. Det er ergo -
nomisk tilpasset, lite og lett – og beregnet
for små oppgaver og uprofesjonelle brukere.
www.bosch.no  

nyttpåmarkedet
“Prisen er ferdig prutet, 

ingen vits i å prøve seg en gang.”
Eventyrer Lars Monsen i hyttesalgsannonse

Skyt løs
Irriterer det deg at du stadig vekk må
bruke verdifull fritid til å vedlikeholde
hus og hage? I så fall kan det kanskje
være tilfredsstillende å skyte løs på
husveggen. Med sprøytepistol og tre-
pleiemidler fra Pinotex kan du sam-
tidig få gitt veggen beskyttelse som
gjør at det kanskje blir lenger til neste
vedlikeholdsøkt. Pinotex trebeskyt-
telse og pistol fås kjøpt i Bauhaus-
varehusene. www.bauhaus.no 

For storfamilien
Dersom berget av skittentøy er i
ferd med å vokse seg til å bli en
hel liten fjellkjede, mens vaske-
maskinen knapt får puste mellom
øktene, kan det være på tide å ta
en real utrenskning i klesskapet
– eller skaffe seg en vaskemaskin
med større kapasitet. Denne nye
modellen fra LG Electronics har
en kapasitet på opptil elleve
kilo, noe som tilsvarer ca. 22
badehåndklær, 55 t-skjorter eller
110 par sokker. www.lg.com/no 

Giftfri terrasse
Fikk du flis under føttene på terrassen i sommer? Da kan det være på tide
å bytte gulv. Lunawood er et nytt svanemerket bestandig trevirke som med
fordel kan brukes i stedet for tropisk tre og kopperimpregnerte materialer.
Det er ikke tilsatt tungmetaller eller giftstoffer, og er produsert fra
bærekraftig skogbruk. www.lunawood.fi 

Glad sofa
At man kan bli litt gladere av å legge seg ned
på sofaen med en god bok eller TV etter 
en lang og slitsom dag, er vel noe de 
fleste har opplevd. Men at sofaen faktisk 
smiler til deg når du kommer inn, skjer 
vel ikke så ofte. Med mindre du har en 
Happy fra Brunstad. Formen er inspirert av 
et åpent og innbydende smil. Sittekomforten
skal det heller ikke være noe å si på. Gladsofaen
er å finne hos Møbelringen. www.brunstad.no 

raa@huseierne.no



87hus&bolig 4–2010 •

re
n

o
m

m
e

.n
o



88 • hus&bolig 4–2010

Du trenger en hussoppforsikring:

Når råtesopp- og
insektangrep plutselig er

blitt til hørbare
skader.

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

Du trenger ikke ringe noen ekspert. Faktisk er du selv utstyrt
med noen av de beste «søkeinstrumentene» som finnes:
Øyne – til å oppdage synlige skader, nese – til å registrere
den karakteriske råtelukten og ikke minst ørene.

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

Men siden råtesopp- og insektskader ofte oppstår på steder
hvor det kan være vanskelig å komme til, trenger du også
en forsikring.

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er det eneste forsikrings-
selskapet 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 treødeleggende
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           
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”På tide med litt nye bilder fra soverommet”. Slik
starter et innlegg i interiørbloggen Ifra Lahell.
Gjennom seks magasinskarpe bilder er alle vel-
kommen inn i blogger Julie Håkonsens fargeko-
ordinerte soveværelse. Utsnittene veksler mellom
oversiktsbilder og detaljfoto, og noen velplas-
serte, turkise detaljer spriter opp det sort-hvite in-
teriøret. Det ser lekkert ut. Proft. Men også veldig
privat. 

– Hvorfor er det på tide med nye bilder fra
sove rommet?
Blogger Julie Håkonsen ler. Så tenker hun seg

om.
– Jeg skjønner at det kan virke som en rar ting

å gjøre. Soverommet er jo det mest private rom-
met vi har. Men intensjonen var ikke å utlevere fa-
miliens privatliv. Jeg laget innlegget fordi andre
bloggere oppfordret meg til å vise interiøret på so-
verommet. Noen var begeistret for sengeteppet
mitt og spurte om jeg kunne vise flere bilder av
det. I blogguniverset deler vi ideer og tips med
hverandre, så jeg tok en ryddesjau og knipset i vei.
Dels fordi det er gøy og dels for å høre andres
kommentarer.

