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TA 
VANNSJEKKEN!

Rolig, vi hjelper deg.

Det er grunnen til at vi samarbeider tett med Huseiernes  
Landsforbund og rørleggerkjeden Varme & Bad om å få  
deg til å ta vannsjekken. Målet er å forebygge og  
redusere antall vannskader. 

Les mer om hvordan på www.vannsjekken.no

     
     
     

Skulle du likevel få en skade gir en boligforsikring i If økt 
trygghet. Hvert år gjennomfører vi 1,4 millioner skade-
oppgjør. Det er flere enn noen andre. Halvparten av 
alle skader løses innen 24 timer og våre mest fornøyde 
kunder er faktisk de som har hatt en skade. Vi kaller det  
skadeoppgjør slik det burde være.

Ring oss på 02400 eller besøk www.if.no

STRENGE FROSTVINTRE, KJØLESKAP MED 
VANNTILKOPLING, KRAN, SLUK, VASKE- OG 

OPPVASKMASKINER. 

I samarbeid med:
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ende. Foto: Nina Granlund Sæther.
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DYREST I NORGE: Steigen i Nordland er på skatte- og avgiftstoppen. 
Høye kommunale avgifter og maksimal eiendomsskatt bidrar til fraflytting,

mener BI-rektor. Foto: Bård Løken / Samfoto.

SIKRE SKAP: En safe kan beskytte verdi-
ene dine både mot brann og innbrudd.

26
8

IKKE FOR OFTE: Kjemikaliedamp fra
malte vegger kan gi allergier hos barn.

Mal ikke veggene for ofte, råder forsker.
Foto: Didrik Sæther.

73
ENØK: Svenn-Erik Hagen investerte
350 000 kroner i bergvarmepumpe.
Etter fem år sluttet kompressoren å
virke. Foto: Nina Granlund Sæther.



– vi skal samme veien

Besøk gjerne www.nor-way.no 
for å la deg inspirere til nye reiseopplevelser!

Dette er et slitt, gammelt uttrykk, men ikke mindre
riktig av den grunn. Vi i NOR-WAY Bussekspress vet
at passasjerene våre er glade i å reise ut i verden
fra tid til annen. Vi vet også at det er ingen ting
som å komme hjem igjen.

Punktlighet og plassgaranti
Punktligheten vår er vi stolte av. Det skal være en selvfølge at
vi følger rutetidene og får deg hjem igjen presis etter tids-
skjemaet ditt. En god tanke, ikke sant? En annen god tanke vi
har, er at du får garantert plass om bord uten reservasjon eller
ekstra kostnader. En god tanke rekker lenger!

Vi håper at du nyter å være underveis sammen med oss og lar
selve reisen være en del av opplevelsen. Og så kan du stole på
at vi tar deg trygt hjem igjen når hjemlengselen blir for stor.

Borte bra, hjemme best
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Redaktør Nina Granlund Sæther leder

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

Næringsministeren fikk seg en nesestyver da stats-
ministeren i beste sendetid på NRK proklamerte
at ”Trond Giske mener det vi har vedtatt at han
skal mene”. Giske hadde, etter fraternisering med
Rimi-Hagen, foreslått å bytte bort formuesskatten
med eiendomsskatt. ”Vi kan ikke leve i lengden
med at penger investert i bedrifter skattes som
formue på en helt annen og tøffere måte enn
penger plassert i eiendomsmasse”, sa han til
 Dagens Næringsliv – og ble da også skamrost av
Stein Erik Hagen. Men Jens Stoltenberg og de
rød-grønne samarbeidspartnerne var ikke like
 begeistret for soloutspillet, og det fikk da også
Trond Giske høre. 

Mange næringslivstopper og økonomer har
gitt uttrykk for at skatt på formue er uheldig for

næringslivet. I tillegg har en rekke økonomer
også ivret for hardere beskatning av

bygninger. Den tidligere sentralbank-
sjefen er en av dem. Han har blant
annet vist til at eiendom beskattes
langt hardere i andre land det er
 naturlig å sammenligne seg med.
 Regjeringen har så langt ikke villet

høre på utspillene. Både Høyre
og Fremskrittspartiet vil fjerne
formuesskatten, men Siv Jen-
sen (Frp) er skeptisk til eien-
domsskatt, og Erna Solberg (H)

er ikke villig til å lempe utgiftene
over på vanlige forbrukere. 

Da Finanskriseutvalgets

konklusjon ble fremlagt på nyåret, foreslo også
de hardere beskatning av boligmassen. Selv om
boligbeskatningen neppe hadde hatt noen dir -
ekte innvirkning på finanskrisen, mente utvalget
at økt beskatningen av bolig ville kunne gi bety-
delige samfunnsøkonomiske gevinster. Finans -
minister Sigbjørn Johnsen var raskt ute med å
legge ballen død. Vi har ingen planer om å øke
boligskatten, sa han på pressekonferansen.

Vi setter vår lit til at heller ikke en eventuell
blå regjering vil falle for fristelsen til å beskatte
hjemmene våre hardere. Jens Stoltenberg og  Sig -
bjørn Johnsen har fått med seg noe parti kollega
Trond Giske, en rekke næringslivsstopper og de
fleste økonomer ikke har skjønt. Vi kan ikke
sammenligne oss med andre land. Og vi kommer
heller ikke til å flytte pengene våre over til børsen
– det ligger ikke i nordmenns natur. Helt siden
krigen har skiftende regjeringer stimulert til kjøp
av bolig her i landet. Derfor eier de fleste i Norge
boligen sin selv. Det bidrar til en høy boligstan-
dard for folk flest, men også til gode bomiljøer.
Det er forskning som viser at vi tar mer ansvar for
omgivelsene våre barn og ungdommer skal vokse
opp i når vi eier selv. Vi skal ikke lenger enn til
Sverige for å registrere at mellom 70 og 80 pro-
sent av befolkningen er leietagere. Derfor er også
forfall og forslumming et økende problem på den
andre siden av Kjølen. I andre europeiske land er
det store eiendomsbaroner som kontrollerer ve-
sentlige deler av boligmassen. At disse eiendom-
mene beskattes synes bare rett og rimelig. Å be-
skatte folks hjem er noe helt annet. Det må skilles
mellom boligen vi bor i og eventuelle andre eien-
domsinvesteringer. ngs@huseierne.no

Fingrene fra fatet!

Fo
to

: 
Be

rit
 R

oa
ld

, 
Sc

an
pi

x

1 • 2011

Magasin for Huseiernes Landsforbund

Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo

Telefon: 22 47 75 00

Telefaks: 22 41 19 90

Jusstelefon: 22 47 75 07

Hjemmeside: www.hus-bolig.no

e-post: husogbolig@huseierne.no

Redaktør: Nina Granlund Sæther

Utgiver: Huseiernes Landsforbund

Layout: Geoffrey Kempton

Produksjon: Artko

Medlemsskap Huseiernes 
Landsforbund: kr 460,- 

Utkommer med 6 nr. i 2011

ISSN 0333-3329

Opplag 1.halvår 2010: 184 985

Medlem av Den Norske 
Fagpresses Forening

Opplagskontrollert av Fagpressens 
mediekontroll

Annonser: Ekjord Marketing AS

ellen.ekjord@ekjordmarketing.no

Postboks 111 Slemdal, 0710 Oslo

Telefon: 22 92 01 50

Forsidefoto: Barbro Fauske Steinde, 

Nina Granlund Sæther og Signe Dons / Scanpix.



Vi hadde knapt beveget oss inn i det
nye året før HL ble oppfordret til å
starte en landsomfattende strøm -
aksjon. Forrige gang vi mobiliserte for
det samme var vinteren 2002 til 2003.
Da arrangerte vi tradisjonell under-
skriftskampanje og demonstrasjon
med appeller utenfor Stortinget. Også
vinteren 2009 til 2010 var unormalt
kald med høye strøm priser. Den vin -
teren vi nå opplever er derimot den
kaldeste i manns minne. I november
og desember hadde vi kulderekord og
husstander landet over mottar i disse
dager tidenes høyeste strømregninger.

Det interessante er at kraftverkene,
som er eid av Staten, kommuner og
fylkeskommuner, produserer 90 pro-
sent av strømmen i Norge. Det er
 derfor de som tjener grovt på de høye
strømprisene. Prisen for å produsere
én kWh strøm er under 15 øre. Nå
 selges denne på markedet for 47 øre.
Fortjenesten til kraft produsentene, i
stor grad Statkraft, er med andre ord
32 øre per kWh. 

I 2010 var overskuddet hos kraftpro-
dusentene over 30 milliarder kroner.
Samtidig vet vi at Staten hvert år tar ut
over 85 prosent av overskuddet i eier -
utbytte. I tillegg tar Staten 25 prosent
merverdi avgift (på en urimelig høy
strømpris), elavgift, ENOVA-avgift og
andre  avgifter med moms på  toppen. 
I sum blir dette enorme milliard -
beløp.  Derfor er det ikke rart at mange
huseiere betrakter dette som et ”røv -
eri”, eller som en skjult boligskatt.

Vi er helt enige i at strømprisen, sam-
men med alle avgiftene, er urimelig
høyt priset, og mobiliserer derfor til
folkeaksjon mot regjeringen, Statkraft
og Enova. Vi håper og tror at dette kan
bli en skikkelig grasrotaksjon som
mobiliserer store lag av befolkningen.
På nettsiden www.stromaksjonen2011.no
eller på www.huseierne.no kan alle
underskrive på til sammen 10 krav
 rettet mot regjeringen ved olje- og
energiminister Terje Riis-Johansen,
kraftprodusentene ved konsern -
direktør i Statkraft Christian Rynning-

Tønnesen og Enova ved administrer -
ende direktør Nils Kristian Nakstad.
De underskrevne e-postene går til
Hus eiernes Landsforbund, som for-
midler dem  videre. Det er også mulig
å støtte  aksjonen på Facebook.

Strømaksjonen 2011 har fått en meget
god mottakelse i media. Både radio,
TV og aviser har dekket aksjonens
virksomhet. Og støtten fra publikum
har vært stormende. Allerede en uke
etter oppstarten hadde vi 23 000
underskrifter på våre krav til myndig-
hetene. 

Vi har også hatt skriftlig og muntlig
kontakt med departementet, Stat-
kraft og ENOVA. Det er berammet
møter med disse i de kommende
uker. Der vil vi få utdypet våre
syn og forhåpentligvis få
gjennomslag for noen av kra-
vene våre. Dette vil bli fulgt
opp i neste utgave av Hus &
Bolig.
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ROS fra BATTA fortjener vår alles  moromann, Lars Mjøen, som i
 Aftenposten den 23. mars på en folkelig og visuell måte beskriver statens rolle i kraft-
markedet under tittelen ”Det store lureriet”. Mjøen innleder sin artikkel slik: ”Siden strøm-
prisene slapp fri for et antall år siden, er en vare som i utgangspunktet er gratis, ren og
fornybar, og som bare koster 15 øre pr. kWh å produsere fra nedbetalte kraft verk – altså
vannkraft – nå oppe i 10 og 15 kroner pr. kWh på kalde vinterdager, alt takket være stat og
kommuner som håver inn milliarder i profitt på strømsalg, samtidig som de oppfordrer det
norske folk til å bare fyre i ett rom av  gangen for å spare på strømmen”. 

Han skriver videre: ”Vi er altså nå i en situasjon der befolkningen i et av verdens rikeste
– men også kaldeste – land ikke har råd til å ha det varmt i hele huset om vinteren”. 

Dette burde være til ettertanke for regjeringen og andre politikere, som bruker inntek-
tene fra høye strømpriser som en ”skjult boligskatt” i mange-milliarder-klassen hvert år.
p.batta@huseierne.no

Støtt STRØMAKSJONEN 2011
Peter Batta har ordet:



Leiekontrakter på engelsk
Vi får stadig forespørsler om engelske over-
settelser av våre kontrakter, slik at de som
skriver under på de norske formularene skal
vite hva de gjør. Det siste er at vi nå har fått
oversatt ”Leiekontrakt for hytte/fritidsbolig”.
Og siste utgave av så vel bolig- som nærings-
leiekontrakten vil foreligge i engelsk overset-
telse om ikke lenge.   

Tusen takk for kontingenten!
Jeg vil med dette takke alle dere som har be-
talt medlemskontingenten for 2011. HL har
et meget ”trofast grunnfjell” og takket være
dere har vi innen utløpet av januar mottatt
70 prosent av årets kontingentbudsjett. 
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Du kan støtte aksjonen på
www.stromaksjonen2011.no

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Nina Granlund Sæther

RIS fra BATTA går til statssekretær Roger Scherva (SV) i Finansdepartementet. 
Han imponerer oss ikke med sine regneferdigheter. Selv om staten produserer mesteparten av elektrisk
kraft i dette landet, hevder Scherva at de skyhøye strømregningene ikke gir ekstra inntekter i
statskassen. Dette er en gedigen bløff. Bare i løpet av de fem årene den rød-grønne regjeringen har
hatt makten har de forsynt seg med over 30 milliarder kroner i aksjeutbytte fra Statkraft til statskassen.
I tillegg kommer milliardbeløp som er tatt fra Statnett.

Scherva sier videre at staten ikke får ekstra inntekter av momsen som vi må betale på høye strøm-
priser, fordi dette er de samme pengene som han mister i moms på varer vi nå ikke har råd til å kjøpe!
Det spiller altså ingen rolle for staten, men forstår du at det spiller en rolle for det norske folk,
Scherva? Og ER det egentlig helt uten interesse for Norge at når vi får dårlig råd på grunn av høy strøm-
pris, kjøper vi også færre norskproduserte varer og tjenester? 

Strømprisen er en belastning for hele det norske folk, men Scherva nekter å hjelpe alle av frykt for
at noen ikke trenger det! p.batta@huseierne.no

p.batta@hus eierne.no
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nyheter

Avdampning fra en gruppe kjemikalier som kalles PGE
kan gi astma, eksem og høysnue hos barn.

– Vi kan for første gang se en sammenheng mellom
konsentrasjonen av PGE i soveromsluften og en

økt risiko for allergier hos barn, sier Nor-
bert Schmidbauer, seniorforsker ved

Norsk institutt for luftforskning.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Malte vegger
øker risikoen
for allergier

En studie gjort av forskere fra Har-
vard School of Public Health i USA,
Karlstads universitet i Sverige og

Norsk institutt for luftforskning (NILU),
indikerer at avdampninger fra PGE kan gi

en rekke allergiske symptomer. PGE er en
forkortelse for propylenglykol og propy-

lenglykol-etere. Dette er tilsetningsstoffer i
blant annet maling, men også i helt vanlige

rengjøringsmidler.
Studien har pågått i nesten ti år, og er basert

på en undersøkelse av 400 barn og deres hjem i
Värmland i Sverige. Norbert Schmidbauer har
vært sentral i arbeidet som har fått stor oppmerk-
somhet internasjonalt. Han mener det er viktig at
funnene undersøkes nærmere, og at det settes i
gang en seriøs diskusjon om hva kjemikaliesam-
funnet gjør med befolkningens helse.

Doblet risiko for astma 
– tredoblet for høysnue
Selv relativt beskjedne mengder av PGE i inneluft
settes i klar statistisk sammenheng med fore-
komst av astma og allergi. Undersøkelsen viste at

HELSESKADELIG: Mal ikke for ofte,
råder Norberg Schmidbauer som
har forsket på PGE i inneluften.
Selv relativt beskjedne mengder
av disse kjemikaliene øker faren
for astma, eksem og høysnue.
Foto: Annika Vannerus / Scanpix.
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barn som lever i hus med de høyeste PGE-
verdiene har dobbelt så stor sannsynlighet
for å få astma, har 150 prosent høyere
sannsynlighet for å få eksem og 320 pro-
sent høyere sannsynlighet for å få høysnue. 

Det er første gang at man ser en såpass
klar sammenheng mellom kjemikalier i
inneluft og forekomst av astma og allergier.
Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende,
mener Schmidbauer, er at denne gruppen
av kjemikalier forekommer i relativt be-
skjedne konsentrasjoner – mange hundre
ganger mindre enn de som er rapportert
som skadelige hos for eksempel yrkes -
malere.

– Dette er funn som bekrefter det vi
har fryktet, nemlig at økt mengde kjemika-
lier i inneluft ikke bare gjør at våre grupper
plages mer, men at man faktisk kan utvikle
sykdommene, sier Geir Endregard, general-
sekretær i Astma og Allergiforbundet.  

– Dette er så urovekkende funn at myn-
dighetene straks må sørge for videre under-
søkelser samtidig med at de må kartlegge i
hvilke produkter disse stoffene forekom-
mer og sette i gang prosesser for å få disse
stoffene fjernet, sier Endregard.  

Unngå å sove i kjemikaliedamp
Vi bør ha et bevisst forhold til hva slags
 materialer vi velger i tak, vegger og gulv,
særlig på barnas soverom, mener Norbert
Schmidbauer. 

– Nye plater, for eksempel, inneholder
en masse kjemikalier. Det er heller ikke
nødvendig å ha hauger av plastleketøy som
også kan avgi helseskadelige gasser rundt
sengen, påpeker han. 

Forskeren vil ikke advare mot malte
vegger på soverom. Men han mener at de
fleste av oss pusser opp unødvendig mye.

– Jeg tror at de fleste maler for ofte. Ny
farge på veggene hvert annet år er en belast-
ning for innemiljøet som man bør tenke
over om man vil eksponeres for. Hvordan
barn og gravide reagerer på alle disse kjemi-
kaliene vet vi alt for lite om. Nye malinger
damper mindre enn gamle, og lukten for-
svinner fortere, men det kan være et bedrag,
påpeker Schmidbauer. Luktsvake malinger
kan gjøre at man ikke reflekterer over at de
er helseskadelige. 

Norbert Schmidbauer vil ikke trekke
frem noen produkter som er verre enn an-
dre, men både når det gjelder maling og
rengjøringsmidler mener han at vi bør
velge de som er anbefalt av Norges astma-
og allergiforbund. ngs@huseierne.no

FAKTA:
Stadig flere barn i Norge utvikler astma og allergi. Over
30 prosent reagerer positivt på prikktester på en eller
flere allergier i tiårs alderen. 20 prosent av alle barn har
eller har hatt astma. 

PGE, propylenglykol og propylenglykol-etere, er almin-
nelig tilsetningsstoff i en rekke produkter, også mat-
varer, medisiner, tannkrem, kosmetikk, leketøy og
rengjøringsmidler.

To av 17 kjemikalier i gruppen PGE, DEGBE og DEGME er
nå blitt vurdert som helseskadelige innen EU / EØS. De
er fra 2010 underlagt langt strengere krav til maksimalt
tillatt mengde i produkter, og er delvis blitt forbudt i
varer som er til salgs for privatpersoner.

nyheter

KJEMIKALIEDAMP: Nye malinger damper mindre enn gamle, men selv om
lukten forsvinner fortere betyr ikke det at de ikke inneholder stoffer som

kan være helseskadelige. Foto: Didrik Sæther.



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 980,-

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

980,-

         

    
    

*gjelder nyinstallasjon
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Egil Roger ”Drillo” Olsen
– Jeg vet sannelig ikke hvordan de
ble levert, men jeg vet i hvert fall at
det var kjerringa som leverte våre
tall.
– Vi trengte ikke foreta 
ny oppmåling da vi visste hvor stor
boligen var. Derfor kunne vi bare
sende rett inn. Foto: Bjørn S.
 Delebekk / Scanpix.

Nikolai Astrup (Høyre)
– Nå ble jeg brått litt usikker. Jeg
leverte ikke tallene selv; det var det
i så fall min kone som gjorde. Vi har
akkurat flyttet så jeg husker ikke en
gang om vi måtte  levere tallene
eller om vi ikke behøvde.
– Igjen må jeg bare referere til at
om vi leverte så var det min kone
som stod for det hele. 
Foto: Pia Prestmo.

Mange av landets boligeiere vil oppleve at de ikke får igjen
skattepengene før til høsten.

– De som leverte innen 1. februar får dette forhåndsutfylt
i selvangivelsen sin. De som ikke leverte i tide, må selv fylle
dette inn. De kan dermed ikke benytte seg av leveringsfritaket,
og vil mest sannsynlig ikke få skatteoppgjøret før til høsten,
sier informasjonsdirektør Lise Hal vorsen i Skattedirektoratet.

Hun opplyser at 88 prosent sendte inn tallene sine i tide.
Er du av de 12 prosentene som lot være, kan du angre. 

SMS og nett mest populært
Til sammen skulle 2,3 millioner boliger måles opp for å få ny
likningsverdi. Du var altså ikke alene om å stå bøyd over
plantegninger og  arkitekttegninger i fjor, eller regne så blyan-
ten knakk og tastaturet på kalkulatoren ble slitt ned. 

– 57,8 prosent av boligeierne leverte opplysningene elek-
tronisk. Av disse leverte 34,4 prosent på nett og 23,4 prosent
på SMS. Resten, det vil si 42,2 prosent, sendte inn papirskje-
maet de fikk tilsendt, opplyser Halvorsen.

Noen slapp allikevel unna. Alle med landbrukseiendom-
mer kunne i ro og mak lene seg bakover i sofaen. Ligningsver-
dien på landbrukseiendommer skal i utgangspunktet verdset-
tes ”under ett”, dette gjelder også for våningshus, kårboliger
og eventuelle utleieboliger, skriver Norges Bondelag. En som
nøt godt av dette var Senterpartiets Ola Borten Moe.