Fra kaféprat til nettdebatt
Over hele landet finnes det bloggere som Håkon -
sen. De bruker mye tid og krefter på å oppdatere
bloggene sine med bilder, tanker og tips om

Interiørbloggene blir stadig flere og mer
avanserte. De startet som oppussings-

dagbøker på nett. I dag ligner bloggene
profesjonelle boligmagasiner, og mange

har sin egen bloggbutikk for å selge
varer og tjenester.

TEKST OG FOTO: INGVILD AMDAL

Blogger om boligen



http://ifralahell.blogspot.com

http://
mitt-hjerterom.
blogspot.com/ 

http://linescountryliving.blogspot.comhttp://lisemorshave.blogspot.com

http://hespe.blogspot.com http://benthilde.blogspot.com

http://ralfefarfarsparadis.
blogspot.com

http://emmelines.blogspot.com



hjeminnredning – og nesten like mye på å besøke
og kommentere sine medbloggeres blogger. Inn-
imellom sender noen ut en felles utfordring av ty-
pen ”Vis meg dine lysekroner”, og lange følje-
tonger kan oppstå. Denne typen samspill er selve
essensen i blogguniverset, ifølge medieanalyti-
ker. Kathrine Ytterdal Sørum i Infopaq.
– På mange måter er interiørblogging en

videreføring av boligpraten mellom venninner
på kafé. Bloggen er en sosial arena for å formidle
og dele en interesse med likesinnede. Et forum for
å utveksle tips og diskutere boligrelaterte tema på
tvers av geografiske avstander. Slik utvider blogge-
ren nettverket sitt samtidig som hun dyrker en
hobby, forklarer Ytterdal Sørum. Det er ikke tilfel-

dig at medieanalytikeren bruker hunkjønn i sin
omtale av den typiske interiørbloggeren. 
– Som oftest er det snakk om en etablert

kvinne i alderen 25– 50. Gjerne med familie, og
naturlig nok med en sterk interesse for bolig og
interiør. 

Eksplosjon
At kvinner blogger om hus og hjem er ikke noe
nytt. Antallet bloggere og måten det blogges på
har derimot forandret seg. Blogger Elin Hakvåg
var blant pionerene da hun startet sin første inte-
riørblogg i 2005.
– På det tidspunktet var det ikke mer enn 15

av oss. Vi besøkte hverandres blogger jevnlig og

90 • hus&bolig 4–2010

Slik starter du en
interiørblogg:

Bestem først hva slags
blogg du vil ha. Skal det
være en personlig blogg
om deg og ditt liv i boli-

gen? Eller ønsker du en ren
temablogg om interiør? 

Neste punkt er å velge en
portal. Blogspot er et ut-
bredt valg blant norske
bloggere, og er enkel å
bruke. Du kan velge en
standardmal dersom du
ønsker det, og kun taste
inn navnet på bloggen og
de opplysningene du vil

dele.

Legg linker til andre blog-
ger. Det er viktig å bli

sett, ellers er det ikke en
blogg, men en hjemme-

side.

Meld deg inn i et bloggfel-
lesskap, som for eksempel

Norske interiørblogger
(norskeinteriorblogger.blog

spot.com). Her er det
enkelt å orientere seg i

hvilke andre blogger som
finnes, og det arrangeres
blant annet bloggtreff og

fotokonkurranser.

Lær deg å ta fine bilder.
Bloggingen kan være en

god motivasjon for å sette
seg inn i lyssetting og

ulike muligheter med kam-
eraet ditt.

Oppdater bloggen din
jevnlig. Det plasserer deg
høyere opp på blogg lister,

og sjansen for at noen
besøker bloggen din øker.

FIN PR: Signe Schineller er interiørstylist.
Hun bruker bloggen til å markedsføre seg

selv. Den forteller hvem hun er både profesjo-
nelt og privat. http://resignert.blogspot.com/
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Julie Håkonsen

Elin Hakvåg

ble godt kjent. I starten hadde vi til og med et
”hemmelig venn”-prosjekt der vi ga hverandre
gaver. Etter hvert som vi ble 30 – 40  stykker ble
det for mye å koordinere, forteller Hakvåg. I dag
skal det godt gjøres å organisere noe slikt. Bare i
bloggfellesskapet Norske Interiørblogger er det
registrert rundt 1 200 medlemmer. Mange av disse
har dukket opp i løpet av det siste året.
– Det har rett og slett eksplodert, konstaterer

Julie Håkonsen, som er med på å drive Norske In-
teriørblogger. Hun tror utviklingen skyldes vek-
sten i sosiale medier.
– Etter at halve befolkningen opprettet konto

i nettsamfunn som Facebook og Twitter har to
ting skjedd: Blogguniverset er blitt mer kjent, og
nordmenn er blitt mindre redde for å synliggjøre
seg selv. Det har ført til at flere starter interiør-
blogg, og at bloggene er blitt mer personlige enn
det som var vanlig før, sier Håkonsen. 

Startet som oppussingsdagbøker
Veteranen Hakvåg er enig i at blogguniverset er
blitt mer utleverende enn det var.
– I starten ville jeg ikke at noen skulle vite

hvem jeg var. Blogg var et nytt medium, og jeg la
ikke ut et eneste bilde av meg selv. Mest av alt var
jeg redd for at folk jeg kjente skulle synes blog-
gingen min var dum, husker Hakvåg. Den første
bloggen hennes var nærmest en oppussingsdag-
bok, hvor hun loggførte alle prosjekter.
– Jeg la også ut bilder av småting jeg kjøpte, og

spurte hva de andre bloggerne syntes. Vi var gene-
relt mer ydmyke enn det som er vanlig i dag,
både i kommentarer og egne blogginnlegg. Ny-
kommere i dag har en annen selvtillit i bloggene
sine, synes Hakvåg. Gjennom fem år som blogger
har også hun blitt mer åpen om privatlivet sitt. I
bloggen Prinsesse Elin skriver hun i en personlig
og humoristisk tone, og legger ut nye innlegg
hver dag. Og som mange interiørbloggere har
hun blitt interessert i foto.
– I starten hadde jeg et lite kompaktkamera,

som ikke tok spesielt gode bilder. Etter hvert be-

gynte jeg å bruke et proffere speilreflekskamera,
og er blitt mye flinkere.

Blir stadig proffere
Gode bilder er ikke bare viktig i en interiørblogg.
Det er det viktigste, skal vi tro kommunikasjons-
rådgiver Bente Kalsnes i internettselskapet Origo.
Hun har forsket på blogging i en årrekke, og ser
en tendens til at bloggerne blir mer og mer pro-
fesjonelle.
– Mye av det som kommuniseres skjer nå i bil-

deform. Bildene er ofte stilisert og ligner maga -
sinfoto, med miljøer som er arrangert og dekorert
for å vises frem. Det er vakkert å se, og bildene er
ment å fremstå som profesjonelle og inspire-
rende. Slik kan bloggeren vise frem sin estetiske
sans for lesergruppen, sier Kalsnes.
En del norske interiørbloggere skriver på eng-

elsk, og når dermed et bredere, internasjonalt pu-
blikum. Andre utmerker seg i så stor grad med
språk, fotografering og/eller fagkunnskap at inte-
riørblogging kan bli mer enn en hobby.
– Det er flere eksempler på at bloggere har fått

tilbud om å skrive profesjonelt eller holde fore-
drag – karrieremuligheter som oppstår fordi man
har kunnskaper om feltet, sier Kalsnes. Hun leg-
ger til at boligbladene for lengst har fått øynene
opp for de beste interiørbloggerne.
– Interiørmagasiner refererer til blogger, inter-

vjuer bloggere og bruker bilder fra blogger i sine
reportasjer. Det gjenstår å se om interiørblogger
vil påvirke bladenes livsvilkår. Vil leserne fort-
sette å betale for inspirasjon når den kan finne det
gratis på nett?

Selger varer gjennom bloggen
Medieanalytiker Kathrine Ytterdal Sørum tror ikke
bloggene truer interiørbladene.
– Bloggene har riktignok et fortrinn fremfor

magasinene – de kan få direkte tilbakemelding på
det de skriver. Likevel er bloggene snarere et sup-
plement til interiørblader enn en konkurrent. De
trekker veksler på hverandre ved å opprettholde Bente Kalsnes

http://lystadsvingen.blogspot.com http://www.prinsesseelin.com
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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

ER
SH

US
/O

PP
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M

AR
K

interessen for interiør, mener Ytterdal
Sørum.
En annen tendens i tiden er at stadig

flere bloggere åpner nettbutikk hvor de
selger egenproduserte varer – enten i
bloggen eller gjennom eksterne nett-
steder som epla.no. De mest utbredte
varene er håndlagde interiørprodukter
og klær. Ved å lenke sammen blogg og
butikk opplever mange både økt salg og
større trafikk på bloggen.
– Dette vil vi bare se mer av, spår

Bente Kalsnes. Hun får støtte av daglig
leder i Epla Siw Boine, som mener blog-
gene fostrer en ny generasjon norske
designere.
– Det er mange kreative sjeler rundt

om i landet som lager fantastiske ting.
Mange av de som har butikker hos oss
startet som rene bloggere, og begynte så
smått å selge produkter gjennom blog-
gen. Ulempen med bloggbutikker er at
kunder bestiller varene per e-post og
belastes i etterkant, og terskelen for kjøp
blir høyere. Etter hvert som omset-
ningen øker, foretrekker mange å ha en
ekstern nettbutikk hvor varene bestilles
og betales der og da, forklarer Boine. 