– Jeg bor til daglig på en landbrukseiendom og var fritatt
fra å  levere inn tall for ny likningsverdi. Derfor trengte jeg
 heller ikke gjøre ny oppmåling av boligen, sier Borten Moe til
Hus & Bolig. dak@huseierne.no

Hus & Bolig har spurt et knippe kjendiser hvordan de leverte
sine boligtall, og hvordan de gikk frem for å måle opp boligen.
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Christian Ringnes
– Jeg leverte tallene med skjemaet
som ble tilsendt fra skatteetaten.
Jeg har jo flere eiendommer som
skal føres opp, så det var litt jobb.
– De fleste av eiendommene visste
jeg tallene på, men vi måtte rett og
slett måle opp den ene manuelt,
men jeg synes det gikk greit. Foto:
Ingar Storfjell / Scanpix.

Mari Maurstad
– Jeg var i Afrika da  tallene skulle
sendes inn, så jeg var kjempestresset
og ringte hjem for å mase slik at
 tallene skulle bli levert i tide. Det er
jo  typisk nok jeg som må ta meg av
alt hos oss. Men vi endte opp med å
levere på nett.
– Skatteetaten skal vite at jeg gikk
grundig til verks. Jeg kjøpte helt nytt
målebånd, for jeg måtte ha et bra
ett. Vi har så mange kriker og kroker,
trapper og karnapper i huset vårt at
det var veldig vanskelig å gjøre dette.
Jeg håper det gikk bra og at vi ikke
bli straffet dersom jeg har like mange
feil i målingen som jeg har når jeg
broderer. Foto: Line Møller.

12 av 100 
leverte ikke
I høst måtte alle boligeiere rapportere hvor stor

bolig de hadde. Glemte du å svare på henven-
delsen fra Skatteetaten innen 15. oktober, 

fikk du anledning til å etterrapportere tallene.
Men nå er fristen ut.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE
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Har du fått riper i et vindusglass
 eller andre merker du synes er
 sjenerende, finnes det måter å bli

kvitt dette på uten å måtte skifte hele
 ruten. BBMG AS er en av få bedrifter i lan-
det som tilbyr sliping av glassruter. Tek-
nologien er den samme som man bruker
i bilglassbransjen.

– Først må vi selvsagt besiktige ska-
den. Veldig ofte er det slik at man faktisk
kan slipe bort riper med en av våre maski-
ner. Da blir ruten så godt som ny og kva-
liteten blir ikke forringet. Vi gjør dette
relativt billig og prisen varierer fra 1 000
og opp til 4 000 kroner, forteller daglig
 leder Tobias Härnlund. 

Bruker spesialutstyr
– Mange av våre kunder har dyre ruter
som koster mye. Andre har kanskje rett og
slett ikke lyst til å bytte ruten ettersom det
krever arbeid. Da er dette en god løsning,
sier Härnlund.

Foreløpig har det vært bedriftsmarke-
det som har vist størst interesse, men for
privatpersoner kan det være en vel så god
mulighet.

– Hvis ripen er svært dyp begrenser
det seg hva vi kan gjøre. Men for sjene-
rende riper laget av hunder eller barn,
steinsprut eller liknende er det ideelt, og
det er et billig alternativ fremfor å bytte,
forklarer han.

Du kan sjekke dybden ved å trekke
fingerneglen over ripen. Sitter neglen fast,
er ripen på grensen til å bli for dyp.

– Men i prinsippet kan vi slipe alle
dybder, men om vi anbefaler det er en an-
nen ting, sier han.

Direktør i Glassbransjeforbundet,
Sverre Tangen, er enig i at dette er et godt
og rimelig alternativ.

– Det er lite som skal til før en rute får
en ripe. Ofte kan for eksempel spesial-
glass være dyre. Når man har investert i
dyre ruter vil man uten tvil ha nytte av å
bruke en slik tjeneste, sier han, men
minner om at dessverre ikke alt lar seg
fikse like enkelt.

Pass opp for optisk forvrengning
– En rute er normalt 4 millimeter tykk.
Har du da en ripe på 0,5 millimeter an-
ser vi det som temmelig dypt. Det er sjel-
den de er så dype, og da er det lettere å
slipe. Det som kan skje når vi sliper er at
ruten får en optisk forvrengning, ikke
ulikt det som skjer i et brilleglass, sier
Tangen. Løsningen blir å slipe et større
område slik at forvrengningen blir minst
mulig synlig.

– Vi jobber etter norsk standard. Ved
befaring skal man kunne stå rett foran ru-
ten på to meters avstand uten å kunne se
en feil når jobben er gjort, sier Härnlund.
dek@huseierne.no

Riper i glasset
kan repareres

Har du en sjenerende ripe i vindusruten trenger du kanskje ikke å skifte hele vinduet. 
Nå kan du slipe bort skadene.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE
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NYTT: Irriterende
 riper og skader i glass

kan nå slipes bort.
Foto: Mikael Anders-

son / Samfoto.
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– Dette overgår alle forventninger, sier en takknemlig og kamp-
lysten Peter Batta. Huseiernes administrerende direktør har fått
mer respons enn han torde drømme om i årets kampanje mot
de høye strømprisene. 

Aktivt på Facebook
I løpet av de siste ukene har tusenvis av engasjerte huseiere log-
get seg inn på Facebook-siden til Strømaksjonen 2011. Der ut-
trykker de både sin støtte til Huseiernes Landsforbunds ak-

Når Huseiernes Landsforbund
protesterer, går det ikke akkurat
stille for seg. Med Strømaksjonen
2011 skaper Peter Batta nok en
gang  politisk rabalder – og et
enormt folkelig engasjement. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Batta på barrikadene

TIL KRIG: Peter Batta
og Dag Refling i Hus -
eiernes Landsforbund

angriper på tre fronter.
Mer av pengene som

 regjeringen, kraftselska-
pene og Enova får inn
må komme forbrukerne
tilgode. Enøktiltak må

belønnes, er budskapet.
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sjon, og sin harme over vinterens strømpriser. 
– Vi sparer og vi sparer og strømmen blir bare dyrere og dy-

rere, nå er det nok, skriver en oppgitt kvinne (55) fra Sandefjord.
– Det er noen styrende myndigheter her i Norge som ikke

har fått med seg at vi har vinter nesten halve året. På tide at noen
tar ansvar, påpeker en mann (62) fra Oslo. 

– I vinterkalde Norge må innbyggerne slippe å fryse helsa av
seg, mener en kvinne (62) fra Oslo.

– Strømprisene handler om politikk og profitt, menneske-
lige hensyn er satt fullstendig til side, argumenterer en mann
(45) fra Færvik, Arendal. 

Takknemmelig for støtten
Bare i løpet av den første uken hadde 6 000 mennesker gitt tom-

melen opp som tegn på støtte for Strømaksjonen på Facebook.
I tillegg hadde over 23 000 signert protestbrevet adressert til olje-
og energiminister Terje Riis-Johansen, Statkraftdirektør Christian
Rynning-Tønnesen og Enovadirektør Nils Kristian Nakstad, og
sendt det på e-post til Huseiernes Landsforbund, som vil sørge
for å bringe dem videre. 1. februar hadde tallet økt til 34 000.

– Vi er meget takknemmelige for all støtte vi har mottatt så
langt, og lover å forvalte dette på best mulig måte, sier Peter
Batta. 

Enova: Spar strøm!
Omtrent samtidig med at Huseiernes
Landsforbund lanserte sin protestak-
sjon, satte Enova i gang en strømspa-
rekampanje rettet mot husholdning-
ene. I kampanjen, som har et budsjett
på 14 millioner kroner, oppfordrer
Enova folk til å ta små grep for å redu-
sere strømbruken; dusje litt kortere,
slokke lys på tomme rom, skru litt
ned på varmen inne og så videre. Nils
Kristian Nakstad i Enova tror innspa-
ringspotensialet er stort, men avslører
at han ikke har noe konkret mål for
kampanjen. Peter Batta er på sin side
opptatt av at folk allerede har spart en
hel masse – mens belønningen uteblir.  

– Forbrukerne betaler rundt 400 millioner kroner til Ener-
gisparefondet. Men bare ti prosent, 40 millioner, går tilbake til
husholdningene. Dette er urimelig, sier Batta, som blant annet
krever langt bedre støtteordninger for enøktiltak i hushold-
ningene. At mange huseiere sier seg enig i kravet, er det liten tvil
om. 

– Når strømmen er så dyr, hadde det vært fint med stimule-
rende tiltak for egenproduksjon av strøm og varme, f. eks. sol-
celler, vannbåren gulvvarme, jordvarme og lignende. (…) Jeg sy-
nes det er på tide at man her i landet ikke bare straffer negativ
adferd, men også begynner å belønne positiv adferd. Sparer man
strøm får man allikevel dolken i ryggen i form av ”nettleie”, skri-
ver en ivrig debattant på Strømaksjonens Facebookforum. 

Ingen løfter
Noen utvidet støtteordning kan imidlertid ikke Nakstad love –
til tross for at Enova i år har fått 70 millioner ekstra å rutte med.
Heller ikke skattefradrag for investeringer i enøk-tiltak kan di-
rektøren friste med på det nåværende tidspunkt. 

– Foreløpig vil vi konsentrere oss om å videreføre den støt-
teordningen som allerede eksisterer, sier Nakstad, og viser til til-
skuddene man kan søke om dersom man investerer i mindre ut-
bredte løsninger som solfangere, pelletskjeler og sentrale
styringssystemer.

Men Strømaksjonen 2011 lar seg ikke stoppe. Når dette bla-
det går i trykken, står møter med ledelsen i både Statkraft,
Enova og Olje- og energidepartementet for døren, og Peter
Batta spår at det folkelige engasjementet for Strømaksjonen
2011 vil veie tungt for Huseiernes argumentasjon. raa@husei-
erne.no

Nils Kristian Nakstad
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Mest edelgran
Det selges mellom 1,6 og 1,7 millioner juletrær i
Norge hver år. 65 prosent av trærne er edelgran,
opplyser Aftenposten. Foto: Rikke Åserud.

Vil ha skattefritak for fredede hus
Riksantikvar Jørn Holme mener at fredede bygninger og andre bygg av
historisk verdi bør fritas for eiendomsskatt. Nå har han sendt brev til alle
landets kommuner, skriver NTB. Eiendomsskatteloven har en hjemmel
som kan frita slike bygninger for eiendomsskatt, men den er lite kjent.

– Eiere av fredede og verneverdige byg ninger legger årlig ned et
 fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold av vår kulturarv. 
Dette gjelder under 1 prosent av den samlede bygningsmasse, og inn -
taks frafallet for kommunene vil derfor være marginalt. Men et slik fritak
vil kunne bety mye for den enkelte eier og motivere til godt vedlikehold,
sier Holme. 

Moss kommune gir nå seks eiendommer fritak for eiendomsskatt fordi
de har historisk verdi, skriver Moss Avis. Foto: Frode Larsen.

sett&hørt
“Flere fylkeskommuner er rett og slett feige og
tør ikke overprøve kommunenes manglende

vilje til å ta vare på kulturminnene.”
Riksantikvar Jørn Holme i Aftenposten

Fuktig hos Munch
Tøff kulde, kombinert med problemer med 
oljefyringen ved Munch-museet på Tøyen i
Oslo, har skapt kondens som setter maleriene
i fare. Før jul måtte museet flytte Skrik og 
11 andre malerier ned i kjellermagasinene.
Kondens fra veggene ble forsøkt tørket opp
med filler, men dette var ikke nok, kunne 
Aftenposten opplyse.

Økonomisk støtte
Flere kommuner gir nå støtte til omlegging til
miljøvennlige energi kilder, opplyste energiråd-
giver Maria Brekke-Jakobsen i Norconsult AS
under et foredrag for Huseiernes Landsforbunds
distriktsledere før jul. Man kan nå søke støtte i
Vinje, Ål, Hol, Hemsedal, Elverum og Oslo både
til rentbrennende vedovner og pelletskaminer. I
enkelte kommuner kan støtten være høyere enn
det som er mulig å få fra statsforetaket Enova.

Vinje, Ål, Hol, Hemsedal, Elverum, Oslo og
Sirdal gir kommunal støtte til luft til luft-
varmepumper.

Fra svartedauden til Batta
Det går en direkte linje fra svartedauden til Peter Batta og huseierforbun-
det. Synet på bolig og boligeie som en individuell rettighet, som fristed
fra pragmatiske vurderinger av hvor staten bør hente sine penger, er
forankret dypt bakenfor manns minne, skriver professor dr. philos Einar
Lie i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Alle land har sine særegenheter. Grekerne mistror staten, snyter på
skatten og vil slutte å jobbe i 50-årsalderen. Amerikanerne insisterer på
retten til fritt å bære våpen som de kan skyte sine medmennesker med.
Italienerne stemmer stadig på Berlusconi som statsminister. Mens vi
nordmenn altså innbitt verner om vår egen, gjerne litt for store bolig. 
Det kunne vært verre, mener han.
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Vindu mot verden
Hvert år inviterer Arkitekturmuseet i Stockholm både små og store, am-
atører og profesjonelle arkitekter til pepperkakebyggmesterkonkurranse.
Årets utstilling var den 20. i rekken, og 11 av i alt 95 byggverk ble hedret.
Tema var ”Jag är hemma nu!”. Det var ikke noe ordinært hus som vant
publikumsprisen i år. Hjemmesitternes favoritt – altså de som stemte via
nettet -ble ”Min dator: Min trygghet, mitt alt, mitt fönster mot världen –
mitt HEM”. Foto: Matti Östling.

For folkelig
Mye tyder på at kronprinsparets hytte
på Flatholmen utenfor Risør ble for

folkelig, skriver Kapital. Den 60 kvadrat-
meter store hytta har verken strøm eller
innlagt vann. Sommeren 2009 lå Konge -
skipet, med alle sine fasiliteter, ankret
opp ved øya store deler av ferien, og

sist sommer var hytta utlånt eller utleid.
Kronprins Haakon og kronprinsesse

Mette-Marit foretrakk den ærverdige og
langt mer komfortable Vogts villa på

Dvergsøya i Kristiansand.

Krav om heis
Nye boliger skal ha heis dersom man må gå i trapp i mer enn én etasje for
å komme til boenhetens inngangsdør. Dette innebærer at bygninger med
tre etasjer eller flere vanligvis skal ha heis. Kravet gjelder ikke for en
enebolig som har tre plan. 

Det er ifølge Teknisk forskrift TEK10 nå også krav om slak og
 trinnfri atkomst til boenhetens inngangsparti fra kjørbar vei og parkering.

Stokkmaur 
eller ikke
En leser fra Søgne mener Hus &
Boligs bilde av stokkmaur i siste
utgave ikke var korrekt. Vårt
bilde var lånt fra Folkehelse -
instituttets oversikt over
 skadedyr.

– Det er ingen grunn til at
Folkehelseinstituttet skulle ha
gjort feil her, sier fagsjef Johan
Mattson hos Mycoteam. Han er
98 prosent sikker på at bildet i
Hus & Bolig viste en stokk -
maur. – Hadde det vært mulig å
se dyret i profil og forfra, hadde
det vært mulig å gi en 100 pros-
ent identifikasjon, mener han.

Mer om maur kan du lese i
Johan Mattsons bok “Tre -
skade insekter i bygninger” og i
 ”Effektiv bekjempelse av maur”
skrevet av Kenneth Ervik.

Ikke vent med å tinglyse
Det lønner seg sjelden å vente med tinglysingen når du overtar bolig, 
advarer Skattebetaleren. Det kan gi en kraftig ekstraregning i form av økt
dokumentavgift. En høyesterettsdom slår fast at det er verdien på ting-
lysingstidspunktet, ikke kjøpstidspunktet, som skal legges til grunn ved
beregning av dokumentavgift når du kjøper fast bolig. 

Protest mot
navneendring
Hytteeiere i Engerdal har
protestert heftig mot at
kommunen har endret to
veinavn fra Østfjellveien
til Øvre og Nedre Knul-
myrveien, melder NTB.
Hytteforeningens leder
mener Knulmyra er et
særdeles dårlig navn. 

sett&hørt
“Garasjer er en effektiv måte å gjemme 

rikdommen sin på. Å ”flashe” en eksklusiv 
bilpark er ikke helt akseptert i Norge.”

Arkitekt Einar Hagem
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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.
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er anbefalt av ENOVA.

Vi merker forskjellene!
Vi merker forskjellene fordi du isolert sett skal vite hvilke alternativer du har når du 

skal velge vinduer. Gilje Low-E viser vinduets energimerking.
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FARLIG: Støvsuger du glør som skjuler seg i asken,
risikerer du å ødelegge støvsugeren. I verste fall kan
det begynne å brenne. Foto: Signe Dons / Scanpix.
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– Feilhåndtering av aske fra peiser og ovner er et
stort problem. Folk samler asken i en pose og
setter den i gangen. Slikt kan starte husbranner,
det har vi sett flere eksempler på, sier Jan Espe-
seth, leder i Feiermesternes Landsforening. Hans
inntrykk er at folk mangler kunnskap om hvor-
dan de skal håndtere asken. 
– Om det er mye sot og aske i ildstedet, kan

glørne inni overleve i over et døgn. Derfor skal
du alltid bruke sotskuffe og bøtte av metall, for
eksempel sinkbøtte, eller askebøtte med lokk,
når du renser ildstedet. Bøtta setter du ut, forma-
ner Espeseth.

Ikke plast
Ulmende glør holder en temperatur på 5-600
grader, og plastbøtter og poser bør dermed hol-
des langt unna ildstedet. Kosten i peissettet kan
du imidlertid bruke, i tillegg til metallspaden.
Men la for all del støvsugeren hvile. Støvsuger du
glør som skjuler seg i asken, kan de varmes opp
i luftsuget, og støvsugerrøret kan bli ødelagt. I
verste fall kan det begynne å brenne i støvsuger-
posen, eller i sentralstøvsugerens hovedoppsam-
ler. Uansett risikerer du å ødelegge støvsugeren
med askestøvet. 
– Askestøvet er så fint at det kan passere

gjennom støvsugerposen, finne veien til moto-
ren og ta knekken på maskineriet, sier Andreas
Røed, produktansvarlig for forbrukerprodukter i
Foma Norge. 

Askesuger
En askesuger er derimot en god løsning dersom
du ikke vil bruke spade. Askesugeren består av et
rør og en bøtte som kobles til støvsugeren eller
sentralstøvsugeren. Den utnytter sugekraften der-
fra, men sørger for at asken ender i den tilpas-
sede bøtta, og ikke i maskinen. Men heller ikke
en askesuger skal brukes på aske der det kan
skjule seg glør.
– Man må rett og slett rote rundt og forsikre

seg om at det ikke er glør igjen før man går løs
på asken med askesugeren, sier Røed. Det er så
stor forskjell på ildsteder at han ikke kan si noe

aktuelt og nyttig

Vis askevett
Høye strømpriser tvinger mange forbrukere over på vedfyring. Bruk sotskuffe og
metallbøtte når du tømmer peisen eller ovnen for aske. Selv et døgn etter at ilden
er sluknet, kan asken inneholde glør.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Bruk metallspade og metallbøtte når du fjerner aske. 

Sett metallbøtten ut. La den stå til du er helt sikker på
at ingen glør skjuler seg i asken.

Kast asken med restavfallet. 

TRYGT: Bøtte
og spade av
metall er
tryggest.
Foto: Nina
Granlund
Sæther.
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aktuelt og nyttig
om når det definitivt er trygt å sette i gang. 
– Men jeg ville i hvert fall ventet lenger enn til

neste dag, sier Røed. Han minner også om at
støvsugeren bør brukes på lav effekt når den er ko-
blet til askesugeren. 

Kastes med restavfallet
Aske skal sorteres som restavfall, og ikke blandes
med matavfallet. 
– Vi har en del søk på våre nettsider om hvor

asken skal kastes. Det tyder på at folk er usikre,
sier Linda Bay, prosjektleder for sortere.no, et
nettsted med informasjon om kildesortering og
gjenvinning. 
Grunnen til at renovasjonsselskapene ikke vil

ha asken sammen med organisk avfall, er at det
kan være giftige stoffer i asken, for eksempel fra
tennbriketter med parafin, behandlet treverk, far-
get papir og så videre.

I hagen
Dersom du ikke har fyrt med annet enn ren ved,
og vet at asken dermed er fri for giftstoffer, kan du
bruke den i hagen. Ren aske er rik på kalk og ka-
lium, og kan brukes på plenen i stedet for inn-
kjøpt dolomittkalk. Grønn Hverdag anbefaler en
dosering på 10-15 kilo per 100 kvadratmeter. As-
ken kan også brukes på roser, bærbusker, pryd-
busker og peoner. Asken kan legges rett på snøen.
Den vil etter hvert trekke nedi, og dessuten sørge
for raskere snøsmelting. Men du kan også spare
den til våren kommer med sine første, lette regn-
skurer. Får du aske til overs, kan du legge den i
kaldkomposten. 
Husk at enkelte planter, som for eksempel

rhododendron, trives best i sur jord, og dermed
ikke blir særlig glade for verken aske eller kalk.
raa@huseierne.no. 

PASS PÅ: Glør kan skjule seg i asken selv om det er både ett og to døgn siden
du fyrte. Foto: Nina Granlund Sæther.