Bransjefolk blogger også
Også de som selger tjenester innenfor
interiørfeltet bruker blogg for å mar-
kedsføre seg. Interiørstylist Signe Schi-
neller er et eksempel på dette. Bloggen
hennes er lenket opp mot hjemmesiden
til firmaet hennes, og gir en smakebit av
hvem hun er både profesjonelt og pri-
vat. 
– I bloggen legger jeg ut tv-reporta-

sjer og magasinartikler jeg har jobbet
med, gjerne med litt ekstra bilder fra
settet. I tillegg deler jeg bilder som in-
spirerer meg, og selvsagt mange tips.
Bloggen er fin PR, og fremfor alt veldig
gøy. Jeg er imponert over hvor flinke og
positive damer i blogguniverset er. De
har et sterkt nettverk hvor de støtter og
bygger opp hverandre, sier Schineller. 
Blogginnlegget fra Julie Håkonsens

soverom er intet unntak. I løpet av én
uke kom det 16 kommentarer fra andre
bloggere, og Håkonsen fikk skryt for
innredning, lyssetting og fotografering.
En blogger mente at soverommet hadde
”akkurat den gode mixen jeg liker og
setter pris på”, og bestemte seg derfor
for å ”tusle litt mer rundt i bloggen
din”. Virtuelle husbesøk er åpenbart
kommet for å bli.husogbolig@husei-
erne.no

TAKSTFORMIDLINGEN A/S
Bjørg Strømmen, Takstmann MNTF

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

Tlf.: 23 36 50 75. Mob.: 90 08 18 18. 
E-post: post@taksering.no  www.taksering.no OS
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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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medlemsnytt
Helgen 4. – 6. juni var 114 delegater fra hele landet samlet til 

Huseiernes Landsforbunds landsmøte på Clarion Hotell i Stavanger. 

FOTO: Nina Granlund Sæther

medlemsnytt

Ny standard 
for grunn vanns -
brønner
Utredningssjef Dag Refling vil
representere Huseiernes Lands-
forbund i Standard Norges nye
komité for grunnvannsbrønner
til vann og energiforsyning.
Det er blant annet et behov
for å profesjonalisere forholdet
mellom oppdragsgiver og ut-
førende gjennom nye krav til
grunnvannsbrønner. Standar-
den skal brukes som grunnlag
for avtale mellom partene.

Bare grunnvannsbrønner
over en viss størrelse skal pr. i
dag byggemeldes. Dette gjør
at det er fritt fram for private
å etablere brønner til eget
bruk. Det er ikke krav om utar-
beidelse av overordnede planer
for uttak for et helt område, ei
heller plan for å sikre mot
forurensning av brønner. Det
er også eksempler på at for
stort energiuttak har ført til
nedkjøling av grunnen.

Brønner er i dag behandlet
i NS 3420, men standarden
dekker ikke bransjens behov
fullt ut. Markedet for etabler-
ing av grunnvannsbrønner for
energiuttak er økende, og det
foreligger ikke krav til denne
type brønner.
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medlemsnytt

Hildur Høiland er gjenvalgt som styre -
leder i Huseiernes Landsforbund på for-
bundets landsmøte i Stavanger i
begynnelsen av juni. 

– Jeg trodde jeg kjente organisasjo-
nen godt da jeg ble valgt som leder for
to år siden, men disse to årene har gitt
meg enda større
innblikk i alle de ak-
tiviteter Huseiernes
Landsforbund er enga -
sjert i til huseiernes
beste.  Derfor gleder jeg
meg til å ta fatt på to
nye år som styreleder,
og derigjennom være
med og videreutvikle
Huseiernes Landsforbund.

På landsmøtet har vi
fått på plass et revidert
og modernisert arbeidsprogram hvor
miljø og energiøkonomisering står i
fokus. Helt andre tekniske krav til bolig-
produksjon, energibruk og gjenbruk blir
sentrale stikkord i årene fremover,
påpeker Hildur Høiland.     

– Jeg stiller meg videre fullt ut bak
forbundets politikk om å redusere og på
sikt fjerne eiendomsskatten, arveavgiften
og dokumentavgiften, påpeker Hildur
Høiland.

Husierenes Landsforbund har i mange
år hatt en jevn og meget god medlem s -

vekst på rundt 10 prosent
netto økning årlig.
 Medlemstallet har nå
passert 165 000 betalende
enkeltmedlemmer.

– Det blir en prioritert
oppgave for styret og
 administrasjonen å videre-
føre en god medlemsservice
og fortsatt medlemsvekst,
påpeker styrelederen.

Med seg i HL-styret har
Hildur Høiland fått  nestleder

Andreas S. Christensen fra Oslo. Styre -
medlemmene er Erik Jarlsby fra Rogaland,
Gunvor Lien Nyhus fra Hedmark, Børge
Martinussen fra Troms, Inger Johanne
Dehli fra Trøndelag, Dag Stadheim fra
Oslo, Janicke Jebsen Vinje fra Vest-Agder
og Thor Johan Larsen fra Telemark.

Kunstgave på plass i Lyngdal
Til tross for anstrengt kommuneøkonomi valgte Lyngdal kommune å fjerne eien-
domsskatten. Ordfører Ingunn Foss mottok derfor 25 000 kroner fra Huseiernes Lands-
forbund til innkjøp av lokal kunst rett før jul i fjor. Nå er bildet av Ole Ertzeid ferdig og
på plass i rådhuset. Motivet viser hengebroa mellom Grøndokka og Bringsjordneset i
Lyngdal. Her ser vi ordfører Ingunn Foss og distriktsleder i Vest-Agder, Espen Solum
Foto: Rita Solum.

Nytt kontor 
i Tønsberg
Kontoret i Storgaten 36, rett ne-
denfor torvet i Tønsberg, er nå i
full drift med folk til stede stort
sett hver dag mellom klokken 9 og
16, melder distriktsleder Olav
Vilnes. 

– Kom innom når du har et
problem eller noe du vil dele med
oss, oppfordrer han. I løpet av
høsten og vinteren vil det bli
arrangert flere kurs og møter, blant
annet om farer og feller ved utleie,
styrearbeid i sameier og borettslag,
arv og eiendom, farer og feller ved
å selge eiendom og vinsmaking. 

Dersom du gir oss en
tilbakemelding på olav@vilnes.no
vil vi registrere deg og ta kontakt
når møtet nærmer seg, lover Vilnes. 

Hildur Høiland er gjenvalgt
som styreleder i Huseiernes

Landsforbund

Ordfører i
Lyngdal 
kommune
Ingunn Foss
og distrikts -
leder i 
Vest-Agder, 
Espen Solum.

Kontingent -
økning
Landsmøtet i Huseiernes
Lands forbund har vedtatt
at kontingenten, som har
vært uforandret siden
2005, skal økes fra 430
til 460 kroner i 2011.

Hildur Høiland gjenvalgt
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Ventelo er Huseiernes Landsforbunds
nye samarbeidspartner. For deg som
medlem byr det på muligheten for

å spare penger og tid. 
– Vi vil gi medlemmene tilbud om ra-

batterte priser på allerede konkurranse-
dyktige produkter. I tillegg får de mulig-
heten til å samle fasttelefon, internett og
mobiltelefoni hos oss. Vi har også et fa-
milietilbud der hele familien kan ringe
gratis til hverandre på mobil og fasttele-
fon. Ikke bare sparer man penger på dette.
Man får også alt på én faktura, og én le-
verandør å forholde seg til. For mange
tror jeg dette vil forenkle hverdagen, sier
administrerende direktør i Ventelo Pri-
vat, Øyvind Lien

Fra regningskaos til orden
Mange husholdninger forholder seg i dag
til en rekke leverandører av ulike tjenes-
ter – ofte flere ulike mobilselskaper, én
fasttelefonleverandør og én nettleveran-
dør. Regningene dumper ned i postkassen

i tide og utide, og til slutt mister man
oversikten over hva man egentlig betaler
for og når.