Dette kan du bruke ren aske til: 
• I stedet for kjøpt kalk fra hagesenteret: på plenen, rosebuskene,
bærbuskene, i grønnsakshagen. 

• Som brunsneglesperre: aske, knust eggeskall, sand, sagmugg og
sjømatskall kan brukes til å bygge sneglebarrierer rundt hagen.

• Som rengjøringsmiddel: til glassruten 
i peis- eller ovnsdøren.

Tennbriketter:
Det er mange ulike tennbriketter 
på markedet. De lages gjerne av 
sagflis eller lignende treprodukter, 
eller av resirkulert papir, og kan være 
innsatt med for eksempel tennveske eller whitespirit.
Tennbriketter kan også være laget av stearin eller parafin
eller være innsatt med parafinolje.
Foto: Nina Granlund Sæther.

Kilder: Giftinformasjonen, Tolmer AS, Nopro.
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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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Når du skal velge safe, er det viktig at du tenker et-
ter hva du ønsker å beskytte, hva du vil beskytte
deg mot og hva du har av plass. Skapene varierer

fra små bokser som man ofte finner i hotellrom, til svært
store safer med plass til alle dine viktigste eiendeler. De
fleste ønsker å beskytte seg mot brann.
– Av de 300 safene vi selger i året, er brorparten

brannskap. Disse er konstruert for å tåle brann av for-
skjellig grad, forteller daglig leder Gunnar Holth i Sikker-
hetsbutikken.net.

Det samme opplever Safesenteret, en annen tilbyder.
– Det mest solgte produktet til privat bruk er brann-

safer som utgjør omtrent 90 prosent av salget vårt, sier Ås-
mund Thorbjørnsrud i Safesenteret.
Ordet ”safe” kan betraktes som en samlebetegnelse.

Safer kommer i mange forskjellige varianter og har for-
skjellige bruksområder. 
– Safer varierer i alle størrelser, vektklasser og prisklas-

ser. Det er utviklet safer for de fleste tenkelige formål.

Hvis du ikke frykter innbrudd er det ikke nødvendig å
skaffe seg et sikkerhetsskap. Da holder det med et brann-
skap. Er det tyver du er redd for, fordi du har spesielle ver-
digjenstander, velger du et skap som er robust og har god
innbruddssikkert med et godt låsesystem, forteller Holth.
Låsesystemene kommer vanligvis i to varianter: Med
elektronisk kodelås, eller med nøkkellås i tillegg til en
mekanisk kodeløsning, slik som man ser i Olsenbanden-
filmene.
– 90 prosent av safene som selges kommer med elek-

tronisk lås. De er enkle i bruk, og du slipper å passe på
nøkkelen. Når vi blir eldre, som jeg, kan det bli vanske-
lig med mekanisk kodelås, fordi tallene er veldig små og
man må være svært presis med hjulet. Ulempen med
elektronisk lås er at batteriet må byttes hvert andre eller
tredje år. Koden forandrer seg ikke. Skapene har 10 års ga-
ranti, så det er ingen fare at det skal skje noe galt, sier
Holth. 
Han gjør oppmerksom på at det også finnes en

Inn i
skapet

Økt velstand og større fare for innbrudd 
gjør at vi ønsker å sikre verdiene våre. 

En safe kan være en god investering.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

aktuelt og nyttig

UTFORDRENDE: Helt trygg kan man aldri være,                               
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master kodegaranti for tilfeller hvor for eksempel eieren
har gått bort og man må få opp safen. 
– I slike tilfeller har vi strenge retningslinjer å følge,

slik at ingen uvedkommende kan ta seg inn i safen ved
å henvende seg til oss, sier Thorbjørnsrud.

Våre kjæreste ting
Ikke overraskende er det kjære eiendeler folk flest vil be-
skytte. 
– Vi spør ikke kundene hva de ønsker å oppbevare,

men de har jo ofte ønsker i forhold til hva skapet skal
tåle. Verdipapirer, bilder og smykker er som regel viktigst,
men mange vil også oppbevare penger, forteller Holth.
Velger du et sikkerhetsskap eller verdiskap som er

godkjent av Forsikringsselskapenes Godjennelsesnevnd,
får du også mulighet til å forsikre innholdet. Brannskap
oppfyller ikke kravene til godkjenning, opplyser Holth.
FG-godkjenning på safer er et kvalitetsstempel, men gir
ikke rabatter på forsikringen.

– FG-godkjenningen gir deg bare mulighet til å for-
sikre innholdet i skapet, slik at du kan få erstattet eien-
delene ved tap. Hvor mye du kan forsikre er avhengig av
hvilken europeisk standard skapet er klassifisert i. Veier
skapet mindre enn 300 kg, forutsetter FG-godkjenning at
skapet er boltet fast i gulvet. 
– Dersom du vil ha et skap som overhode ikke skal

kunne bæres ut fysisk, kan du velge en safe til innbyg-
ging. Fordi det er komplisert å sette slike inn i et bygg
 leveres det få slike safer. Her må man ta hensyn til byg-
gets konstruksjon, men man må også sørge for å isolere
godt slik at det ikke blir fuktproblemer inne i safen. Da
kan innholdet skades, sier Thorbjørnsrud.
Hvis du ønsker en stor og tung safe bør du også

sjekke om bygget tåler en slik belastning over lenger tid. 
– Det er vanlig å sette store og tunge safer i nærheten

av vegger og bærepunkter i et bygg, men skal du ha en
safe som veier mer enn 300 kilo ville jeg sjekket om kon-
struksjonen tåler vekten, sier Thorbjørnsrud.

                 men det er mindre sjanse for at verdisakene forsvinner hvis man investerer i en safe. Foto: Rainer Holz / Scanpix. 



FG-godkjenning
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
(FG) ble opprettet i 1977 av  forsikrings -
selskapene i Norge. Formålet var å ut arbeide
regelverk og godkjenne sikringsutstyr og
foretak for å redusere risikoen for brann- og
innbruddsskader.
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aktuelt og nyttig
Brannskap
Brannskapet er for deg som ønsker trygg oppbevaring
av dokumenter, penger eller smykker. Skapene deles
inn i kategorier fra 30p til 120p. Tallet står for antall
minutter skapet holder varmen ute og p står for at be-
regningene er gjort ut i fra hva papir tåler. Skapene tå-
ler 1090 graders varme i denne tiden uten at innhol-
det blir ødelagt.

Dataskap
Dette skapet fungerer i praksis på samme måte som
brannskap, men har ekstra isolasjon og dermed tåler
det høyere varme. Her kan du lagre datamateriell
som minnebrikker, eksterne hard disker, cd’er og an-
net verdifullt utstyr som er følsomt for varme. Skapet
passer også godt for oppbevaring av fotografier. 

Vanlig sikkerhetsskap
Sikkerhetsskap er konstruert for å tåle innbrudd, og
mange av dem er FG-godkjent. Skapene er vanskelige
å åpne, og de skal stå i mot ytre påvirkning som for
eksempel naturkatastrofer. Disse skapene er imidler-
tid ikke brannklassifisert selv om noen er lett
brannisolert og vil kunne beskytte
innholdet i en mindre brann. Ska-
pene er ikke godkjent for oppbevaring
av våpen.

FG-godkjent sikkerhetsskap
Disse sikkerhetsskapene er ment for oppbe-
varing av særskilt tyveriutsatte gjenstander og
er også godkjent for oppbevaring av våpen og
ammunisjon. FG-godkjente sikkerhetsskap har
bedre innbruddsstyrke enn vanlige sikkerhets-
skap, men er normalt ikke brannsikret. Man kan
forsikre kontanter og ihendepapirer inntil 20 000
kroner i et slikt skap uten alarm. Med alarm kan
man forsikre innholdet for inntil 50 000 kroner. 

Verdiskap
Dette skapet benyttes til oppbevaring av større verdier
enten det er kontanter, edelstener eller liknende. Ver-
diskap klassifiseres etter en europeisk standard og er
et kombinerte brann- og sikkerhetsskap. Dette er
skaptypen for deg som trenger beskyttelse mot alt og
som også ønsker å forsikre innholdet. 
dek@huseierne.no

Til småsakene
På hotellrom av en viss standard finner man ofte små safer til opp-
bevaring av pass, penger og andre verdisaker. Denne typen safe kan
også være nyttig hjemme selv om den ikke beskytter mot brann.
Den beskjedne størrelsen gjør den lett å gjemme den bort. Safen bør
imidlertid boltes fast. Modellen Zogabi fra Diplomat leveres kun med
elektronisk  kodelås. 

Pris: Fra 700 kroner
Størrelse: 43 cm bredt 
og 20 cm høyt.

Kjendisen
”Gode gamle Franz Jäger fra Berlin”
har en sær stilling i norsk populærkul-
tur. Gjennom Olsenbanden-filmene er
safene blitt udødeliggjort. Franz Jäger-
safer er beregnet for oppbevaring av
gull, kontanter, edle steiner, smykker
og andre verdigjenstander eller verdi-
papirer. De har også særdeles kraftige
låsesystemer.

Pris: Fra ca. 10 000 kroner 
Størrelse: 54 cm bredt og 54 cm høyt.
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For våpenrommet
Sikkerhetsdør, eller hvelvdør, er for deg som vil ha
et helt rom som er sikret. Muller sikkerhetsdører er
beregnet til sikkerhetsrom, hvelv og våpenrom.
Hvelvdører er  både innbrudds - og brannsikre.
De har doble vegger av kvalitetsstål og har herdet
plate rundt låsemekanismen. Hveldørene finnes i
verdiklasse 0, I og II i tillegg til en uklassifisert
modell. Et eventuellt våpenrom må i tillegg innfri
et minimumskrav i bygningskonstruksjon som er
definert i lovverket  og godkjennes av lokale
 politimyndigheter.

Pris: Fra 22 000 kroner
Størrelse: Bredde fra 87 cm. 
Høyde fra 177 cm til 210 cm.

Den allsidige
Multi kontorsafe fra Diplomat er en
løsning som kan tilpasses mange
behov, og den kan brukes som ar-
kivskap,  datasafe og brannsafe. Safen leveres med
henge mapper, skuffer eller hyller. Løsningene leveres
med elektronisk rask kodelås, og er meget enkel i bruk.

Pris: Fra 22 000 kroner
Størrelse: 112 cm bredt og 177 cm høyt.

Nesten usynlig
Denne safen fra Burg-Wächter er for deg som helst
ikke vil se så mye til den. Kun døren er synlig  etter
innmuring. Sikkerhetsskapet er FG-godkjent og er
 beregnet for oppbevaring av håndvåpen, våpendeler,
kontanter, sølv, smykker og andre verdisaker. Sikker-
hetsskapet har en meget kraftig konstruksjon som
gjør den unik i sin klasse. Døren har en ytre ståltyk-
kelse på 10 mm. Låseboltene har en diameter på 22
mm og er roterende, noe som gir effektiv beskyttelse.

Pris: Fra 5 300 kroner.
Størrelse: Bredde fra 43 cm. Høyde fra 34 cm.
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– Hva slags kaffe foretrekker vi?
– Kaffe kommer i mange former. Det er ingen
fasit på hvem som drikker den eller hvem som
drikker hva. Kaffedrikkingen går i sykluser
hvor man fra tid til annen foretrekker det ene
fremfor det andre. Det som derimot er påvist
er at kvinner bruker mye mer melk i kaffen
enn menn. Mange foretrekker traktekaffe, og
det kan like gjerne være en ”art director” i et
reklamebyrå som en elektriker som drikker
det. Jeg kjenner mange ”feinschmeckere” som
fore trekker traktekaffe.

– Hvorfor står kaffebarkulturen så sterkt i
Norge?
– Grunnen til det er ganske sammensatt. For
det første er barene lett tilgjengelig og vi har
råd til å drikke kaffe ute. Men det er også et
sted vi kan treffe mennesker på flere nivåer. 
Vi kan ta med venner eller vi kan dra dit alene.
Det er ikke mange arenaer i samfunnet vårt i
dag hvor man kan være alene uten å bli sett på
som rar. Tidligere dro folk ut på ski i marka
alene. I byene har kaffebarene blitt et supple-
ment til marka. Det er bare gøy å være alene
når man velger det selv. Hvis ikke er det en-
somhet.
Kaffebarenes funksjon er etter hvert blitt å

gjøre byen mer human. De er blitt byens luft-
lommer hvor man kan nyte aleneheten. Her
kan man oppleve det som på engelsk kalles
 ”solitude”. Vi har ikke noe norsk ord for det,
men jeg velger å kalle det ”positiv alenehet”. 
De er luftbobler i det urbane miljøet. Her kan

man sette seg, koble ut og bare se. 

– Har dette oppstått som en del av byutvik-
lingen eller er det like populært på bygda?
– Kaffe drikkes i rikelige mengder i hele lan-
det. Derimot er kulturen du finner i Oslo og
Bergen helt unik. Jeg tør påstå at Oslo og til
dels Bergen er de stedene i verden hvor du kan
drikke best kaffe. Dette smitter også utover
landsbygda. På fjellet har vi en nasjonal -
romantisk urbanisering. Vi skal ha store laf-
tede tømmerhytter slik som i eventyrene, men
samtidig vil vi ha Kaffebrenneriet i nærheten.
Det preger ganske mange hyttekommuner i
dag. Vi vil følge fjellets idealer samtidig som vi
vil ha byens komfort.

– Hvem driver man byutvikling for?
– Den viktigste gruppen for byutvikling er de
 eldre. Mange har tenkt at byene må tilpasse 
seg ungdommen og barnefamilienene, men i
Norge er det slik at de som kjøper leiligheter,
spesielt  nybygde leiligheter i byer og tettsteder,
i overveiende grad er over 60 år. Når disse
 kjøper sentrumsleiligheter blir eneboliger,
 rekkehus og store leiligheter ledige for barne-
familier. Vi bytter boliger slik at andre kan
overta. 

– Hva med byggeskikken?
– Mange kommuner er for dårlig til å sette
krav i forhold til utbygging. Byggene holder
den standarden som kreves, men er det bra
nok? Overalt kan du se leiligheter med store

hus & bolig spør; kaffedoktoren svarer

Brenner for kaffe  

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  ILLUSTRASJON: HERB

Erling Dokk Holm kan med rette kalle seg ”kaffedoktor”.
Han har skrevet doktoroppgave om kaffebarfenomenet i
Norge. Samtidig er han genuint opptatt av rommet rundt
oss og hvordan by og land påvirker oss i det daglige.

Det er bare gøy 
å være alene hvis
du velger det selv.
Hvis ikke er det
ensomhet. 
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  på bar



Erling Dokk Holm
• elsker positiv alenehet
• vil ha mindre boliger 

og større uterom
• mener stort forbruk  

er passiv mobbing

vinduer i første etasje, for å tilfredsstille lys -
kravene, men hvor alle har trukket gardinene
helt for. Det slipper ikke gjennom noe lys. Da
blir det bare en parodi på god byggeskikk,
fordi det ikke fungerer i praksis.

– Finnes det gode og dårlige kommuner?
– Jeg må virkelig trekke frem Stavanger som
eksempel på et sted hvor man har vært veldig
flinke. Jeg mener Stavanger Høyre driver Nor-
ges beste byutviklingspolitikk. Selv om de er
upopulære innad i eget parti, for ikke å drive
ekte høyrepolitikk, har det virkelig fungert at
de overstyrer privat eiendomsrett. De driver
en meget dynamisk byutvikling. De utnytter
områder systematisk og er en aktiv aktør i
markedet. Jeg mener politikernes rolle må
være å forlange mer av markedet og ikke la
dårlige utbyggere sette standarden.

– Hvordan påvirker uterommet oppveksten
vår?
– Det er i aller høyeste grad viktig i forhold
til oppvekst. Se bare på kroppene våre. Da jeg
vokste opp på Nordstrand hadde vi store
eplehager å leke i. Vi drev ikke nødvendigvis
så mye organisert idrett, men vi var aktive og
vi var generelt i ganske god form. Før var bo-

ligene små og utearealene store. Det
var dårlig plass inne så vi opp-
holdt oss ute. Nå blir boligene
store og utearealene små. Det er
altfor enkelt å oppholde seg inne.
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Se bare på hvem som nå blir gode i fotball. Mine na-
boer er en familie av utenlandsk opprinnelse. Fire gut-
ter i en middels stor leilighet. Guttene er alltid ute og
spiller fotball. Det er ikke bare et talent fra oven som
gjør disse fire guttene til gode fotballspillere, men de er
nødt til å gjøre annet enn å sitte inne hvor det er
trangt.

– Hvordan skal vi utnytte plassen når vi allikevel vil
bo større, men samtidig blir flere? Bør vi revurdere
markagrensen?
– Vi må bygge smartere og vi må ønske å bo i bomaski-
ner. Vi må ønske å bo høyere i stedet for bredere. Se på
Romsås, som jeg i utgangspunktet er veldig fan av. Der
har de bygget blokkene i en sirkel med skog i midten.
Det blir jo helt meningsløst å ha skog i midten når
 området er omgitt av hele Lillomarka. Jeg synes man
burde ta bort skogen i midten og bygge høye hus der
også. Da kan vi samle mange mennesker på ett og
samme sted. Da trenger vi ikke ta noe
av marka. Da får vi bygget flere
boliger og presset på marke-
det vil dempe seg. Sånn
må vi tenke hele veien.

– Hvordan tolker du det
norske boligmarkedet?
– Boliger er blitt en for-
bruksvare. At vi har blitt  rikere
vet vi alle. Gjennomsnittlig eietid på
bolig har gått kraftig ned, og det er kun hytta som blir
værende i  familien i mange år. Samtidig har vi fått en
rikere middelklasse som etter hvert føler at de må
hjelpe barna sine inn i boligmarkedet. Altså kjøper de
barnas første leilighet. I Norge mener vi at å eie bolig
er viktigere enn noe annet. Det er en moralsk verdi. Vi
har en enorm eierinteresse og vi nedbetaler gjelden vår.
Derfor fødes vi inn i en verden hvor vi vil arve våre for-
eldres boligmillioner. Men når majoriteten av folk gjør
en ting, slutter man å diskutere på en rasjonell måte
om det er riktig. Det er noe særnorsk med så høy eie-
randel, men vi vet ikke om det er den riktige løs-
ningen.

– Vi pusser opp mest, men i tillegg drikker vi mest
kaffe, cognac og chablis i verden. Er luksus blitt alle-
mannseie i Norge?
– Vi skal selvsagt unne oss goder, men vi bør tenke på
hvilke verdier vi gir videre til barna våre. Dine penger
er for eksempel ikke et problem for deg, men de kan
være et problem for andre. Med det mener jeg at for-
skjellene mellom rik og fattig vises så tydelig i klasse-
rommet til barna dine. Vi har fått en langt rikere
middelklasse, så andelen mennesker som kan nyte luk-
susvarer har økt. Men gapet mellom middelklasse og
fattige er blitt mye større. Alenemødre med to barn har
sjelden råd til å unne seg noe som helst ekstra. Svaret
blir at luksus har på ingen måte blitt allemannseie.

Teknologi 
du kan stole på

                               Next generat   
 

 
 

         Den neste generasjon sparepærer uten  ytende  kvikksø
lv.

Å spare strøm er ensbetydende med å „tenke grønt“ og ta 
vare på miljøet. Megaman sparepærer er uten farlig 

vi „True Green“ kvalitet! Se etter den grønne ringen og kjøp 
sparepærer fra Megaman.

Spar strøm

landet. Se også www.nortronic.biz
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VÅREN 2011
Asker 11. - 13. februar 
Hamar 18. - 20. februar 
Bergen 25. - 27. februar 
Kristiansand 04. - 06. mars 
Fredrikstad 11. - 13. mars 
Hellerudsletta 17. - 20. mars 
Sandefjord 01. - 03. april 
Sola 08. - 10. april 
Bodø 29. - 01. mai 
Harstad 06. - 08. mai 
Mosjøen 13. - 15. mai 

Høsten 2011
Oslo/Bærum  02. - 04. september
Larvik  09. - 11. september
Haugesund  16. - 18. september
Ålesund  23. - 25. september
Førde  30. - 02. oktober
Tromsø  07. - 09. oktober
Gjøvik  14. - 16. oktober
Kristiansund  28. - 30. oktober
Trondheim  04. - 06. november
Drammen  11. - 13. november

NYHETER
TRENDER 

INSPIRASJON
FOREDRAG 

TIMETILBUD

BARNEPARK

MESSETILBUD

KONKURRANSER

Interessert i å delta som utstiller?
Besøk våre nettsider www.boligmesse.no
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Rydder med vaskemaskinen
Slenger du klærne i skittentøyskurven når du ikke vet
helt hva du skal gjøre med dem? I så fall er du ikke
alene. Kampen mot rotet er med på å gjøre at vaske-
maskinenes energiforbruk har økt med 20 prosent de
siste 20 årene, til tross for at maskinene er blitt mer
og mer effektive, skriver nettstedet forskning.no. Det
er en masterstudie fra Senter for utvikling og miljø
ved Universitetet i Oslo som har undersøkt folks
holdninger og vaner på dette området. Mens en
 familie på fire vasket to maskiner i uka på 1960-
 tallet, vasker den samme familien i dag åtte, viser
under søkelsen. 

34

Advarer mot å leke rørlegger
En undersøkelse Norstat nylig har gjennomført for forsik-
ringsselskapet If, viser at nær halvparten av alle menn i
Norge over 18 år har installert eller montert vannførende
utstyr i hjemmet. 

– Vi ønsker ikke å ta fra folk gleden ved å sette i stand
hus og hytter, men vi ser at mange nordmenn har for høy
tillitt til egen evne når det gjelder arbeid som burde vært
utført av rørleggeren. Å koble til et blandebatteri eller en
oppvaskmaskin kan virke enkelt. Problemet er bare at én
liten feil kan få store skadekonsekvenser, sier teknisk in-
spektør, Torstein Bratgjerd, hos If.

Dyrene i India
Jeg har tidligere brukt denne spalten til å skrive om

hvordan det er å dele bolig med dyr; nærmere bestemt

en stor, svart hund. Stort sett er det svært gledesfylt,

kanskje med unntak av de gangene rødvinsglassene lo-

gres ned fra stuebordet, eller møkkete labber tester ut

om de får lov å komme opp i sengen. 

Men ikke alle dyr er like hyggelig å dele hus med.

Det fikk jeg erfare da jeg i høst var så heldig å tilbringe

noen uker på landsbygda i Rajasthan, India. I størrel-

sesrekkefølge var følgende dyr innom den lille hytta mi,

bare i løpet av de første dagene: Maur, mygg, biller, ed-

derkopper, gekkoer, mus, fugler og rotter. Ikke alle disse

var like plagsomme. Gekkoene var for eksempel stort

sett fornøyd med sin stille tilværelse bak do; de skvatt

bare frem når jeg trakk ned. Siden vann i rørene var en

sjeldenhet, var ikke det noe problem. Maurene og bil-

lene jobbet flittig med sine egne prosjekter langs ut-

valgte stier på gulvet, eller i de porøse dørkarmene, så

heller ikke de var særlig plagsomme. Og myggen holdt

jeg på en armlengdes avstand med spray og netting over

sengen. 

Rottene derimot, ble jeg aldri venn med. Lort på gul-

vet, i sekken og på nattbordet er ikke hyggelig å våkne

opp til. Krasling og tasling, rusling og tassing er ikke

søvndyssende lyder. Tvert imot. Med bankende hjerte lå

jeg kveld etter kveld og ønsket at naanbrødet i rottefella

ville lokke dem til seg, helst alle på en gang. Det var

selvsagt ønsketenkning. Fella tok én etter én, men sær-

lig avskrekkende kan det ikke ha vært for dyrene. Tvert

imot – de fikk et herremåltid av ferskt bakverk, og der-

etter en spennende gratisreise. For i India dreper man

ikke rotter, man bare bærer fellene et passende stykke

unna og slipper dem ut i fred og frihet. Det var bare å

resignere og innse at enkelte ting er

det bare å venne seg til. Som for

eksempel å sove med øreprop-

per og drømme seg tilbake den

hjemlige fauna. 

Rikke Åserud
raa@huseierne.no
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Inspirert av storbyens hus
Interiørdesigner Halvor Bakke,
kjent fra blant annet Homse -
patruljen, Dekor og Norges
Styggeste Rom på TV3, gjør
som Ari Behn og lanserer en
serie glasstøy på Magnor. 
Kolleksjonen heter ”Skyline”
og består av seks glass av ulik
størrelse og fasong. Glassene
kan brukes til mye; som vaser,
fat, serveringsboller og lyse -
staker. Selv har Bakke en for-
kjærlighet for levende lys, og
bruker gjerne sine egne kreasjoner til det.

– Jeg kan ikke leve uten levende lys, forteller design -
eren, som fikk ideen til serien på en reise til Shanghai.

– Jeg satt på hotellrommet og så utover byen, og det var
konturene av storbyens bygninger som ga meg ideen.
Sammenstilt gjengir kolleksjonen storbyens profil, sier
Bakke. 



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 O
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TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

Boligsalgsrapporter/tilstandsvurderinger, 
verditakst, skadetakst, energimerking. 

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@eivindfrost.no
www.eivindfrost.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  O
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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  O

S
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 R
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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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 O
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Kan gi billigere
lavenergihus
Rockwool lanserte nylig et nytt mo-
dulbyggesystem som kan få prisene
på lavenergihus til å synke. Systemet
har fått navnet RockShell og skal i
følge produsenten bety en helt ny
måte å bygge typehus på, der isola -
sjonen inngår som bærende element
i konstruksjonen. Mindre tid på å til-
passe materialer betyr mindre bygge-
tid og billigere sluttsum, mener Rock
Shells danske direktør, Morten Haar.
Det nye materialet skal også kunne gi
en slankere konstruksjon enn det
som til nå har vært vanlig for lav-
energihus. 

Det første
vårtegnet
Primula er en av Norges mest
produserte potteplanter. I løpet
av de første vintermånedene
produseres rundt 1,6 millioner
primulaer her til lands, melder
Opplysningskontoret for blom-
ster og planter. Navnet kommer
av ”primus”, som betyr først,
noe som passer godt til den
 tidligblomstrende planten.
 Primulaen skal stå lyst, men
ikke i direkte sollys. Den tåler
temperaturer ned mot 10 grader,
og holder seg lengst om den får
stå kjølig, i rundt 18-20 grader.
Primulaen skal ikke tørke ut,
men holdes jevnt fuktig. 



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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Seier til 
Super forsikring
Ifs annonse for Superforsikring på bolig gikk
av med seieren i Hus & Boligs annonse -
konkurranse 2010.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

”Mange huseiere liker å plukke
sopp. Få liker å gjøre det på badet.”
Slik lyder den talende overskriften i
annonsen som utmerket seg som
den beste i Hus & Bolig gjennom
hele 2010. 

Elegant vinner
Juryen hadde en vanskelig oppgave
da den skulle se gjennom en årgang
magasiner og velge ut den beste an-
nonsen. Men til slutt falt valget på If.
”If har fått frem budskapet om et vanskelig og udelikat pro-
blem på en elegant og lett forståelig måte” uttaler juryen om
vinnerannonsen. Bildebruken spiller både på tryggheten vi
ønsker oss, og på faren for sopp- og råteproblemer, som for
mange huseiere er til stor bekymring. 

– Dette var både hyggelig og inspi-
rerende, sier Bente Werenskiold, leder
for salgskanalen Allianser i If Skade-
forsikring. Hun forteller at If i an-
nonsen ville fokusere på sopp i bo-
lig fordi det kan forårsake store
helseproblemer for beboerne, sam-
tidig som det koster mye penger å
utbedre. 

– Få er klar over at sopp og råte
ikke er omfattet av en ordinær
husforsikring, og at man må ha
en egen Superforsikring for å få
dekket slike skader. Vår strategi
er å fortelle åpent om det som
kan oppfattes som ”den lille
skriften” i forsikring, sier We-
renskiold. 

Visuelle på pallen
Andreplassen gikk til Power

Clean, som nådde pallen
med sin annonse for ventilasjons-
rens. ”Annonsen går rett på sak: De

to enkle bildene, som viser en ventilasjonskanal før og etter
rens, er enkle og effektfulle, og budskapet treffer leseren
umiddelbart”, uttaler juryen.

På en god tredjeplass kom H-vinduet. Teksten ”Man
trenger ikke være geni for å forstå at vedlikeholdsfritt lønner
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VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER, DØRER OG FASADER

MAN TRENGER IKKE 

VÆRE GENI FOR Å FORSTÅ AT 

VEDLIKEHOLDSFRITT LØNNER SEG...

Vedlikehold av vinduer og dører er en kostbar pros-

ess. Med et vedlikeholdsfritt materiale sparer du 

både tid og penger. H-plus+ vedlikeholdsfrie vinduer 

og dører leveres av ledende byggvareforretninger.

Mer om våre vinduer og dører på www.hplus.no

Humor gir stoppeffekt.

3

Bente Werenskiold
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 Infrarød boligoppvarming

Den optimale 
komfortvarmen 
for din bolig

infraSWISS Norge AS • Brevikbråteveien 9 • N-1555 Son
T  +47 64 98 28 00 • F  +47 64 98 28 01 • post@infraswiss.no
www.infraswiss.no

NYHET!

Svært lave energikostnader
Gir et sunnere inneklima
Design og kvalitet av beste 
klasse
Komplett 
boligoppvarmingssystem

•

•

•

•

www.if.no   Tlf: 02400

Mange huseiere liker å plukke sopp. Få liker å gjøre det på badet.Vi kjenner  risikoen ved å ha bolig. Derfor har vi en egen Super forsikring som 

hjelper deg dersom skaden skulle oppstå. I tillegg tilbyr vi en Trygghets-

avtale som gir deg en sikkerhets test av boligen  din. Ring oss på 02400, så får du vite mer om både 

Super forsikring på bolig, Trygghetsavtalen og hvilke 

fordeler vi gir deg som er medlem av Huseiernes 

Landsforbund. Du kan også gå inn på www.if.no.
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Samarbeidsavtalen mellom 

HL og If sikrer medlemmene 

10 prosent  rabatt på de fl este 

private forsikringene.

Arne Lycke, risikospesialist
www.if.no  Tlf: 02400

Vanskelige og udelikate problemer presenteres
på en elegant og lett forståelig måte.

1

2

rens ventilasjonen! 

Det handler om din helse og økonomi 

Fast pris på standard enbolig 2800,-

Ring gratis: 800 35 300

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Kongsberg, Lillestrøm, Hønefoss.

Ventilasjonsrørene er blitt helt rene 
og sørger for et sunt inneklima.

Ventil og kanal som de vanligvis ser ut 
etter 3-5 år. Ofte er de nesten helt tette.

Prisen inkluderer rensing av hele anlegget 
med inntil 6 kanaler.

Mer informasjon finner du på vår 
hjemmeside:www.powerclean.no

POWER CLEAN NORGE AS
-spesialister på rensing av ventilasjon-

Etter

Før

seg” er kanskje ikke tidenes slagord, påpeker juryen, men i
kombinasjon med bildet av ”Einstein” blir det morsomt. H-
vinduets annonse har en original idé og en solid gjennomføring.  

Hederlig omtale
Hederlig omtale går til vindus- og dørprodusenten Gilje. Med
overskriften ”Vi merker forskjellene” reklamerer Gilje for sine
energimerkede vinduer på en informativ og fargerik måte. 

Jamax stillaser, Varme & Bad, Ruteretur, Norges Takserings-
forbund og Weber var blant annonsørene som var med å
kjempe om pallplass, men som ikke nådde opp i denne om-
gang.

Alle annonsene i Hus & Bolig gjennom hele 2010 har vært
vurdert i konkurransen. Vinneren If får, i tillegg til heder og ære,
to helsidesannonser til en verdi av 75 000 kroner. Andre- og tre-
djeplassinnehaverne får én halvsidesannonse hver.
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fokus på eldrebølgenfokus på kommunale skatter og avgifter

En huseier i Trysil må betale over tre ganger
mer til kommunen enn en som bor i hoved-
staden. Det er svært ofte vesentlig dyrere å
bo på landet enn i sentrale strøk, viser en

oversikt Hus & Bolig har laget. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER OG DAG ERIK KONGSLIE
FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE   GRAFIKK: MEDIAMANIA

Dyrt
i distriktene



MÅ PUNGE UT:
Firebarnsfar
Morten Holt
må betale
 tusenvis av
kroner til Try-
sil kommune
hvert eneste
år. Vann- og
kloakkavgif-
tene er sky-
høye.
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I Oslo må en huseier med en standard bolig på
120 kvadratmeter betale 6 485 kroner i kommu-
nale avgifter, ifølge en undersøkelse gjennomført
av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Hus-
eiernes Landsforbund. I Sola kommune er det
enda billigere. Der koster det bare 5 571 kroner i
årlige avgifter. Bor du derimot i utkant-Norge, ri-
sikerer du at utgiftene til kommunen flerdobles.
I Steigen må man ut med 14 818 kroner for de
samme tjenestene. I tillegg påløper eiendoms-
skatt. For en bolig som er taksert til 1 million kro-
ner blir det 7 000 kroner ekstra. Til sammen må
man da ut med 21 818 kroner årlig hvis man bor
i Nordlands-kommunen. 

Flere og flere kommuner ser seg nødt til å
kreve eiendomsskatt. I 2009 var det i alt 166 kom-
muner som hadde eiendomsskatt på bolig, viser
en rapport fra Huseiernes Landsforbund. Når
man legger sammen kommunale avgifter på en
standard bolig og eiendomsskatt beregnet ut fra
en skattetakst på en million, viser det seg at nes-
ten 20 prosent av landets kommuner krever mer
enn 15 000 kroner fra sine innbyggere. Ingen av
storbyene er blant de 72 kommunene på pristop-
pen. 

Eiendomsskatten irriterer
– Det sier seg selv at med en familie på fire barn
får ikke bosituasjonen noen ”flying-start” av kom-
munen når man i tillegg til de kommunale avgif-
tene må ut med eiendomsskatt. Skatten føles
både feil og meningsløs, og den gjør situasjonen
trangere enn den hadde trengt å være, sier Morten
Holt (35), som er fastboende i Trysil. Han bedy-
rer at familien ikke er i nærheten av å lide noen
nød, men alle er ikke like privilegerte som dem. 
Trysil er en av landets aller dyreste kommuner.

Det merker både fastboende og hytte-
eiere. Man skal ha et stort bolighus for
å få en eiendomsskattetakst på 1 mil-
lion i Trysil, likevel er det eiendoms-

skatten som irriterer mest:
– Hvis vi var i en vanskelig situasjon,

ville det blitt tøft hvis vi også måtte betale
skatt på eiendommen. Eiendomsskatt

burde ingen betale, mener firebarnsfaren.
Det er imidlertid vann og kloakk som gjør det

så dyrt å bo i skiparadiset. For SSBs standardbo-
lig på 120 kvadratmeter utgjør disse avgiftene
alene 12 141 kroner. Har man et stort hus på 250
kvadratmeter, øker utgiftene for vann og kloakk til
hele 25 292 kroner. 

– Årsaken til at vi har så høye kommunale av-
gifter i Trysil er at vi har bygget et helt nytt rense-
anlegg til 115 millioner kroner, opplyser ordfører
Ole Martin Norderhaug (Ap). – Vi har vært tidlig

ute med å møte EU-direktivet vi er pålagt å følge,
derfor har vann- og avløpsavgiftene økt mye. I til-
legg har vi investert i et reservevannforsyningssy-
stem, noe vi også ifølge EU-direktivet må ha.
Dette har kostet 160 millioner kroner som vi må
nedbetale i løpet av 30 år. Mange kommuner vil
etter hvert oppleve det samme som oss, men de
fleste har utsatt det, hevder ordføreren.

Morten Holt synes ikke at det er de kommu-
nale avgiftene som er problemet. 
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fokus på kommunale skatter og avgifter



– Kommunale avgifter er en nødvendighet.
Vi er en liten kommune og alle må bidra til at lo-
kalsamfunnet skal gå rundt. Jeg har allikevel valgt
å installere vannmåler, for jeg mener at jeg ikke
bør betale for mer enn jeg bruker, sier han.

Mener samarbeid er løsningen
I rapporten om kommunale avgifter kommer det
frem at gebyrene for vann, kloakk, renovasjon og
feiing på landsbasis har økt med 181 prosent de

siste 20 årene. Inflasjonen har i samme periode
vært på 49 prosent. Bare siste år steg prisene med
6 prosent, dobbelt så mye som prisstigningen el-
lers. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund synes
økt standard på vannforsyningen, fornyelse av
avløpsanlegg og bedre renovasjon som følge av
økte myndighetskrav er positive og akseptable
begrunnelser, men hevder det er grunn til å spørre
om kommunene har for lav produktivitetsutvik-
ling. 

BIDRAGSYTER: 
Morten Holt aksepterer
de høye avgiftene på
vann og kloakk, men
irriterer seg over at
han i tillegg må betale
eiendomsskatt.



– Det er sjokkerende at vi selv i en pe-
riode med rekordlave lånerenter og mode-
rat inflasjon opplever nok et år med høy
realvekst i kommunale gebyrer, sier han.

Studierektor ved BI, Dag Jørgen
Hveem, mener det er greit å peke på pro-
blemet, men tror ikke det er lett for små
kommuner å gjøre noe med dette umid-
delbart. 

– Investeringer på VAR-området skal
være selvfinansierende. En stor andel av
kostnadene er faste og like store enten det
er få eller mange innbyggere i en kom-
mune. Jo færre det er å dele utgiftene på,
desto mer blir det på hver. Enhetsprisen
blir høyere. I tillegg må stadig flere små-
kommuner ty til eiendomsskatt for å få
budsjettene til å gå i hop, sier han. 

Kommunesammenslåing eller inter-
kommunalt samarbeid kan redusere pro-
blemet, mener Peter Batta:

– Med så mange små kommuner og så
mange vann- og avløpsverk er det antage-
lig ikke mulig å få kontroll med prisutvik-
lingen. Mange små kommuner må vur-
dere å slå seg sammen, i det minste sette i
gang med utvidet interkommunalt samar-
beid på VAR-sektoren, påpeker han.

Bare 650 abonnenter
I Steigen kommune bor det ca. 2 600 men-
nesker. Fagkoordinator Tordis Sofie Lang-

seth bekrefter at det er få inn-
byggere å dele regningen på:

– Grunnen til at de kom-
munale avgiftene blir høye hos

oss, spesielt vannavgiften, er at
vi kun har 650 abonnenter som

skal betale for seks kommunale
vannverk. Vi har et vedtak om at vann-

verkene skal drives etter selvkost. Vi mener
det ville bli feil hvis kommunen skulle
sponse driften, fordi mange i kommunen
ikke er tilknyttet det kommunale vannver-
ket, sier hun.

Eiendomsskatten mener Langseth de
er påtvunget.

– Bakgrunnen for at man innførte eien-
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Kilder:
• Kommunale gebyrer for vann, avløp,
 renovasjon og feiing 2010. Huseiernes
Landsforbund. 
• Eiendomsskatt i kommunene 2001 –
2009. Huseiernes Landsforbund. 
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domsskatt, er at staten forlanger at kommunen
skal utnytte sitt inntjeningspotensial. Steigen
kommune hadde gått med underskudd i flere år
og var nødt til å få snudd trenden. På bakgrunn
av statens formaning ble det tatt en politisk be-
slutning om at eneste utvei var å innføre eien-
domsskatt.

Tordis Sofie Langseth ser at en kommune-
sammenslåing kan være positivt for innbyggerne
i Steigen.

– Mulighetene for å få lavere kommunale ut-
gifter dersom man slo sammen vår kommune
med for eksempel Bodø er ganske store. Da ville

DYRT: Hytteeier
Per Erik Helstad
må betale eien-
domsskatt både til
hjemkommunen
Elverum og til 
Trysil – selv om
han bare er på
hytta ti helger i
året. 



vi bli flere om utgiftene. Men det er viktig å huske
på at det er stor forskjell fra kommune til kom-
mune hvordan man velger å prioritere midlene,
sier hun.

Dyrt for hytteeierne også
Hytteeier Per Erik Helstad fra Elverum er oppgitt
over Trysil kommunes gebyrregulativ. Da familien
kjøpte tomt og bygde hytte tenkte de overhode
ikke på verken eiendomsskatt eller kommunale
avgifter.

– Utgiftene har økt altfor mye! I forhold til
hvor lite hytta brukes, synes jeg det er ille at man

skal betale tusenvis av kroner til kommunen hvert
år, sier Helstad, som også må forholde seg til
høye avgifter og eiendomsskatt i hjemkommunen
Elverum. Nå akter han å installere vannmåler.

– Jeg synes kommunen bør tenke på at vi hyt-
teeiere bidrar svært mye til lokalmiljøet. Vi brukte
lokale håndverkere da vi bygde hytta, og alt som
er blitt gjort i ettertid har skjedd med lokal ar-
beidskraft. I tillegg er vi en stor familie som leg-
ger igjen masse penger i butikkene når vi er her. 

Morten Holt mener hytteeierne må bidra på
samme måte som de fastboende: 

– Siden Trysil er en stor hytte-
kommune er det både nødvendig
og riktig å kreve fulle avgifter også av
hytteeierne. Mange av hyttene her
oppe er meget store og brukes mye.
Mange leier også ut hyttene sine når
de ikke er der selv. Med utleie bru-
kes mange av hyttene nesten hele
året og da er det på sin plass at de
også bidrar til fellesskapet, sier han. 

Som hytteeier i et populært re-
kreasjonsområde må Helstad ut
med nesten fem ganger mer i eien-
domsskatt enn fastboende med til-
svarende mange kvadratmeter.

– Selv om jeg prinsipielt er i mot
eiendomsskatt er det mer spiselig å betale den i
kommunen jeg bor i, ettersom jeg i langt større
grad benytter meg av min hjemkommunes tilbud.
Nå må jeg altså betale eiendomsskatt i to kommu-
ner. I hytta oppholder jeg meg toppen ti helger i
året.

Vanskelig å få endene til å møtes
– Vi så oss nødt til å innføre eiendomsskatt fordi
vi trengte mer penger til å opprettholde tilbudet
i kommunen som folk må ha. Vi har hatt en
 negativ utvikling i befolkningstallet siden 1950 og
har mistet 1 500 innbyggere. Samtidig har ande-
len eldre økt og yngre minsket. Alle disse fak -
torene slår negativt ut fordi kommuner med
 positiv vekst favoriseres, sier ordfører Norderhaug. 
– Det må også nevnes at pengene inngår i daglig
drift. Vi har ikke bygget noe ekstra for disse peng-
ene. Vi er avhengig av eiendomsskatten for å få en-
dene til å møtes. 