– Jeg har det litt sånn; regningene
kommer, og jeg betaler, men jeg er jo
ikke alltid helt sikker på hva jeg betaler
for, eller om jeg egentlig har de beste av-
talene, sier administrerende direktør i
Huseiernes Landsforbund Peter Batta.
Han har mer enn nok å holde styr på
med ett hus i Norge, ett i Ungarn og ulike
leverandører av telekomtjenester
hjemme, i fritidsboligen og på jobben. 

– For meg ville det være en stor let-
telse å bare få én regning, og ikke minst
ha ett nummer å ringe når noe går galt,
sier Batta. 

Som kunde hos Ventelo Privat og
medlem i Huseiernes Landsforbund vil
man være garantert rask og god kundeser-
vice.

– Huseierne-medlemmer får et eget
kundeservicenummer. Med dette num-
meret kommer de ekstra raskt frem til

kundeservice, sier account manager Inge
Snippen i Ventelo Privat.

Hjelper deg med å bytte
Dersom tanken på å skifte leverandør av
mobil- og internettjenester skremmer
deg, kan Snippen berolige: 

— Ta en telefon til oss. Vi guider deg
gjennom prosessen. I mange tilfeller kan
vi ordne alt, så du slipper å ringe rundt og
si opp alskens avtaler, sier han. En Ven-
telo-selger vil også kunne hjelpe deg med
å finne ut av hvor rask internettforbin-
delse du trenger, hvilken type mobilabon-
nement som passer for deg og din fami-
lie og lignende. 

Ventelo er et helnorsk telekomselskap
som eies av seks av Norges største kraftsel-
skaper: BKK (Bergenshalvøens Kommu-
nale Kraftselskap), Altibox (tidligere Lyse
Tele), NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk), Troms Kraft, Eidsiva Bredbånd og
Agder Energi. raa@huseierne.no

Slutt på regningskaoset
Er du lei av regningskaos, dårlig kundeservice og dyre abonnementer? 

Med mobil- og bredbåndsleverandøren Ventelo Privat kan du få ryddigere, 
billigere og bedre avtaler, lover administrerende direktør Øyvind Lien. 

SAMARBEID: 
Huseiernes Lands-
forbund har inn-
gått samarbeidsav-
tale med Ventelo
Privat. Fra venstre:
Sune Gynnerup, 
Morten Hansen,
Inge Snippen, Ulf
Borgan og Peter
Batta. Foto: Rikke
Åserud.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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Det var med vemod vi mottok bud-
skapet om at Jan Norenberg døde i
sitt hjem den 10. mai. Han ble 88 år
gammel. Jan var høyesterettsadvokat
av yrke, og viste i sin adferd standens
beste egenskaper: Han var ærlig,
grundig, velformulert og prinsipiell.
Men han hadde også en politisk fortid
fra lokalpolitikken i Bærum, noe som
gjorde ham suveren til å finne prag-
matiske løsninger som alle ble til-
fredse med. Jan var sosial, og hadde
ydmykhet for andres ståsted og ulike
syn. Alt dette gjorde ham til en på
alle måter respektert person, og den
type menneske som enhver organisa -
sjon trenger. 

Vi var heldige, for Jan valgte å komme
til oss. Gjennom et samarbeid med
 advokatene i Huseierforeningen på

slutten av 1980-tallet, ga han uttrykk
for at han gjerne ville bidra til ut -
viklingen av vårt nyorganiserte Hus -
eiernes Landsforbund (HL). Vi tok det
som en kompliment, og Jan ble valgt
som styremedlem i Oslo og Akershus-
avdelingen i 1989. Allerede året etter
ble han valgt til formann i foreningen
og i Hus eiernes Servicesenter, og i
1992 ble han så formann i hovedstyret
i Huseiernes Landsfor-
bund. Dette vervet hadde
han til mai 1996. På
landsmøtet da han gikk
av, hedret en fullsatt sal
Jan med stående applaus
og utnevnelse til
æresmedlem. 

I tillegg til å bygge vår
hjemlige huseierorganisa -

sjon, sten for sten, var Jan også
 engasjert med samarbeid over lande-
grensene. I begynnelsen av 1990-
årene stiftet vi Nordisk  Villaeier-
organisasjon, og HL kom også med i
den europeiske huseierorganisasjonen
UIPI. Jan var en dyktig skattejurist,
og ga med faglig styrke sitt syn til
kjenne når anledningen var der. Og
han gjorde det med glede: Sjelden 
så vi ham så fornøyd som etter et
velformulert innlegg i disse inter-

nasjonale fora.  