Det bor i underkant av 7 000 mennesker i Try-
sil. Gjennomsnittsinntekten i kommunen er
280 000 kroner, som er en god del under lands-
gjennomsnittet.

– Hvorfor må hytteiere betale langt mer i
eiendomsskatt enn fastboende?

–  I et forsøk på å treffe riktig markedspris har
vi delt Trysil inn i soner som skal gjenspeile eien-

fokus på kommunale skatter og avgifter
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VIL MÅLE FORBRUKET:
Nå vil Per Erik Helstad
installere vannmåler
så han slipper å betale
for mer enn det han
bruker.
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domsprisen bedre. Eiendommene i Trysil-fjellet er
etter den massive utbyggingen blitt mye verdt, og
derfor bør det skilles mellom dyre og billige tom-
ter. Jeg har forståelse for at dette kan virke provo-
serende for hytteeiere, men enten de planlegger å
selge eller ei har de fått en betydelig
verdiøkning på hyttene sine. 

Ond sirkel
– Jeg tror fastboende ser at eiendoms-
skatten er vanskelig å komme utenom
hvis man skal ha et godt tjenestetilbud
i distriktene. Men de fleste kommu-
nene forsøker i det lengste å holde
skatten på et nøkternt nivå gjennom et
beskjedent skattegrunnlag eller en
skattesats under toppnivået på syv pro-
mille, sier studierektor Hveem. Han er selv bosatt
i Risør som bruker betydelige midler på kunst og
kultur, men som også er en av kommunene på
 listen over Norges 25 dyreste.

Det koster mer å kjøpe bolig i sentrale strøk
enn i utkant-Norge, men pengene man betaler i
renter og avdrag er en investering som kan hen-

tes ut siden. Penger som brukes til skatter og av-
gifter ser man aldri igjen, og over tid blir for-
skjellene betydelige. En huseier i distriktet som
må betale 20 000 kroner til kommunen hvert år
i 25 år, betaler til sammen 500 000 kroner. En

huseier som slipper med å betale 6
500 kroner årlig, kan bruke nesten
350 000 mer på egen bolig.

– Jo høyere skatter og avgifter, desto
mindre attraktivt blir det å bo i kom-
munen. Det blir lett en ond sirkel,
medgir Hveem, selv om han under-
streker at problemet ikke må overdri-
ves. For noen betyr det kommunale
skatte- og avgiftsnivået ingen ting. De
vil bo der de bor uansett. 

Men studierektoren er ikke optimis-
tisk på lang sikt: 

– Forskjellene mellom småkommuner og
store og mellomstore bykommuner er blitt store,
og jeg er redd de kan bli enda større. Det er lite
som tyder på at fraflyttingsmønsteret skal endre
seg vesentlig, sier han. ngs@huseierne.no

fokus på kommunale skatter og avgifter

DYREST I NORGE: 
Maksimal eiendoms-
skatt og svært høye
kommunale avgifter
gjør det dyrt å bo i
Steigen. Høye kost -
nader fører til at
enda flere flytter fra
distriktene, mener
Dag Jørgen Hveem
ved BI. Foto: Espen
Sjølingstad Hoen /
Scanpix.

Dag Jørgen Hveem
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I mange hjem er badet familiens favorittrom. Det skyldes med stor sannsynlighet varmekablene under baderomsgulvet.
Den samme komforten kan man skaffe seg i alle rom. Nexans har varmekabelprodukter som passer for de aller fleste rom samt 
“uterommet”.Tradisjonelt forbindes varmekabler i gulv med støping og tykke gulvkonstruksjoner. I dag finnes løsninger for lavt-
byggende støpte gulv (rask oppvarming), og løsninger som ikke krever innstøping.

G l o b a l  e x p e r t  i n  c a  
a n d  c a b l i n g  s y s

ALDRI MER KALDE FØTTER!

MILLIMAT™ - lavtbyggende 
varmekabelmatte for
rehabilitering, byggehøyde
kun 4,5mm.

SNOWMAT er ideell for rask og 
kostnadseffektiv installasjon av is - 
og snøsmelteanlegg i utendørsare-
aler som oppkjørsler, gårdsplasser, 
etc. Kan benyttes i arealer med 
asfalt, betong, heller eller stein.

MILLCABLE (varmekabel)
og MILLICLICK (plate med spor
for varmekabel). Med denne løsnin-
gen er det ikke behov for støpemasse.
I tillegg til varme gir løsningen også
økt isolasjon i gulvet og trinnlydsab-
sorbering.Gulvarmesystemet bygger 
8mm inkl. plate og varmekabel og 
er egnetbåde til rehabilitering og 
nybygg.

Tradisjonell Nexans varmekabel  
er ideelle for gulv oppvarming i 
støpte gulv, både tradisjonelle og 
lavtbyggende. 

Stå opp for "gjør det selverne"
De nye baderomsreglene er siste ledd i den totale umyndig-
gjørelsen av gjør det selv-folket i Norge. Jeg finner i tillegg at
jeg er medlem av HL, en organisasjon som enda støtter dette
(på tide å melde seg ut i protest?). Må bare komplimentere
 rørleggernes organisasjoners evne til å legge skylden for alle
dårlige bad på alle andre enn dem selv. Nå må man plutselig
byggeanmelde baderomsarbeid. Det positive er at inspeksjons -
plikt kommer inn.

For en tid siden snakket jeg med en amerikansk kollega 
som pendler til Norge. Han fortalte at i friperioden hjemme 
i USA hadde han installert hele det elektriske anlegget på 

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. 

sønnens nye hus. Flasket opp med norsk mentalitet måtte jeg
spørre om han var utdannet elektriker. Nei det var han ikke,
men det var heller ikke nødvendig. Kravet var at han måtte få
det inspisert og godkjent, og det hadde gått helt greit. 
Inspeksjonsplikten var absolutt enten man hadde gjort det selv
eller om det var et firma som hadde gjort jobben. Som han
sa, du skal leve med det du gjør, så vær helt sikker på at du
vet hvordan det skal gjøres. 

Hva om vi hadde inspeksjonsplikt her i landet innen rørleg-
ger- og elektrikerfaget? Inspektørene må være uavhengige og
ikke ansatt i firmaer som gjør oppdrag. De må videre avlegge
årlige prøver for å holde seg oppdatert om nye krav. Siden de
sitter med ansvaret må timesatsene være høyere enn for en
håndverker. Videre er det de som står ansvarlig overfor for-
sikringsselskaper og myndigheter, og kan miste lisensen hvis
de har for mange tabber. Da betyr det ikke noe hvem som har
utført jobben, om det er et firma eller en "gjør det selv", men
at det er gjort riktig. Dette systemet fungerer innen
næringslivet, hvor en regnskapsfører gjør jobben og en
uavhengig revisor godkjenner det. Det er tillatt for hvem som
helst å gjøre regnskapsjobben for mindre firmaer, men det skal
godkjennes av revisor, som kan miste lisens hvis det blir for
mye slendrian. 

Så spørsmålet er: Vil HL ta opp tråden her og arbeide for en
endring? 

Geir Skjong
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”Vi kan reparere bunnledninger  
og uttrekksledninger inne og ute,  
uten graving eller opphugging!”
”Problemer med utette rør eller kommunalt pålegg om tetting?  
Vi kan fornye eller reparere overvannsrør, avløpsrør og taknedløp  
av de fleste materialer og kvaliteter. Uten graving eller opphugging, 
raskt, miljøvennlig og rimelig!*

*”Forutsetter tilgang til rør/rørender og opp til 200mm diameter”

POWER CLEAN METODEN – rensing av HELE  
avløpssystemet – innenfra og hele veien ut.  
MED RENT VANN OG KONTROLLERT HØYT TRYKK.

Ring gratis 800 35 300

Vi utfører rørfornyingsoppdrag i eneboliger i  
Søndre Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold og 
Vestfold. Større oppdrag utføres i hele Sør-Norge.

Gammelt utett  
støpejerns rør etter  

reparasjon eller  
inn foring av strømpe.

Lett å jukse
Jeg ser i den siste utgaven av Hus & Bolig at salgssjef Yngve
Eriksen i Biolock hevder at fingeravtrykkslåser er sikrere enn
tradisjonelle låser. Det er nok ikke riktig. TV-serien "Myth-
busters" viser at man kan hente fingeravtrykket fra låsens lese-
plate eller en annen overflate man vet at eieren har berørt,
lage en avstøpning i lateks og lime den til egen finger med
vanlig limstift. Vips spretter låsen opp. 

Filmen kan sees på www.youtube.com/watch?v=LA4Xx5Noxyo
Torbjørn Karlsen

Hvordan unngå oversvømmelse
Vi hadde en kraftig oversvømmelse på kjøkkenet både fra opp-
vaskmaskin og kjøleskap. Etter at kjøkkenet ble ordnet fikk vi
en blikkenslager til å lage metallplater med en og en halv cm
oppbygd kant på tre sider. Vi gled da kjøleskap og vaskemaskin
inn på disse platene som nå er så vidt synlige på fremsiden.
Det har vært lekkasjer fra kjøleskapet flere ganger siden, men
nå har vi kontroll fordi vannet renner frem på gulvet.

Å spandere noen få kroner på dette er en god forsikring
både for oss selv og for forsikringsselskapet. 

Einar Ruud, Søgne

Fokus på el-sikkerhet
Viser til artikkel i nr.5/2010 om lys på badet. Her er nok be-
grepet IP – som jo er en engelskspråklig forkortelse – oversatt
litt ”feil”. Begrepet skal oversettes med Insulation Protection 
= isolasjonsbeskyttelse – eller om du vil; hvilken grad av iso-
lasjon er anvendt.

Ellers er bladet nyttig for mange. Artikkelen likeså. Jeg
ønsker meg et større fokus på sikkerheten i elektriske anlegg
og har dette som agenda i mitt fag. Derfor er det med bekym-
ring jeg ser at også Huseierne slipper til annonsører for elek-
triske artikler, beregnet til faste elektroinstallasjoner, her
fremført for et ”gjør-det-selv” publikum. Jeg er klar over at HL
også trenger annonsører og sikkert ikke kan nekte dem å få
 annonsen på trykk. Det er imidlertid et lovpålagt krav om at
det skal stå en advarsel knyttet til slike annonser, analogt til
advarslene på tobakk i salg. Denne er pålagt fra DSB – direk-
toratet fra samfunnssikkerhet og beredskap. Det er imidlertid
svært få aktører som respekterer dette pålegget. 

Henning Bongard, NEMKO sertifisert elsikkerhetskonsulent

debatt og meninger



ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: advokat.myhr@iventelo.net O
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Trenger du   

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 O

SL
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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 O
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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 O
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v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre

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

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

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, 
entre priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, 
arv- og generasjonsskifte, og alminnelig praksis. 
Idrettsveien 16 A, Postboks 34, 1401 Ski.
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01. 
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
www.advokat-wessel.no
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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
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ASKERADVOKATENE
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann

Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.

Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no A
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak  

Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no Ø
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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
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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 Ø
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

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

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Tlf: 69 19 36 10. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. Ø
S
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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 O
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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 O
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen      

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 5. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 24 14 03 31. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no O
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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. Avd. Kirkegt 11, 2000 Lillestrøm.
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
Epost: firmapost@ness-co.no O
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Trenger du bistand utover den
svartjenesten som er gratis for
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids -
advokater. 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.

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

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

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

Ønsker du å annonsere på disse
sidene, ring Unni T. Johansen, 

tlf. 64 90 86 66 
eller send en e-post til 

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

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

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no V
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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 V
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. V
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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 H
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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   B
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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 O
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & 
STANGELAND AS v/adv. Harald Øglænd

Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboeroppgjør, 
erstatning, alminnelig praksis.

Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no R
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP §
GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Pb. 140 Sentrum, 
4001 Stavanger. Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
F: 51 84 47 71. E: magnus.grosfjeld@torstrup.no R
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no V
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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
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ADVOKATFIRMAET GRENLAND AS
v/adv. Einar Mo

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

Postboks 23, 3901 Porsgrunn. Tlf.: 35 93 31 00.
Fax: 35 93 31 01. Epost: em@skomvar.no
www.grenlandsadvokatene.no TE
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� Nærings- og boligeiendommer  � Sameier  � Borettslag  � Bolig AS
Når den personlige servicen og oppfølgingen betyr noe.

Kontakt oss for nærmere presentasjon og tilbud
Fax: 23 00 30 29,  e-post: heba@heba.no,  adresse: Skippergt. 33, 0154 Oslo

� 23 00 30 20
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Gårdeiere har plikt til å forhindre at folk
blir skadet hvis snø eller is truer med å
falle fra hustak mot offentlig sted. I poli-
tivedtektene for Oslo står det at eieren
straks skal sette opp skilt som gjør det ty-
delig at ferdsel er forbundet med fare el-
ler ulempe, og snarest sørge for at taket
blir ryddet.

Reglene ble nylig skjerpet, og gebyret
for ikke å fjerne snø og is har økt fra 500
til 5 000 kroner. I tillegg presiseres det at
såkalte avvisere kun skal brukes i korte
perioder. Avvisere skal fjernes senest etter
syv dager med mindre eieren kan doku-
mentere lengre ventetid for å få bistand til
rydde taket, heter det.

Styremedlemmer 
ansvarlige
Mange bygårder er organisert
som sameier eller borettslag.
Det er styret i disse sameiene
og borettslagene som har an-
svaret for at politivedtektene
blir fulgt. 

– Blir noen skadet, kan
hvert enkelt styremedlem i ver-
ste fall risikere både fengsels-

straff og personlig erstatningsansvar, opp-
lyser advokat Thore Eithun Helland i
Huseiernes Landsforbund. 

Hvor grensen går for når taket må må-
kes, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Her er det viktig å bruke skjønn, mener
advokaten. Har man solide snøfangere
på taket, kan man ta det mer med ro enn
om man ikke har det. Er det konkret fare
for at det kan rase, må man sette inn til-
tak umiddelbart.

Styret har et ansvar for sikkerheten til
tilfeldig forbipasserende og for beboerne
i sameiet eller borettslaget. Også materi-
elle skader på for eksempel biler, kan
man bli gjort ansvarlig for. 

Varsler fritar 
ikke for straff
– Noen synes gebyrene er blitt
urimelig høye. Andre vil hevde
at det koster relativt mye å få
hjelp til å rydde taket. Hva vil
du si til det?

– Snørydding kan sy-
nes dyrt, men dette er et pro-
blem bare noen få uker i året.
Jeg tror ikke dette er en ufor-

Rydd taket 
i tide

Sitter du i styret i et sameie eller borettslag, er du ansvarlig for
at snø og is ikke raser ned fra taket og skader forbipasserende. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Thore Eithun Helland
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jussFARE: Varsker gir ikke 
et generelt amnesti, 
påpeker advokaten.

holdsmessig stor utgiftspost for det enkelte
sameie. De økonomiske og personlige kon-
sekvensene kan bli langt større om man
unnlater å rydde taket for snø og is.

– Er man fri for ansvar hvis man skilter?
– Varsler kan ikke gi et generelt amnesti

som fritar for straff, understreker Thore Eit-
hun Helland. Skjer det en ulykke, kan man
bli holdt ansvarlig selv om det er skiltet. Det
er vanskelig å si hvor grensene går, men
styret vil kunne få en ubehagelig bot hvis
for eksempel varslene har stått oppe i flere
uker, uten at det er gjort noe mer.

På den annen side kan verken beboere
eller andre i bygningen ha større forhåp-
ninger om å få noen erstatning hvis det er
skiltet og man likevel går under et tak eller
parkerer bilen på et rasutsatt sted, påpeker
han. De som bor i bygget og vet at det kan
gå ras, har et sterkere medansvar enn andre. 

Problematisk også i villastrøk
Ingen må bygge slik at snøras kan falle ned
på naboeiendommen eller være til skade
 eller ulempe for naboen, slås det fast i
 naboloven. Det betyr at man også i villa -
strøk har et ansvar for å rydde tak i tide.
ngs@huseierne.no
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Målfrid og Bjørn Ohnstad hadde planene
i orden: På sine eldre dager skulle de selge
huset på Borgen og flytte inn i den nyinn-
kjøpte leiligheten i Asker sentrum, med
kort vei til alt. Men det går ikke alltid
som planlagt her i livet. Målfrid fikk altz-
heimer. 

– Det er vanskelig å si akkurat når det
begynte. Men etter hvert ble det vanske-
lig for meg å ta meg av henne alene. Jeg
kontaktet hjemmesykepleien, som etter et
par år rådet meg til å finne en institu-
sjonsplass. Jeg syntes det var fryktelig, det
føltes som et svik, men til slutt innså jeg
at det ikke var noen andre muligheter,
forteller Bjørn Ohnstad. Å sitte igjen i
det tomme huset opplevde han ikke som
noe problem. Han hadde behov for å
være alene med alle tankene og følelsene.
Men ville han også bli sittende alene med
alle boutgiftene? 

Forberedt på det verste
Ohnstad visste at kommunen kunne
kreve 75 prosent av folketrygdens grunn-
beløp, samt 85 prosent av overskytende
inntekter for institusjonsplassen, blant
annet Målfrids andel av ekteparets felles
leieinntekter.  

– Jeg var forberedt på det verste. Dette
kunne jo bety mye for min bosituasjon,
men jeg har heldigvis ikke måttet selge
noen av eiendommene, sier Ohnstad. 

En stund etter at Målfrid var installert
på aldershjemmet, mottok Bjørn et ved-
tak hvor det sto hvor mye de faktisk
skulle betale for plassen. Det viste seg at
Bjørn kom relativt heldig ut av det blant

annet fordi Målfrid får pensjon fra Statens
Pensjonskasse. Det er nemlig bare halv-
parten av denne pensjonen som kan reg-
nes som inntekt i denne sammenheng. I
sin ungdom tegnet dessuten Målfrid to
private pensjonsforsikringer, uavhengig
av arbeidsgiver. Av disse utbetalingene
røres ingenting. I tillegg trekkes et fribe-
løp på 6  600 kroner fra folketrygdens
grunnbeløp.

Komplisert
Dermed har ikke Ohnstads økonomi en-
dret seg i en slik grad at det har vært nød-
vendig for ham å endre sin boligsitua-
sjon. 

– Utregningen av hvor mye vi skal be-
tale for min kones sykehjemsplass er vel-
dig komplisert. Jeg har virkelig prøvd å
sette meg inn i det, men det er for vanske-
lig, så jeg må bare håpe at det beløpet vi
nå betaler er riktig. Det er i hvert fall til å
leve med, og det er jo det viktigste, sier
Bjørn Ohnstad. Selv om han gjerne skulle
hatt litt bedre oversikt over reglene, er
han glad for at institusjonsoppholdet
ikke går hardere ut over privatøkono-
mien. 

– Men man må faktisk regne med å
miste store deler av ektefellens inntekt,
sier Ohnstad.

Gevinst av salg
Han vurderer nå å selge eneboligen, og
flytte inn i den mer lettstelte leiligheten.
Foreløpig har det blitt med tanken.

– Når Målfrid er hjemme, og det er
hun stort sett en gang i uken, er det vik-

Sykehjemsplassen koster
Da kona kom på aldershjem, 
fryktet Bjørn Ohnstad (68) 
for privatøkonomien, men 
ekteparet kom bedre ut av 

det enn forventet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: DIDRIK SÆTHER
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Langtidsopphold 
i institusjon: 
Det er forskrift om vederlag for
opphold i institusjon som regu -
lerer hvor mye den enkelte skal
betale. Forskriften sier blant
annet at: 

• Vederlaget skal ikke overstige
de reelle oppholdsutgiftene. 

• Av inntekter opp til folke -
trygdens grunnbeløp (1G =
75 641 kroner), fratrukket et
fribeløp på 6 600 kroner i året,
kan det kreves 75 prosent årlig. 

• Av inntekter utover folke -
trygdens grunnbeløp kan det
kreves opptil 85 prosent. 

• Dersom den som oppholder seg
i institusjonen har hjemme-
boende ektefelle eller mindre -
årig barn, eller helt eller delvis
forsørger barn over 18 år, skal
det gjøres fradrag i beregnings-
grunnlaget. 

• I tillegg gjøres det fradrag 
med et beløp som tilsvarer 50
prosent av beboerens brutto 
offentlige pensjoner etter
samordning og 50 prosent av
beboerens brutto private
 pensjonsytelser. 

• Fradrag kan også fastsettes på
grunnlag av hva som er rimelig
ut fra vedkommendes inntekt
og forholdene for øvrig. 

juss

KOSTBART: Bjørn Ohnstad ble bekymret for økonomien da kona ikke lenger kunne bo hjemme.
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

tig at hun kommer til noe som er kjent.
Men etter hvert som sykdommen skri-
der frem, blir det nok ikke så mange
hjemmebesøk lenger, sier Ohnstad. 

I lov om helsetjenester i kommunene
og forskrift om vederlag for opphold i in-
stitusjon gis det ikke noe klart svar på om
salgsgevinsten fra eiendomssalg regnes
som inntekt for institusjonsbeboeren.
Huseiernes Landsforbund mottar stadig
spørsmål om dette, og forhørte seg med
Helsedirektoratet, som slår fast at gevinst
ved eiendomssalg ikke anses som inntekt
i denne sammenheng. Målfrid måtte
altså ikke betalt noe av sin andel av ge-
vinsten fra salget. Heller ikke gevinst ved
salg av aksjer anses som inntekt ved ve-
derlagsberegningen, og formue blir også
stående urørt. 

Ikke mindre enn ved dødsfall
Avkastning av formue, derimot, som for
eksempel leieinntekter og renteinntek-
ter, regnes som inntekt. Betalingen for
en institusjonsplass skal likevel begrenses
slik at ingen har mindre enn 25 prosent
av folketrygdens grunnbeløp til egen dis-
posisjon, og dersom beboeren forsørger
ektefelle eller barn, blir det gjort fradrag
i beregningsgrunnlaget som minst tilsva-
rer det ektefellen eller barnet ville fått fra
folketrygden dersom beboeren var død.
Ektefellen eller barnet skal altså ikke
komme dårligere ut av det økonomisk
enn om beboeren hadde vært død. 

Boligutgiftene 
For Bjørn Ohnstad ble det ikke proble-
matisk å sitte igjen med huset da hans
kone kom på sykehjem. Men dersom
man bor alene og havner på institusjon,
kan det bli vanskelig å betale både for bo-
ligen man flytter fra og for institusjons-

TILFREDS: Heldigvis for Bjørn Ohnstad kunne han beholde huset da kona måtte på syke-
hjem, men nå vurderer han å flytte inn i den mer lettstelte leiligheten han også eier.



plassen man flytter til. Utgiftene man har
til den forlatte boligen tas det ikke hensyn
til ved beregningen av betalingen for sy-
kehjemsplassen. Men dersom man er i
stand til å være hjemom innimellom, for
eksempel med hjelp fra pårørende, kan
man søke kommunen om fradrag for ut-
giftene til driften av boligen. 

Planlegg
For mange er tanken på sykehjem nega-
tivt ladet. Det er ingen grunn til å be-
kymre seg, men planlegger du og dine
nærmeste i tide, slipper dere overras-
kelsene, påpeker daglig leder Tore Hen-
ning Larsen i Seniorsaken. Organisasjo-
nen får ofte spørsmål knyttet til

institusjonsopphold. Generelt råder Lar-
sen folk til ikke å eie for mye når alder-
dommen strammer taket. Spøkefullt sier
han at det er like greit om du ikke eier
nåla i veggen når du kommer på institu-
sjon. 

– Du får ikke med deg noe dit du skal
til slutt, så hvorfor ikke gi bort det du kan,
mens du kan? Det er ikke noe mål å dø
med penger i banken og nedbetalte mid-
ler, sier Larsen. Som har gitt beskjed til
sine døtre om at det etter ham ikke blir
annet igjen enn tomflasker. 

– Den gode nyheten er at de har vært
med på å tømme dem, humrer Larsen.
raa@huseierne.no
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Formuen berøres ikke
– Vi får en del spørsmål om vederlag for institusjonsopphold. Ofte er det sønn
eller datter som tar kontakt og lurer på hvor mye av mors eller fars  midler som
forsvinner når han eller hun kommer på sykehjem, sier advokat i Huseiernes
Landsforbund, Einar Frigland.

Tommelfingerregelen er at en stor del av inn -
tektene forsvinner, mens  formuen ikke berøres.
Frigland påpeker at det er opp til hver enkelt fam-
ilie hvordan de vil ordne seg økonomisk når en av
de nærmeste kommer på  institusjon, men sier seg
enig med Seniorsakens Tore Henning Larsen i at det
ikke er noe poeng å sitte igjen med alt for mye den
siste tiden. 

– Dersom du har store inntekter når du  kommer
på institusjon, vil mye av pengene gå til vederlag
for plassen. Det kan være godt å vite at du dermed
i hvert fall betaler for deg. På den annen side: De
fleste som kommer på alders hjem har betalt skatt i alle år, og har sånn sett
allerede gjort opp for seg. Da er det kanskje hyggeligere å tilgodese barn og
barnebarn i stedet, sier Frigland. raa@huseierne.no

juss

Einar Frigland

Krav om 
radonsperre 
i nye bygg
Radongass er årsaken til rundt
300 tilfeller av lungekreft
årlig. For å redusere radon-
nivået i bygninger, er det nå
innført krav om radonsperre
mot grunnen. Radonkonsen-
trasjonen i inneluft skal ikke
overstige 200 Bq/m3. For å
redusere antallet krefttilfeller
fra radon vesentlig må alle
radonnivåer reduseres. Derfor
skal det også gjøres tiltak i
bygninger der radonkonsen-
trasjonen overstiger 100
Bq/m3. Slike tiltak kan være
ventilering av grunn under
bygningen, melder Statens
bygningstekniske etat.
ngs@huseierne.no
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Større krav til
boligkjøpere
Hvert tiende boligkjøp utløser
krav mot selger. Flere dommer i
Høyesterett konkluderer med at
kjøper har et stort ansvar for å
 undersøke boligen på forhånd! 

– Den senere tids avgjørelser
kan vanskelig oppfattes på annen
måte enn at domstolenes praksis
overfor boligkjøpere skal
strammes inn, sier første -
amanuensis Trygve Bergsåker ved
Universitetet i Oslo til Dagens
Næringsliv.

For å fastsette om et avvik er
”vesentlig”, ble nedre grense
tidligere ofte satt ved tre – fire
prosent. Nå har Høyesterett an-
gitt fem – seks prosent av kjøpe-
summen som riktig nedre grense.
Andre momenter er boligens alder
og standard: Det skal mer til for
at en feil ved en eldre bolig ut-
gjør en vesentlig mangel enn for
en ny.  

Jussprofessor Kåre Lillehold
ved Universitetet i Oslo under-
streker at avviket må være klart
med god margin før en bolig -
kjøper kan reise krav overfor
 selger når boligen er solgt 
”som den er”. ngs@huseierne.no

Skriverier med forviklinger
Hus & Bolig skrev i utgave 5-2010 at nabovarsel var påkrevet når man skulle pusse
opp badet. Det er feil, og det opplyste vi om i utgave 6. Våre skriverier førte imid -
lertid til at Fremskrittspartiet tok saken opp i Stortingets spørretime før jul. Enten
man nå skal bygge helt nytt bad eller bare reparere en liten skade, må det nå søkes
kommunen om tillatelse, og dette får man ta til etterretning, skriver stortingsrepre-
sentant Ulf Erik Knutsen. ”Men det jeg imidlertid finner svært underlig er om man
med den nye loven i hånd skal pålegge nabovarsling – dette virker byråkratisk og
unødvendig”, påpekte han.

Statsråd Liv Signe Navarsete opplyste i sitt svar at det var unntak for nabo-
varsling av ”innvendige fysiske arbeider i eksisterende bygg” – slik Hus & Bolig
skrev i forrige nummer. De som fyller ut Byggblankett 5174 eller Byggsøk må 
imidlertid selv ta stilling til om nabovarsel er relevant. For å unngå eventuelle 
uklarheter rundt dette spørsmålet vil departementet ved neste revisjon av bygge-
forskriftene presisere at nabovarsel ikke er påkrevet ved byggearbeider innendørs.
ngs@huseierne.no

 

 

 

MÅ IKKE VARSLE:
Selv om det nå er
søknadsplikt når
badet skal rehabi-
literes, trenger du
ikke varsle naboen
om innvendige
 arbeider. Foto:
Mimsy Møller /
Samfoto.



LYKKELIG: Eiendommen
til Oddmund Rustad 

grenser mot en gammel
gravhaug. Etter mye 

frem og tilbake får han 
endelig bygge garasje.

Oddmund Rustad bor like ved en
gravhaug i et boligfelt i Enebakk
kommune. Sommeren 2006 be-

stemte han seg for å bygge en enkel gara-
sje utenfor huset. Han fikk muntlig be-
skjed fra kommunen om at det ikke ville
være noe problem, men da han sendte
inn byggemelding, fikk han likevel nei.
Den planlagte garasjen lå for nær grav-

haugen. Rustad klaget, og kommunen
ombestemte seg, på betingelse av at gara-
sjen ble oppført fem meter fra gravhau-
gen. Rustad målte og støpte såle; men før
han kom lenger, dukket Fylkeskommu-
nens folk opp på befaring. De ropte
”stopp!”, trakk Rustad for retten og truet
med bot eller fengsel for overtredelse av
kulturminneloven – til tross for at Ru-
stad tilbød seg å kappe sålen så den plan-
lagte garasjen ville komme enda lengre
fra gravhaugen. 

Det bar til tingretten. Med hjelp fra
Huseiernes Landsforbund vant Rustad sa-
ken, men han fikk fortsatt ikke lov til å
bygge; han måtte vente på en avgjørelse
fra Riksantikvaren. Som etter nøye vurde-

ring snudde tommelen ned. 
Men Rustad er ikke typen som gir opp

så lett. Han klaget avgjørelsen inn for
Miljøverndepartementet, som i november
i fjor endelig tok stilling til saken og opp-
hevet Riksantikvarens pålagte byggestans.

– Dette er gledelig, til tross for at det
har tatt fryktelig lang tid, sier Rustad, som
er takknemlig for den gode hjelpen han
har fått i prosessen fra blant andre Hus-
eiernes Landsforbund og stortingsrepre-
sentant Sverre Myrli. 

Når telen går planlegger Rustad å
kappe litt av den støpte sålen, for så å
fortsette byggingen, slik at garasjen trolig
kan være oppe til sommeren, fem år etter
at arbeidet begynte. raa@huseierne.no
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Får endelig bygge garasje
Først fikk Oddmund Rustad ja, så
nei, så ja, så nei, nei igjen, og så

ja. Nå tillater endelig myndig -
hetene ham å bygge garasje. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

juss



Riktig varmepumpe  
rett montert gir best effekt!
Kjøp ferdig montert varmepumpe med rentefri nedbetaling! Kr 600,- pr mnd i 3 år.

Kampanje – rentefri nedbetaling
Få en ferdig montert Fujitsu varmepumpe for kr 600,- pr måned i 3 år inkl. 
termin-gebyr på kr 45,- til DnB Nor, Cresco Access. Totalpris: kr 21.600,-. 
Gjelder ved kjøp av Fujitsu varmepumpe til eksempelpris kr 19.990,- inkl. 
standard montering. Se varmepumpe.no for mer informasjon. 

www.varmepumpe.no
varmepumpetelefonen 73 200 700 
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NYE VINDUER
DUGGER:

Roald Seim fulgte 
Enovas råd og byttet
ut de gamle glass-
rutene med nye. 

Nå viser det seg at
vinduene er så energi-
effektive at de dugger

på utsiden. 
Se side 68

VARMEPUMPEN
SLUTTET Å VIRKE:

Svenn-Erik Hagen
boret etter varme 

for å redusere kost-
nadene. Men etter 
fem år ville ikke
 anlegget mer. 

Les mer side 73

VIL HA MER
VARME: 

Geoffrey Kempton vet
at en stor, åpen grue
ikke er særlig lønn-

somt. Men han er ikke
helt overbevist om at
det lønner seg å bygge

inn peisen.
Les mer side 62

LANG FYRINGSSESONG: De siste to vintrene har vært slemme. I innlandet var det
flere som opplevde temperaturer under 40 minusgrader i januar og februar 2010. Kulda
kom i desember og slapp ikke taket før i mars. Allerede i november måtte vi begynne å

sprengfyre igjen. Ikke uventet har mange av oss fått skyhøye strømregninger. Nordmenn
flest er opptatt av energieffektivisering, men store investeringer kan by på overraskelser.

tema: 
enøk og oppvarming

ISKALDT: Dyna fyr i vinterkulde. 

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.



Mer varme med 
peiskassett
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En peiskassett kan forbedre virkningsgraden i en åpen peis fra rundt 15 prosent til omlag 70. 
Men peisen kan miste sitt særpreg. Er det verdt å ofre estetikken for fyringsøkonomien?

TeksT: RIKKE ÅSERuD

– Peisen vår er fin, men ikke særlig effektiv. Jeg vet
at med en peisinnsats, eller peiskassett, vil vi få
langt bedre varme i stua. Men jeg er usikker på
hvordan det vil bli seende ut. Peisen er stor og
sentralt plassert i stua, og jeg er redd en innsats vil
forandre hele rommet. 

Hjertesukket kommer fra Hus & Boligs gra-
fiske designer gjennom mange
år, Geoffrey Kempton. Han bor i
et ærverdig funkishus fra 1932
på Skøyen. I motsetning til
mange lignende villaer, som er
delvis ombygget og omgjort i
årenes løp, er svært lite endret i
boligen til familien Kempton.
Den åpne peisen i stua er ikke
bare rommets naturlige midtpunkt, men også en
del av arkitekturen. Det er bare det at den gir så
dårlig med varme.

– Dilemmaet går på om jeg må ofre estetikken
for økonomien, og om det er verdt det, sier Kemp-
ton. 

Reversibelt
For lettere å ta stilling til dilemmaet,
lagde Kempton en enkel fotomon-
tasje av grua – med en peisinnsats
han syntes kunne passe. Familien
vendte imidlertid tommelen ned
da de fikk se bildet – men hva
med fagfolkene? Hus & Bolig kon-
taktet Byantikvaren i Oslo, som
kom til en ganske annen konklu-
sjon.

– Dette er et tiltak som på en
god måte opprettholder ildste-
dets karakter. Det er reversibelt,
og en lesbar tilføyelse. I tillegg
er den svært godt tilpasset pei-
sens opprinnelige uttrykk, sier
informasjonsansvarlig Ragn-
hild Sigurdsøn. Hun legger til

at så fremt en bygning ikke er fredet, og har inte-
riørfredninger som en del av bestemmelsene, vur-
derer normalt ikke Byantikvaren tiltak som dette.

– Her kan folk gjøre som de lyster såfremt til-
taket ikke er søknadspliktig. Det er likevel hygge-
lig at folk behandler interiører med respekt for
bygningens opprinnelige uttrykk, sier Sigurdsøn. 

Ikke gratis
Det er imidlertid langt enklere å
manipulere en peisinnsats inn på
et bilde i et bildebehandlingspro-
gram, enn å få det gjort i virkelig-
heten – i hvert fall for en grafisk
designer. Og ikke minst er det bil-
ligere. 

– Å få montert inn en peisinnsats varierer i
pris, det spørs hvor vanskelig adkomsten er. Men
normalt koster vel jobben rundt 4 000 - 5 000
kroner, anslår Torstein Hjelmeland, teknisk an-
svarlig i peisprodusenten Dovre. Daglig leder As-
geir Vikhagen i peisbutikken Varme i Bergen me-
ner man bør være forberedt på mer: 

– Å få inn en peisinnsats i en gammel grue kan
fort koste rundt 25 000 kroner, alt iberegnet. Det
kommer selvsagt an på innsatsen, men skal du ha
en normal til rundt 12 – 15 000 kroner, er dette
et realistisk regnestykke, sier Vikhagen.  

En som passer
I photoshop er det en smal sak for den grafiske
designeren å få en hvilken som helst peiskassett
til å passe i den store, åpne grua. I virkeligheten
er valgmulighetene noe mer begrenset. Det er
slett ikke sikkert at den stilrene innsatsen Kemp-
ton kunne tenke seg, ville passe inn i peisen.

– Ikke alle innsatser passer til alle gruer. Du
kan for eksempel ikke velge en knøttliten innsats
i en stor gruepeis, sier Vikhagen. Det er også
mange innsatser som er for høye for eksisterende
peiser, eller der luftingen blir vanskelig å ivareta,
og som er laget først og fremst for helt nye om-

BILDEMONTASJE: For en
grafisk designer er det
en smal sak å montere
inn en peisinnsats – på
et bilde. – Her har jeg
satt inn en innsats jeg
synes passer rent este-
tisk, men om den ville
passet i virkeligheten er
ikke sikkert, sier Geoffrey
Kempton.

Geoffrey Kempton
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ÅPEN GRUE: En åpen peis suger mye varmluft fra rommet, og sender mye varme opp gjennom pipa. 
– Jeg burde nok få satt inn en kassett for å bedre effektiviteten, men da blir jo peisen veldig forandret. 
Dessuten er det en dyr investering, kommenterer Geoffrey Kempton. Foto: Grete Kempton
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MULIG LØSNING: 
– Jøtul C 80 Maxi Har-
mony er trolig den av våre
innsatser som vil passe
best til denne peisen, sier
markedsdirektør René
Christensen i Jøtul på
forespørsel om å finne en
kassett som passer til
Kemptons peis. 

PANORAMA: 
Også peiskassetten C 40
panorama fra Jøtul kan
settes inn i en gruepeis. 

RENE LINJER:
Dovre 2575/2157
CB er et renlinjet
alternativ til en
åpen gruepeis. 

ramminger. Vikhagen anbefaler folk som vurde-
rer å sette inn en innsats å ta mål av grua, ta bil-
der av peisen og gjerne også finne frem det de har
av tegninger av den, og ta alt sammen med til sin
peisforhandler. Der vil de få hjelp til å finne den
innsatsen som passer både i størrelse og stil. 

Det er også mye informasjon å finne på pro-
dusentenes nettsider. 
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NY OMRAMMING: 
Peisinnsatsen Morsø 5460 er høyere enn den

ser ut, og vil i de aller fleste tilfeller være
vanskelig å sette inn i en gammel, åpen

peis, ikke bare på grunn av størrelsen, men
også fordi den er designet for nye omram-

minger som ivaretar kravet til lufting. 

– Vi har lagt ut skisser og mål på våre produk-
ter slik at det skal være lettere for folk å finne en
innsats som passer, opplyser Torstein Hjelme-
land i Dovre. Han legger til at folk også kan sende
e-post til Dovre, med målskisser og spørsmål for
personlig rådgivning. 

Også konkurrenten Jøtul har kataloger og tek-
niske dokumenter tilgjengelige på sine nettsider. 
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Åpen eller lukket peis? 
Dersom vi tar utgangspunkt i at man får
kjøpt en favn bjørkeved til 2 000 kroner,
kan vi regne ut hvor mye vi må betale per
kilowattime i henholdsvis en åpen og en
lukket peis: 

Forutsetninger: 
• Pris på en favn bjørkeved: 2 000 kroner
• Brennverdi per favn: 4 240 kilowattimer
• Ren brennverdi: 

2 000 kr / 4 240 kWh = 0, 47 kr pr. kWh

Åpen peis: 
• Virkningsgrad: 15 %
• Pris per kWh: 

0,47 kr / 0,15 kWh  =  3,13 kr pr. kWh

Lukket peis: 
• Virkningsgrad 70 %
• Pris per kWh:

0,47 kr / 0,70 kWh  =  0,67 kr pr. kWh

Kilde: Enova

BESTSELGER:
Dovre CBC 2200 passer

til åpne gruepeiser. 
Er åpningen veldig

stor, må den reduseres
for at pesikassetten
skal bli estetisk fin,

opplyser teknisk
 ansvarlig i Dovre, 

Torstein Hjelmeland.

Varme kråker
Men hos Geoffrey Kempton blir det foreløpig
ingen forandring i stua. 

– Nei, jeg må innrømme at jeg nå lar peisen
være som den er. Familierådet har sagt sitt. I til-
legg er det jo dyrt, og nedbetalingstiden vil bli
lang, sier Kempton. Enova gir ingen økonomisk
støtte til investeringer som dette. Siden Kempton
er heldig og bor i Oslo, kunne han ha søkt kom-
munen om støtte, men tilskuddet ville maks be-
løpe seg til 3 000 kroner. 

Kråkene på taket til familien Kempton går
med andre ord gode tider i møte. 

– Med en åpen grue fyrer du bokstavelig talt
godt for kråka, fordi mye av varmen forsvinner
opp i pipa i stedet for å gå ut i rommet, sier ener-
girådgiver Trond Paasche i Enova. Et lukket
brennkammer, derimot, oppnår høyere tempe-
ratur, gir mindre partikkelutslipp, og både mil-
jøet og lommeboka vinner i lengden. raa@hus-
eierne.no
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MORSØ S10 
Nett, prisgunstig og lekker peisovn 
med hel glassfront.
VEIL FRA  KR 13 995,-

Vi tar forbehold om evt feil i annonsen. Gulvplater kommer i tillegg til oppgitte priser. Oppgitte priser er fra-priser og kan derfor avvike fra de avbildede produktene. 
Utstilte modeller kan variere fra butikk til butikk.

Finn din nærmeste butikk og hent inspirasjon på www.varmefag.no

Alle peisene og ovnene 
du får kjøpt hos Varmefag 
er rent brennende. De 
utnytter varmen minst 
dobbelt så godt som 
gamle ildsteder, og er en 
god investering for deg og 
miljøet.

Halver strøm-
regningen!
En moderne, effektiv ved-
ovn gir en varmepris ned i 
45 øre/kWh. Med dagens
høye strømpriser kan man 
faktisk halvere strøm-
regningen til oppvarming 
ved å fyre med ved.

Alt du behøver 
gjøre er å tenne 
fyrstikken...
Hos Varmefag får du gode 
råd og veiledning om 
hvilken peis eller ovn som 
passer best for ditt behov. 
Vi kan sørge for alt fra 
transport og montering til 
godkjenning av monte-
ringen. 