Jan var en smilets og godvil-
jens mann som det var godt å
være sammen med. Vi gledet
oss til samvær med ham, og
med hans kjære kone Birthe.
Jan og Bibs, som hun kalles,
var et tospann som i fel-
lesskap evnet å skape glede
og trivsel for alle som kom i

Jan Norenberg til minne

medlemsnytt
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deres nærhet. Vi følte sterkt med dem
begge da Bibs fikk slag for noen år
siden, og de to daglige turene til
sykehjemmet ble Jans faste program.

Hele tiden siden han fratrådte sine
verv i HL har Jan vært  invitert på
våre landsmøter og andre tilstel-
ninger, der vår ubestridte ”Grand Old
Man” alltid koste seg som vår æres -
gjest. Han var glad for å få ordet, så
han kunne få anledning til å gi ros til
alle ansatte og tillitsvalgte for for -
bundets fortsatte vekst og utvikling. 

Jan hadde sitt hjerte hos flere, og vi
har grunn til å være glade og takk -
nemlige for at det så tydelig også lå
hos oss. 

Adm. dir. Peter Batta og advokat Einar
Frigland i Huseiernes Landsforbund

Design som varmer
Safi r glassovn leveres i glassklar utgave eller 
som speil. Frontglasset kan også påføres 
dekor, f.eks. et motiv i farge og stil som 
passer til ditt interiør. Safi r er med andre 
ord mer enn en varmeovn. Den er også et 
stykke kunst som pryder veggen din!

Spar strøm med styring
Orion 700 kan styre Safi r 
og andre el-ovner ved hjelp 
av radiosignaler. Ved å senke 
temperaturen automatisk 
når du ikke trenger full 

varme, kan du spare opptil 25 % av 
strømmen du bruker til oppvarming. 
For en gjennomsnittlig enebolig med et 
forbruk på 30.000 kWh kan det bety 
4–5000 kroner i året!

Glen Dimplex’ produkter selges av ledende elinstallatører, byggevarekjeder og 
møbel-interiørbutikker over hele landet. Se mer om Safi r glassovn og Orion 700 på 
www.glendimplex.no eller ta kontakt på tlf 74 82 91 00
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– Ta bøssen og bena fatt!
Årets TV-aksjon går til Flyktninghjelpen. Administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund oppfordrer alle til å merke
seg datoen 24. oktober og melde seg som bøssebærere. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

– Flyktninghjelpen jobber blant annet med å gi hjemløse
fordrevne et eget hjem. Det er en sak som burde engasjere
oss som er så heldige å ha egen bolig i et trygt land, sier administrerende
 direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Han kom selv til Norge som
 flyktning fra Ungarn i 1956. Batta oppfordrer derfor alle medlemmer til å 
støtte aksjonen ved å knyte på seg skoene og gå søndagstur med bøsse under
TV-aksjonen søndag 24. oktober. 

– Jo flere bøssebærere vi kan mobilisere, jo flere hus kan vi bygge og jo
flere kan vi utdanne og gi hjelp og støtte, sier informasjonssjef for Flyktning -
hjelpen Henning Brikt Andersen.

Over 43 millioner mennesker er i dag på flukt. Det er det høyeste antallet i
dette årtusenet. Pengene fra TV-aksjonen skal gå dit nøden er størst, det vil si
Sudan, Somalia, Afghanistan, Den Demokratiske Republikken Kongo, Colombia,
Pakistan og det okkuperte palestinske området. 

Du kan melde deg som bøssebærer ved å ringe 02025 eller gå inn på nett -
siden www.tvaksjonen.no 
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Huseierdag 14. oktober
Torsdag 14. oktober går den årvisse huseierdagen
av stabelen. Ved hovedkontoret i Oslo og ved 
HLs distriktskontorer rundt i hele landet ønskes
medlemmene velkommen til åpent hus med 
foredrag og juridisk, teknisk og økonomisk 
rådgivning. Hovedtema i år er arv av hus 
og hytte. Mange steder vil også energi-
merking av boligen stå på programmet.
Følg med på www.huseierne.no og i 
lokalavisen for nærmere informasjon.

Kurs i bruk av internett
Internett er en stadig viktigere og nødvendig del av vår
hverdag. Men det er fremdeles mange som synes at dette er
vanskelig, eller ikke vet hvordan man skal ta nettet i bruk.

For alle dere arrangerer Huseiernes Landsforbund medlems -
kurs i bruk av internett.