Ta gjerne med deg bilder 
og en skisse av rommet og 
besøk oss, så skal vi hjelpe 
deg.

 så k l i hjelpe 

HANDÖL 35T
Designvinner med 
kappe i klebersten. 
Kan utstyres med 
ekstra varmelagring.
VEIL FRA 28 900,- 
ETTER 1. MARS: 30 900,-

glass-
front

varme-
lagrende 
og elegant

CONTURA 556
Store sideglass gjør at du kan se og 
føle fl ammene fra hele rommet.
VEIL FRA 17 900,- ETTER 1. MARS: 18 400,-

stort 
innsyn

RAIS 700 PEISINNSATS
Design din egen peis med denne fl otte 
innsatsen. Tar ekstra lange vedkubber.
VEIL FRA 19 800,- ETTER 1. MARS: 20 600,-

bred og
stilig

VARME 
FAGTIPS

w
w

w
.sterkkom

m
unikasjon.no

Spar penger og miljøet
med ny rentbrennende ovn!
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Nye vinduer dugger
SOM Å PARKERE UNDER ÅPEN HIMMEL: Når det er varmt inne og kaldt og fuktig ute, kan all utsikt forsvinne. 

Foto: Roald Seim.

Vi tetter boligene og gjør energibesparende tiltak. Vinduene 
våre er blitt bedre, men nå kondenserer de på utsiden. 

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE GRAFIkk: MEDIAMANIA

Noen av Roald Seims vinduer måtte skiftes på grunn av
punktering. Fordi vinduene var 30 år gamle, byttet han
like godt alle sammen. De gamle var av trelags glass med

U-verdi på 1,9. Da han byttet til det som nå er pålagt standard,
U-verdi under 1,2, opplevde han noe nytt.

– Mine gamle vinduer dugget og iset aldri på utsiden. Fra
ikke å ha noen problemer med mine tidligere vinduer opplever
jeg nå mye irritasjon med de nye, forteller Seim, som i ettertid
mye heller ville beholdt sine gamle fremfor den nye standarden.

– Jeg føler de har sluppet et halvferdig produkt når de leve-
rer en vare som riktignok er bedre på ett område, men samtidig
mye dårligere på et annet, fortsetter Seim.

Et isolert problem
– Dette er en kjent problemstilling og vi får en del henvendelser
om nettopp dette. Problemet oppstår fordi glasset nå er så godt
isolert at det ikke slipper varme igjennom til det ytterste laget.
Dermed blir det dugg på utsiden når temperaturforskjellene er

for høye, sier Per Steinar Graarud hos glassprodusenten Bøck-
mann Saint-Gobain. Det er spesielt nedkjøling av det ytre glas-
set om natten og høy luftfuktighet om morgenen som kan for-
årsake utvendig dugg- eller isdannelse. 

Både nasjonalt og internasjonale er kravene til energiforbruk
skjerpet. Minstekravet til U-verdi på nybygg er 1,2. Ved bruk av
glass med lavere U-verdier vil det oppstå dugg eller ising på ut-
siden av glassene i enkelte tilfeller. Hvor og hvordan de nye vind-
uene blir plassert i veggen vil ha betydning for dannelse av dugg
eller ising på utvendig side. 

– Det spesielle her er at to vinduer som står i tilnærmet lik
høyde, men litt unna hverandre, kan oppleve helt forskjellige
værforhold, som gjør at det ene dugger og ikke det andre.

Beregninger utført i et prosjekt gjennomført av Norges Bygg-
forskningsinstitutt (NBI) og Sintef Byggforsk, finansiert med
støtte av Norges Forskningsråd og Glassbransjeforbundet i
Norge, viser at uteluftens relative fuktighet må være over 85 pro-
sent før kondens inntreffer.
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Løsninger finnes
– Et vindu som sitter ytterst i veggen, ubeskyttet mot vær og vind,
vil dugge under gitte forhold. Når det er en kald nattehimmel
som stråler ned på et uskjermet vindu vil det dugge, sier direk-
tør i Glassbransjeforbundet Sverre Tangen. – Bygger du nytt
hus burde du i hvert fall tenke litt på vinduenes plassering.

Tangen sammenligner problemet med det å parkere en bil
under åpen himmel.

– Når du kjører bilen under en carport vil den være nok be-
skyttet slik at det ikke iser og dugger på rutene. Slik må man
tenke med vinduer også. Har du muligheten til å bygge tak
over, eller vegger på siden er dette gode tiltak. Dette skjermer mot
solvinkelen inn og ut av vinduet, som skaper dugg.  Kan du ikke
det, er det også en løsning å skaffe seg markise. Trekk denne litt
utenfor vinduet, sier Tangen.

Samtidig påpeker han at ingenting er garantert å fungere.
– Det er aldri mulig å forutsi hvordan ytre forhold vil påvirke

vinduene, men er det sjenerende ville jeg forsøkt ett av alterna-
tivene, sier han.

Det finnes imidlertid vinduer som tåler disse temperatur-
svingningene litt bedre enn vanlige vinduer. Selvrensende vind-
uer har en hinne utenpå glasset som har vist seg å hindre dug-
ging.

– Bioclean-vinduene er i grunnen de eneste som kan sies å
ha en viss motstand mot dugg, men selv dette er ingen sikker
 vitenskap. I mange tilfeller vil disse være bedre enn vanlige
vinduer, men ikke forvent at de hjelper i alle tilfeller, påpeker Per
Steinar Graarud.

Liten pris å betale
– Det er viktig å påpeke at det bare er i enkelte tilfeller, og de er
sjeldne, at det vil dugge på ruten. Er du uheldig vil det også ise.
Allikevel er gevinsten med å ha godt isolerte vinduer såpass høy
at det er en relativt lav pris å betale for å øke varmen inne, og
spare penger. Dessuten er disse vinduene langt bedre i forhold
til innvendig dugging. Det betyr at vinduskarmene dine ikke
lenger vil bli råtne, og skulle det allikevel dugge inne er det et
tegn på at du har andre utfordringer med inneklimaet ditt, sier
Tangen.

Ronald Seim er imidlertid ikke overbevist om at prisen er
 liten. Han gremmes over å våkne om morningen uten utsikt
gjennom vinduene.

– Jeg synes det er ille at det ikke opplyses om dette når man
kjøper slike vinduer. På soverommet mitt vil jeg ha det kaldt. Der
har jeg aldri fyrt. Da spiller det ingen rolle hva slags vindu jeg
har. Disse ville jeg aldri byttet ut hadde jeg visst det jeg nå vet,
sier han.

Samtidig bekrefter han at tipsene bransjen kommer med fun-
gerer i praksis. 

– Sinne kan sette i gang mye. Jeg følte jeg måtte komme til
bunns i dette og tok derfor for meg Sintef Byggforsk-rapporten.
De to store stuevinduene mine sitter plassert under et tak -
utspring på 50 cm. Disse dugger ikke, nettopp fordi utspringet
skjermer dem.  Jeg mener virkelig at husbyggere og arkitekter må
ta dette i betraktning i fremtiden dersom det ikke kommer
bedre glass, avslutter Seim. dek@huseierne.no

TILTAK: Avskjerming i form av vegetasjon, takutstikk, markiser,
bebyggelse etc. reduserer kontaktvinkelen og faren for kondens.

enøk og oppvarming

PROBLEMATISK: Stor utstråling og stor kontaktvinkel øker
faren for kondens.



Ifjor slo vannskadene på norske hytter alle rekorder. Frem til
desember 2010 ble det meldt om 6 316 vannskader på nor-
ske hytter, som er nesten tre ganger mer enn året før, viser tall

fra  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Skadene skyldes
i hovedsak frostsprengte rør. Mange har også opplevd proble-
mer på hjemmebane i forbindelse med de lange kuldeperiodene
vi har hatt både i fjor og i år. Samtidig leser vi at enkelte kom-
muner i Norge opplever akutt vannmangel på grunn av økt for-
bruk av vann. Når vi lar vannet renne jevnt i springen vil van-
net i rørene sjelden fryse. 

– En god del av disse skadene kunne ha vært unngått med
litt mer omtanke, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Ne-
verdal i FNO.

Rull’n ut, eller rull’n rundt
Løsningen kan være å installere rør med varmekabler. Da sik-
rer du rørene dine mot frosten. Det finnes flere løsninger på
markedet, fra de profesjonelle til ”gjør det selv”-varianten.

Isoterm (tidligere Elvestadrør) er Nordens ledende leverandør
av miljøvennlige frostsikre rør til hus og hytter. Vann og avløps-
rørene er produsert for å hindre frost, eller for enkelt å kunne tine
frosne rør. Riktig bruk av varmekabel gir lave strømutgifter.

– For en hytteeier som bruker hytta 10 til 12 helger i året an-
slår vi at de totale strømkostnadene for rørene blir på mellom
300 og 400 kroner. Det er en billig forsikring mot frost, sier dag-
lig leder Geir Kåre Kroken i Isoterm.

Ved å installere varmekabler i rørene kan du sikre deg mot
frosne vannrør og runder med forsikringsselskapet.
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Løs frostkabalen    
enøk og oppvarming

Foto: Simen Grytøyr / Scanpix.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE
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TOPP 5-GARANTI

HL-SPOT

BESTILL I DAG! 
810 33 700

HL 1908
810 33 700

    med kabel
Hittil har det profesjonelle markedet vært  hovedfokuset for

bedriften, men man merker  påtrykk fra private også.
– Ettersom vi har hatt fokus mot det profesjonelle markedet

har vi nok ikke vært flinke nok til å formidle utad at det er en-
kelt og billig å skifte ut gamle rør med våre preisolerte.

Isoterm vann- og avløpsrør er altså helt frostsikre og kan
blant annet brukes i grunne grøfter. Rørene egner seg også i kalde
yttervegger. Det finnes flere typer å velge mellom. Isotermrøret
med ohmsk varmekabel er en direkte videreutvikling av det
originale "Elvestadrøret". Modellen som kalles T2000 leveres
med selvbegrensende varmekabel og er særlig egnet til lengder
opp til 15 meter. Røret har både varme og kuldereflekterende
aluminiumsfolie og et isolerende luftrom.

Prisgunstig og enkelt
– Jeg vil anslå at rørene vil koste mellom 150 og 200 kroner me-

teren. Ingen skal tro at dette
ikke går hos dem, fordi vi har flere
rørløsninger. Kan ikke røret skiftes kan
man føre varmekabel inne i det eksiste-
rende røret, sier Kroken i Isoterm. 

På Hyttetorget.no har man også hatt en merkbar
økning i salget av varmekabler for rør.

– Vår løsning er en kabel som kan tvinnes rundt det ek-
sisterende røret. Dette er så enkelt å montere at alle kan gjøre
det så lenge det er  mulig å komme til, forteller daglig leder Bengt
Larsen.

– Vi har varmekabler både med og uten regulator. De er me-
get strømsparende og det er i aller høyeste grad en billig sikker-
hetsforanstaltning. dek@huseierne.no 

ISOLERT: Rørene fra
Isoterm har en varme-

kabel som hindrer 
vannet i å fryse. 



ISFRONT HJEMME?
ETTERISOLER!

Når sprengkulda truer både rørene og den gode stemningen hjemme, er det to tiltak som er mer effektive 
enn noen andre. Å etterisolere og skifte til 3-lags lavenergivinduer bidrar til å holde boligen og kjærligheten 
varm, strømutgiftene lave og trivselen høy. Dessuten øker det verdien på hjemmet ditt. Det er rett og slett 

de beste investeringene du kan gjøre. Enova anbefaler etterisolering og 3-lags lavenergivinduer. 

Les mer på www.enovaanbefaler.no

Når du først skal gjøre noe, gjør det skikkelig!
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Når varmepumpen 

svikter
Svenn-Erik Hagen investerte nærmere 350 000 kroner i boring, bergvarmepumpe
og vannrør i gulvene, og var godt fornøyd med både komforten og besparelsene i

oppvarmingskostnader. Men da varmepumpen sluttet å virke etter bare fem år,
og ingen påtok seg ansvaret, ble han ganske fortvilet.

TEKST OG FOTO: NiNa GraNluNd SætHEr

Da det ble som kaldest i november og tem-
peraturen stort sett holdt seg mellom 10 og
15 kuldegrader døgnet rundt, hadde berg-

varmepumpen til Svenn-Erik Hagen akkurat slut-
tet å virke. Dessverre for familiefaren på Oslos
vestkant hadde reklamasjonstiden gått ut to må-
neder tidligere. En reparasjon ble estimert til ca.
65 000 kroner.

– Det har jeg rett og slett ikke økonomi til ak-

kurat nå, sier Hagen. – Vannbåren varme ble solgt
inn som et gunstig konsept, og det ble særlig fo-
kusert på de store besparelsene en varmepumpe
kan gi. Vi har et stort hus med hybel i undereta-
sjen, så derfor strakk jeg strikken langt for å redu-
sere forbruket. Jeg har vært godt fornøyd med
løsningen, selv om jeg kanskje hadde forventet at
jeg skulle spare enda mer, men nå føler jeg meg i
en låst situasjon.

enøk og oppvarming

OPPGITT: Svenn-
Erik Hagen var

svært fornøyd med
sin bergvarme-

pumpe – inntil den
sluttet å virke.
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Ifølge Hagen er hans tilfelle ikke unikt. Produ-
senten har innrømmet at det forekommer pro-
duksjonsfeil, men mener årsaken til at varme-
pumpen har sluttet å fungere like gjerne kan ligge
hos de som har levert og installert utstyret. Ingen
av dem vil påta seg ansvaret. Hagens leverandør
hevder det kan være feil i dimensjoneringen eller
i rørleggerarbeidet, men det avviser rørleggeren
som rettet noen småfeil i oppstarten og som siden
har fulgt opp anlegget et par – tre ganger uten å
oppdage at noe var galt. 

Kritisk i oppstartfasen
Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening
(Novap) mener at en bergvarmepumpe normalt
skal holde i 20 år. Han har akkurat sett et anlegg
som stod ferdig i 1978 og som fungerer like godt
etter mer enn 30 år. Men han innrømmer også at
det er en god del feil på tunge investeringer. Det

kan skyldes mangel på robusthet, feil dimensjo-
nering eller sviktende vedlikehold. 

– Veldig mange problemer kommer tidlig, når
anlegget er nytt, sier han. Oppstartsfasen er kritisk,
og det kan være vanskelig å innjustere anlegget.
Alt må fungere sammen. Hvis maskineriet ikke er
tilpasset distribusjonssystemet ligger det og jobber
for hardt, som når turtallet på en bil ligger opp
mot den røde streken, forklarer Baardsen. Det er
derfor viktig å følge med på dataene og utgående
temperatur. 

Mange som har investert i slike anlegg har
satt seg inn i teknologien, men man kan ikke for-
vente at vanlige forbrukere skal klare dette. 

– Det er installatøren som må sjekke anlegget
jevnlig den første måneden, påpeker Baardsen. Et-
ter innkjøring anbefaler han kontroll hvert annet
år, og mener en serviceavtale kan være en fornuf-
tig investering.

SVIKTET: Svenn-Erik Hagens
varmepumpeinstallasjon ble

kontrollert av fagmann jevnlig.
Like vel gikk det galt.
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anbefaler sertifiserte montører
Varmepumper må installeres helt korrekt for å
fungere optimalt, det er derfor helt essensielt å få
varmepumpen montert av fagfolk, hevder No-
vap, og anbefaler at montøren er sertifisert eller
har kuldeteknisk bakgrunn. Informasjonssjef In-
grid Røeggen mener også det er en fordel å få en
serviceavtale fra forhandleren.

– Ved riktig vedlikehold og service vil du få
maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget på
ytelse og levetid, sier hun.

Svenn-Erik Hagen mener han bare har brukt
anerkjente firmaer, og rørleggeren har fulgt opp
anlegget jevnlig. Vedlikeholdskostnadene har vært
minimale. Men noen supportavtale har han ikke
hatt.

– Jeg har etterspurt en slik avtale, men har
dessverre ikke fått det. Mitt inntrykk er at dette va-
rierer fra leverandør til leverandør, sier han.

enøk og oppvarming

Gode råd hvis du 
har bergvarmepumpe
• Bruk anerkjente firmaer og kompetente fagfolk.

• Det er viktig at pumpen dimensjoneres riktig
med en gang. De fire første ukene er de mest
kritiske.

• Sett deg inn i hvordan pumpen virker og følg
med.

• En serviceavtale som inkluderer jevnlig ettersyn
hvert annet år anbefales.

• Meld fra om feil umiddelbart.

Fakta om 
forbrukerkjøpsloven:
Hvis du oppdager at noe er feil ved en vare, må
du melde fra til selger innen rimelig tid. I prak-
sis vil både du og selger være tjent med så rask
reaksjon som mulig. 

Hovedregelen er at klagen må skje senest to år
etter at du overtok varen. Fristen er imidlertid
fem år, hvis varen er ment å vare vesentlig
lenger enn to år. 
Du bør kunne dokumentere skriftlig når du
reklamerte og hva det gjaldt.

Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller
det du kan kreve ifølge loven, har den en
 mangel. 

Hvis varen har en mangel, kan du kreve at sel-
geren retter mangelen eller gir deg en ny til -
svarende gjenstand (omlevering).

Alle feil som oppstår de første seks månedene
skal regnes som fabrikkfeil, med mindre selgeren
kan bevise noe annet. 

Feil man må regne med som følge av slitasje,
eller feil som følge av uforsvarlig eller unormal
bruk, er ikke en mangel. Finner selgeren at dette
er årsaken til feilen, må du selv 
betale reparasjonen. 
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Snø og is en
utfordring

Mer enn en halv million nordmenn har investert ivarmepumpe.
de aller fleste er luft-til-luft pumper. Vil du at pumpen skal

vare lenge, krever vintre med mye snø og 
lave temperaturer at du følger nøye med.

TEKST: NiNa GraNluNd SætHEr

Var montert og dimensjonert riktig
Etter at Hus & Bolig hadde vært hjemme
hos Hagen, møttes varmepumpeleveran-
døren og montøren til befaring sammen.
De konkluderte med at installasjonen var
dimensjonert og montert riktig. En dårlig
isolert kjeller kan ha medført større be-
lastning på brønnen enn beregnet, men
det var ikke dette som førte til kompres -
sorens havari. De antar imidlertid at sta-
dige strømavbrudd og fasebortfall kan
være årsaken, uten at de vil slå det fast
skråsikkert. Slike strømavbrudd kan ha
konsekvenser for roterende maskiner.

Strømfeil dekkes av forsikringen
Går det mer enn fem år fra varmepumpen
blir levert og til den slutter å virke, har
man som forbruker ingen rett til å få pro-
duktet erstattet eller reparert med mindre
produsenten har gitt en garanti utover
dette. Normalt dekker heller ikke forsik-
ringen slike skader.

I fjor fikk If melding om ca. 130 øde-
lagte varmepumper. I halvparten av tilfel-
lene ga ikke skadene rett til erstatning. Var-
mepumpene hadde rett og slett gått i
stykker av seg selv. Husforsikringen dekker
skader på varmepumper som følge av lyn-
nedslag eller såkalt elektrisk fenomen, som
for eksempel hvis det blir høyere spen-
ning i nettet enn normalt.

At Hagen hadde hatt gjentatte feil på
strømleveransene i fjor våres og mange
hyppige strømavbrudd, førte i januar til at
forsikringsselskapet valgte å dekke hans
skade med 67 000 kroner minus egenan-
del. Det ble han svært glad for. Men siden
varmepumpeløsningen hans anses som
gammel – selv etter bare fem år – ble han
anbefalt å oppgradere maskineriet. At han
selv måtte betale differansen synes han var
både rett og rimelig – inntil han fikk et en-
delig tilbud på 97 000 kroner. ngs@husei-
erne.no
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Gode råd hvis du har 
luft-til-luft varmepumpe
• Innedelen bør rengjøres jevnlig med fuktig
klut. I tillegg bør du ta ut og rengjøre de
ytre støvfiltrene minst en gang pr. måned.
Har du husdyr, eller hvis noen røyker inn -
endørs, bør dette gjøres oftere.

• De mest avanserte filtrene inne i maskinen
bør rengjøres eller byttes av fagfolk hvert
år, fortrinnsvis om våren.

• Det er svært viktig at snø og is ikke samler
seg i utedelen. Dersom maskinen ikke har
automatisk avriming, må du om nødvendig
fjerne isen med varmt vann. Trekk i så fall
ut støpselet først.

• Er nedising et gjentagende problem bør du
kontakte fagfolk.

– De dyreste pumpene er de mest robuste og der-
for de som tåler tøffe norske vintre best, sier Bård
Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Etter de
siste to vintrene mener han flere har innsett at vi
trenger bedre varmepumper her nord enn lenger
sør i Europa. Men det hjelper lite å bruke 20 –
30  000 kroner på de heftigste modellene hvis
man lar varmepumpen snø helt ned.

– Det er faktisk folk som tar kontakt med No-
vap og klager på at varmepumpen ikke virker, og
så viser det seg at den er helt dekket av snø. Det
sier seg jo selv at maskineriet ikke kan fungere da.
Nedising av utedelen er imidlertid et større pro-
blem, påpeker Baardsen.

Når det er veldig kaldt ute, dannes det lett is
både under varmepumpen og i bunnplaten. Is-
klumpen må aldri vokse seg så stor og høy at den
når opp til maskineriet. Derfor bør utedelen mon-

teres minimum 50 cm opp på veggen.
– Problemet med is i bunnplaten kan løses

med varmekabel. Noen mener at det ikke er nød-
vendig, men varmekabler viser seg å være praktisk
når det er svært kaldt. Følger det ikke med, kan
ettermontering være en løsning. Men velg for all
del kabel med termostat, råder Baardsen. 