INNHOLD:
• Hva er internett og hvordan fungerer det?
• Hva kan jeg bruke internett til?
• Hvordan søke informasjon på internett? 
• Bruk av e-post
• Bruk av sosiale medier
• Utfylling av elektroniske boligkontrakter
• Energimerking av boliger

STED: Fred. Olsens gate 5 i Oslo sentrum, 7. etasje. 
TID: Onsdag 22. september klokken 18 – 20. 
Enkel bevertning.

Kurset er kun for medlemmer i Huseiernes  Landsforbund og
er gratis. For påmelding og nærmere opplysninger: 
Ring 22 47 86 45 eller send e-post: c.mjelde@huseierne.no

Ingen forkunnskaper er nødvendig, 
og ingen spørsmål er for dumme!

STAVANGER: Kurs for sameier og borettslag
• Tirsdag 28. september: Ansvarsforhold og styrets oppgaver. Ved advokat Anders Leisner.
• Tirsdag 19. oktober: Krav til internkontrollsystem for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. 
Ved advokat Dag Stadheim.
Kursene holdes på hotell Alstor i Stavanger. Lett bevertning.

Nærmere informasjon: www.huseierne.no, rogaland-s@huseierne.no eller telefon 51 53 99 57. 

Se www.hallingkraft.no 
eller ring 815 68 044! 

Unngå håreisende 
strømpriser! 

Benytt deg av medlemsrabatten!

Motta tilbud på SMS - send kodeord: 
Strøm til 26112
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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

distriksledere



GRILL-  OG BÅLUTSTYR

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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løp & kjøp

STIGER OG STILLASEROPPVARMING

GARASJER OG PORTER

TRAPPER

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
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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. 4 må vi ha senest 10. oktober.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på kryssordopp-
gaven i nr. 3 var "Uten deposi-
tum kan det være vanskelig å
drive inn utestående leie eller
erstatning for skade på boligen".
Ryggsekk sendes til Eiliv Ree,
Asker, Torgunn Solberg, Mjøn -
dalen og Wenche Abrahamsen,
Finstadjordet.

Send gjerne svaret på e-post til
husogbolig@huseierne.no
NB: Skriv "Kryssord nr. 4" 
i emnefeltet.
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CONTAINERE

FUKTPROBLEMER

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

fagfolk til tjeneste

BYGG- OG TØMRERMESTER

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

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net



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.

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYR

Snøbrøyting - strøing
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

Ringsveien 3, 1368 Stabekk • Tlf: 67 11 33 20 • firmapost@thomasland.no

Vi utfører alt 
av rørleggerarbeid:
Raske rørleggere til riktige priser, 

med kunden alltid i fokus.

Vår kompetanse  – din trygghet!

Thomas Land AS  – Rørleggermester’n

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

www.pipe.no

TANKRENS

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
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Se de gode medlemsfordelene!
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Verv og vinn
Liten innsats – store premier!

S    

Verv en eller flere medlemmer til Huseiernes Landsforbund
og motta flotte premier allerede fra første verving! 

Jo flere medlemmer du verver dess flere poeng og større premier får du. Du kan når 
som helst bruke alle eller deler av poengene dine og ta ut de premiene du ønsker. 
Gå inn på www.huseierne.no for å se vårt store utvalg av flotte premier. 

Vi får stadig nye premier og medlemsfordeler!
Følg med på www.huseierne.no

Premieeksempel:
1 verving

Premieeksempel:
4 vervinger

Premieeksempel:
2 vervinger

Det er kjempe-

enkelt å verve! 

Se: huseierne.no



Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

4  •  2 010
kroner 49,-

Hvor lenge 
holder taket?

Retro på moten TEMA: Enøk og
oppvarming

Påbudt med
våpenskap

Hver 10. boligkjøper 

i trøbbel UNNGÅ 
FELLENE

EcoHeat
VÆSKE/VANN
5,7-12 KW

EcoAir
LUFT/VANN
5,7-25 KW

BLI EN EFFEKTIV MILJØTYV DU OGSÅ. 

Gå inn på www.ctc.no for å lære mer om 
våre varmepumper.

                    

EcoAir

     
5,7-25 KW

ANN/VVANNTLUF
EcoAir

5,7-12 KW
ANN/VVANNEÆSKVVÆSK

EcoHeat
  

våre varmepumper
.ctc      Gå inn på www   w.ctc.no for å lære mer 

IV MILJØTKEFFEN EBLI  

.våre varmepumper
om .ctc.no for å lære mer 

YV DU OGSÅ.TIV MILJØ  

hus
&bolig

4 •2010