En annen fordel med de dyreste modellene er
at de har innebygget automatikk som slår av kom-
pressoren hvis pumpen jobber for hardt, slik at
den ikke blir overbelastet. Har man en gammel el-
ler mindre avansert pumpe bør man gjøre dette
manuelt når det blir svært kaldt ute.

Fuktig klima kan også øke belastningen på
varmepumpen og redusere levetiden. Enkelte ste-
der i landet kan man altså ikke forvente en leve-
tid på 10 år. ngs@huseierne.no

PASS PÅ: Snø og is som bygger
seg opp under varmepumpen
kan ødelegge maskineriet. 
Foto: Bjørn Runar Sodeland.
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– Den enkle selvangivelsesord-
ningen som Enova så sterkt pro-
moterer er laget for atypiske boli-

ger; boliger som ikke er rehabilitert
eller endret siden byggeåret. Slike boli-

ger utgjør faktisk en liten andel av totalvolu-
met, sier Jo Morten Nordbye, markeds- og salgssjef i
konsulentfirmaet Seen Nordic, som har spesialisert
seg på energimerking av bygg. Han mener mange
huseiere går glipp av et godt energimerke fordi de vel-
ger enkel merking. 

Flest velger enkel løsning
Til nå har over 50 000 huseiere energimerket boligen
sin. Av disse har rundt åtti prosent valgt den enkle
løsningen. Mange av disse har trolig gjort endringer
og forbedringer på huset siden byggeåret. I den en-
kle energimerkingen kommer slike forbedringer ikke
med. 

– Jeg bor selv i et tømmerhus fra 1952. Da jeg
valgte den enkle måten å energimerke huset på, fikk
det karakteren E. Men med den avanserte versjonen,
der jeg blant annet fikk registrert den nye varme-
pumpen, etterisoleringen og de nye vinduene, gikk
huset opp til karakteren C. Skal du selge boligen
kan slike forskjeller utgjøre flere hundre tusen kroner,
sier Nordbye. 

Han mener forbrukerne må gjøres oppmerk-
somme på forskjellen mellom den avanserte og en-
kle energimerkingen før de begynner merkingen. Da

kan de lettere ta stilling til hvilken versjon de vil
bruke, samt til om de vil gjøre det selv eller få inn
profesjonell hjelp. Nordbye avviser at utspillet kom-
mer fordi han selv selger energimerketjenester. 

– Vi ønsker at flest mulig skal få et riktig merke,
ellers vil jo ordningen undergraves helt. Men folk kan
ikke ta gode avgjørelser dersom de ikke vet hva de
ulike alternativene innebærer, påpeker han. 

Kan bli endringer
Medierådgiver i Energimerking.no, Hilde Totland
Harket, er kjent med kritikken fra Seen Nordic. Hun
opplyser at Norges Vassdrags- og Energidirektorat
(NVE), som står for energimerkeordningen, gjør det
de kan for å gi god informasjon til forbrukerne med
de midlene de har. Hun ser ikke bort ifra at det kan
bli en endring på nettsidene etter hvert. 

– Vi har snakket om å gjøre visse endringer. Der-
for er det viktig med tilbakemeldinger både fra pro-
fesjonelle og vanlige forbrukere, sier hun, og oppfor-
drer folk som har synspunkter på ordningen til å si
sin mening til Enova eller NVE. 

tungvinn innlogging
Det nytter imidlertid ikke å klage på innloggingssy-
stemet med MinID. Innloggingen virker tungvinn
for mange huseiere, men den er helt nødvendig og
kommer ikke til å endres, sier Harket: 

– Det er en sikkerhetsanordning vi ikke kan gjøre
noe med. Det er for at man ikke skal kunne gå inn og
klusse med naboens eiendom. Man kan jo heller
ikke gå inn og endre andres selvan givelse, sier Harket. 

Hun forteller videre at mange blir skuffet over at
huset deres får lav energikarakter. 

– De har kanskje pusset opp innvendig så det ser
fint ut, og tenker ikke over at bygningsmassen ikke
nødvendigvis er så god, påpeker Harket. Hun forkla-
rer videre at karakterene A og B er forbeholdt dagens
nye passiv- og lavenergihus; C og D er standard for
nybygg i dag, mens eldre boligmasse stort sett får E,
F eller G. 

– Jeg bor selv i et 13 år gammelt hus, det fikk ka-
rakteren E, sier Harket. Slik sett treffer hun gjennom-
snittet godt: Av de rundt 50  000 boligene som er
energimerket til nå, er gjennomsnitts karakteren E og
oransje oppvarmingsmerke. raa@huseierne.no

ENERGIMERKING: 

Enkel versjon passer få
Nesten åtti prosent av alle som har energimerket boligen sin til nå har valgt den enkleste måten å
gjøre det på. Mange av dem ville antagelig fått et bedre energimerke dersom de valgte den avanserte. 

TEKST: riKKE ÅSErud

enøk og oppvarming
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En CTC varmepumpe stjeler effektivt 
varme fra naturen rundt deg. En CTC varme-
pumpe er en miljøvennlig varmekilde som i 
tillegg kan suppleres med solfangere. 

EcoHeat
VÆSKE/VANN
5,7-12 KW

EcoAir
LUFT/VANN
5,7-25 KW

BLI EN EFFEKTIV MILJØTYV DU OGSÅ. 

Gå inn på www.lovaastjele.no for å lære mer 
om våre varmepumper.
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Vannsjekken koster kun kr 1.500,-
(Medlemmer av Huseiernes Landsforbund  
får kr 500,- i rabatt)

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

Vannsjekken

Omfanget og skadevirkningene fra vannlekkasjer  
har økt dramatisk de siste årene. Med Vannsjekken  
reduserer du faren for lekkasjer.

Når vi tar Vannsjekken hos deg, kontrollerer vi synlig VVS-utstyr som kraner, rør, sluk, vannlås, vaske-
maskin- og oppvaskmaskinkoplinger, varmtvannsbereder med mer. Vi kontrollerer alle rom med vann 
og avløp, slik som kjøkken, bad, toalettrom og vaskerom. Vannsjekken gjennomføres av Varme & Bads 
dyktige fagfolk.

Omfanget og skadevirkningene fra vannlekkasjer 

 
       

IT CAN BE VERY ExPENSIVE TO GET FUKT

Slik bestiller du Vannsjekken: 

vannsjekken.no

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

d
1

0
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Tape for de trege
De late og trege av oss vet at maskeringstapen, som er vår beste venn
under malerjobben, blir en stygg fiende som nekter å slippe taket når
den først har fått sitte en stund. Men nå er heldigvis en ny type tape
kommet på markedet. Precision Indoor fra Tesa kan sitte på veggen i
opptil fem måneder uten å etterlate limrester. I tillegg er den svært

tynn og helt flat, noe som gjør at malingen ikke får sneket seg under
og etterlatt seg søl langs kanten. www.tesa.com 

Lysere tider
Det går mot lysere tider, men

orker du ikke vente på sola, kan
en ny lampe kanskje gjøre susen.
Lampen ”Ball” fra Bolia kommer 

i en rekke knallsterke farger, 
blant annet vårlig grønt. 

www.bolia.com 

nyttpåmarkedet
“Penger har til syvende og sist ingenting med lykke å gjøre.”

Ludo- og Chess-gründer Idar Vollvik

raa@huseierne.no

Fargeklatt
Har du lyst til å fornye kjøkkenet, kan 
et nytt blandebatteri være en artig 
løsning. For den nette sum av 3 690 
kroner kan du bli den stolte eier av 
en Coloric-kran fra Villeroy & Bosch 
Gustavsberg. Klarer du ikke å bytte 
kranen selv, kan du sikkert regne med en tusenlapp
ekstra til rørlegger, og du er raskt oppe i hva det
ville koste å male om hele kjøkkenet. 
www.gustavsberg.com 

For småjobbene
Har du en bitteliten spiker du gjerne skulle ha fjernet, er dette
nye minibrekkjernet fra Hultafors det perfekte redskapet. 
Stålbrekkjernet har hele tre ulike funksjoner for å 
dra ut spiker. I tillegg kan det brukes til 
å løsne lister og åpne bokser. 
www.hultaforsgroup.com 

Skjærgårdsstemning 
inn på badet

Foss Fabrikker AS lanserer nå Variant Driv ved.
Nå gjenstår det bare å tappe i badekaret,

sette på en cd med bølgeskvulp – og så kan
du drømme deg bort til solfylte og varme
sommerdager. Variant Drivved er laget av
 spesialbehandlet eik, og er en ny og litt

uvanlig front med et maritimt, litt slitt og
lunt skjærgårdsuttrykk. www.foss-bad.no
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TV for filmelskere
Plasmateknologien er fremdeles det selvføl-
gelige valget for filmelskere som ikke vil gå
på akkord med bildekvaliteten. Under CES
 introduserer LG det nye flaggskipet i sel-

skapets utvalg av plasma-TVer: LG PZ950N.
Modellen finnes i størrelsene 50 og
60 tommer, og kommer fullspekket
med funksjoner og teknologi som
visstnok gjør filmtittingen til en

opplevelse utover det vanlige.
www.lg.com

Nytt konsept for en smakfull hjemmecafé
Stiller du store krav til kaffen du drikker? Drikker du gjerne ulike typer?

Liker du kaffen du får på kaffebarer? Med Nestlés nye kaffekonsept
NESCAFÉ Dolce Gusto, som til og med har melk i kapselform, er det 

i følge produsenten, enkelt å lage all slags kaffe med bare en 
maskin – og i tillegg er den lekker å ha på kjøkkenbenken. 

nyttpåmarkedet
“Det er med penger som med gjødsel, de må være

spredt hvis de skal kunne gjøre nytte.”
Francis Bacon

raa@huseierne.no

Retro fra
Dovre
Vintage 50 fra Dovre er en
lekker peisovn i retro stil.
Varmeeffekt er fra 
2 500 W til 10 000 W. 
Den har røykuttak både 
på topp og bak. Ovnen er
beregnet for en vedlengde
på 50 cm. Veiledende pris
på peisen er 22 500 kroner.
www.dovre.no

Naturlig 
kjøkkentrend

Med lanseringen av to nyheter til
den populære kjøkkenfronten

Mano, samt en ny naturinspirert
front, levner Kvik ingen tvil om at

det rå og naturlige for alvor har
funnet sin plass på kjøkkenet. Den
tidløse og stilrene Mano-kjøkken-
fronten er en av de mest solgte i

Kviks sortiment, og får nå følge av
ytterligere to fronter; Mano Forte

og Mano Sera. I tillegg intro-
duseres en naturinspirert kjøkken-

front under navnet Foresta. 
www.kvik.dk

Miljøvennlig sparkel
Hull i veggen kan nå tettes med god
samvittighet. Nordsjös nye Eco Sparkel
er den første av sitt slag som er god-
kjent med miljømerket Svanen. Ifølge
produsenten selv er den enkel å jobbe
med og den kan slipes etter kort tørke -
tid. www.nordsjo.no 
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I tilegg fi nner du en masse andre
produkter til hjemmet i vår nettbutikk!

Rømningsige 4,5M
MEDLEMSPRIS: 725,-
IKKE MEDLEM: 852,-
Art: nr. 1057

Evakueringsmaske
MEDLEMSPRIS: 998,-
IKKE MEDLEM: 1350,-
Art: nr. F 10010

,-
,-

Brannskum 
MEDLEMSPRIS: 149,- 
IKKE MEDLEM: 198,-
Art: nr. 27000

Brannteppe 1,2m x 1,2m
MEDLEMSPRIS: 98,- 
IKKE MEDLEM: 198,-
Art: nr. 1059

Brannslange 20m
med Y- splitt til vannkran.
MEDLEMSPRIS: 890,- 
IKKE MEDLEM: 998,-
Art: nr. 15000515

998,- 
Medl.pris

149,- 
Medl.pris

Fuglekasse med kamera
MEDLEMSPRIS: 629,-
IKKE MEDLEM: 890,-
Art: nr. 1025

Art: nr. 1060

Art: nr. 1021 sort
/1022 hvit

Nyhet!

Sengesett stjerner 
blå/hvit
MEDLEMSPRIS: 299,-
IKKE MEDLEM: 699,-

Biopeis bordmodell
MEDLEMSPRIS: 399,-
IKKE MEDLEM: 899,-

Et sikrere hjem med 
Huseiernes Landsforbund

Sjekk vår medlemsbutikk www.hlbutikken.no

Kjempe-
tilbud



Kontrakter 
på engelsk
Engelske oversettelser 
av Opp sigelse, Varsel og
Hevingserklæring er nå 
tilgjengelig på nettet. 
Se www.huseierne.no. 
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Enklere reise
Som medlem i Huseiernes Landsforbund har du muligheten
til å sette fra deg bilen på Gardermoen til rabattert pris. 
Avtalen som er inngått mellom firmaet Flightpark AS og HL
gir deg som medlem 10 prosent rabatt på den til enhver tid
gjeldene prisen på parkering.

– Vårt konsept konkurrerer helt åpenbart med for eksempel satsene til Flyto-
get. For en ukes parkering betaler du 730 kroner hos oss. Er man fire perso-
ner i en bil har man spart inn utgiftene til togbilletten. Riktignok må man ut
med bensin til og fra, men komforten av å ha sin egen bil og kunne kjøre
rett hjem til døren gjør det helt klart verdt det, sier markedsjef Rikard Kaarbø
i Flightpark, som forteller at de allerede har hatt mange kunder fra HL.

Parkerer du hos Flightpark blir bilen hentet og levert utenfor terminal-
bygningene. Det rabatterte tilbudet gjelder kun parkering, men du har mu-
ligheten til å kjøpe alt fra vask og dekkskift til full service på bilen, som til-
leggstjenester, mens den er parkert på flyplassen.

– I tillegg er bilen parkert i et parkeringsanlegg som er bemannet og vide-
oovervåket 24 timer i døgnet. Og som en liten ekstra gulrot er det fint å
tenke på at når det er kaldt om vinteren sørger vi for at bilen din er ferdig
oppvarmet når vi leverer den, sier Kaarbø.

Bestilling gjør du enkelt på www.flightpark.no. Her finner du også
all relevant informasjon. Lurer du på noe er det bare å ringe fir-

maets døgnbemannede telefon 40 05 81 61.

Fortsatt sterk
medlemsvekst
I løpet av 2010 økte medlemstallet i
Huseiernes Landsforbund fra 160 790
enkeltmedlemmer til 172 569. Dette
tilsvarte en vekst på 7,33 prosent. 

– Mye tyder på at HL profiterer på
de hyppige og omfattende endringer av
lover og forskrifter som berører husei-
erne. Regjeringens vedtatte retaksering
av boliger og økning av ligningsverdier
høyner interessen for HLs arbeide. Vi
konstaterer også at stadig flere huseiere
trenger å søke råd og hjelp, og melder
seg inn av den grunn, forteller adm. dir.
Peter Batta. - Ellers er det åpenbart at
mange melder seg inn i kommuner
som innfører eller øker eiendomsskat-
ten, men fortsatt er det nok gratis juri-
disk- og teknisk rådgivning som trekker
flest nye medlemmer, påpeker Peter
Batta.
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Vant TV og nytt bad

Inger Marie Grønmo og samboeren Ei-
vind hadde akkurat kjøpt, men ennå
ikke overtatt, halvparten av en to-

mannsbolig fra 1966 da de besøkte Gjør
Din Bolig Bedre-messen i Tromsø i okto-
ber. De var på jakt etter snøfreser og var-
mepumpe. Som ca. 20 000 andre messe-
besøkende lot de seg friste av
messekonkurransens flotte premier, og
fylte ut svarkupongen. De måtte blant
annet svare på hvilken rabatt HL-med-

lemmer får hos forsikringsselskapet If,
vaktselskapet Securitas Direct og varme-
pumpeleverandøren Daikin. Besøkte
man HL-standen var det lett å finne sva-
rene. Der tegnet paret også medlemsskap.

Ny stor TV fra Samsung og et Bose Li-
festyle 48 lydanlegg var en del av pre-
mien. I tillegg kunne vinneren velge varer
og tjenester fra HLs samarbeidspartnere
for ca. 175 000 kroner.

– Vi valgte å pusse opp kjøkkenet da
vi flyttet inn. Nå stod badet for tur. Espen
Stavem fra Akutt Rørleggerhjelp hadde
allerede vært og tittet på badet. Å få hjelp
fra Varme og Bad her i Tromsø passet
helt perfekt, sier en glad tjueseksåring. 

GLAD VINNER: Morten Hansen fra Huseiernes Landsforbund over-
rekker blomster til Inger Marie Grønmo som har Luca på armen.

inger Marie Grønmo i tromsø trodde det var en fleip da Huseiernes
Landsforbund ringte og fortalte at hun hadde vunnet premier til
en verdi av 250 000 kroner. Hun ble svært glad da det viste seg å
stemme. Å få hjelp til å pusse opp badet passet perfekt. 

OPPUSSINGSOBJEKT: 
Huset ble bygget i 1966. 
Lite er gjort siden det 
stod nytt.

TEKST: NiNA GrANLuNd SætHEr
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OVERMODENT: Ingen membran. 
Badet er slett ikke bygget etter 

dagens krav. 

utfordrende oppgave
Dagens bad er knøtt lite, og ingen ting er
gjort med det siden det var nytt for snart
50 år siden. For en familie med et lite
barn på under et år, er det svært uhen-
siktsmessig. Størrelsen er det imidlertid
vanskelig å gjøre noe med.

– Vi vil gjerne beholde soverommet
som ligger vegg i vegg med badet. Selv om
vi slår ut veggen mot loftet og ofrer garde-
robeskapene, blir det fortsatt ganske liten
plass. Vi håper derfor at vi kan få noen
gode råd til planløsningen, sier Inger Ma-
rie Grønmo.

Førskolelæreren, som fortiden har
mammapermisjon, regner også med at
de må gjøre noe med rørene.

Nede i første etasje har de åpnet opp
mellom stue og kjøkken. Vegger er isolert,
og ny kjøkkeninnredning er satt inn. Pa-
ret har gjort alt selv sammen med dyktige
fedre. Det mangler litt skyggeblå maling

på den ene kjøkkenveggen, og målet er
også å bytte ut gulvet. Men så får det være
nok.

– Man blir lei av å male, så det skal bli
deilig å slippe en periode, sier hun. 

Godt fornøyd med kjøpet
Boligen paret har kjøpt ligger i et popu-
lært boområde i kort avstand fra univer-
sitetet hvor begge jobber. Huset har et li-
ten utleiedel i kjelleren.

– Det var deilig å få noe eget, sier
Inger Marie Grønmo. – Her kan vi gjøre
som vi vil. Vi slipper å spørre om lov til
å henge opp bilder på veggene. Før bodde
vi midt i byen, og det var mye festing og
støy på alle kanter. Her er det mye stillere,
og nå har vi også en deilig uteplass som
er perfekt for lille Luca. ngs@huseierne.no

TRANGT: Badet er knøtt lite og
umoderne. Hus & Bolig vil komme
tilbake når badet er pusset opp.

HUSEIER: Inger Marie Grønmo med
sønnen Luca.
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Kalender til medlemmer i Buskerud 
Distriktsleder Øivind Tandberg har sendt en årskalender for
2011 til alle sine medlemmer i Buskerud Nord. Her blir samtlige
lokale samarbeidspartnere profilert.

– Det er flere grunner til at jeg har gjort dette, forteller Tand-
berg. – Først og fremst ønsker jeg at våre medlemmer lettere
skal klare å finne hvem som representerer HLs medlemsfordeler
lokalt. Tilbakemelding fra en del medlemmer er at de kjenner
godt navnet på rørleggerfirmaet, men ikke kobler det mot at de
er knyttet til Varme og Bad og de rabatter de har krav på. 
Samarbeidspartnerne setter også pris på et slikt tiltak, opplyser
distrikts lederen, som håper på et vinn vinn-resultat.

medlemsnytt

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
medlemskurs i bruk av internett. Det blir
arrangert tre kurskvelder. Du kan delta på alle,
eller et utvalg av disse – avhengig av hva du
ønsker mer kunnskap om.

Onsdag 9. mars: 
Hva er internett og hvordan fungerer det?
Hva kan jeg bruke internett til?
Hvordan søke informasjon på internett?
Pålogging Min Id 

Onsdag 23. mars: Bruk av e-post
Valg av e-postleverandør
Opprette e-postadresse
Send og motta
Vedlegg i e-post

Onsdag 6. april: Bruk av sosiale medier
Facebook
Diskusjonsgrupper
Twitter
Blogg

Sted: Fred Olsens gate 5 i Oslo sentrum, 
7. etasje. Klokken 18 – 20. Enkel bevertning.

Kurset er for medlemmer i Huseiernes Lands -
forbund 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!

Kurs i bruk av internett

Populær bok
Boken ”Husleieavtaler” som er skrevet av advokat Sverre
Bragdø-Ellenes og advokat i Huseiernes Landsforbund, Line
Parelius, er nå kommet i ny utgave. Medlemmer kan kjøpe
boken til redusert pris i HL-butikken.

Boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og
gir en grundig innføring i regelverket for leie av bolig og lo-
kale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse og gyldighet og
tolkning av husleieavtaler. Deretter behandles husleiens stør-
relse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstil-
lelse, leietid, overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes
partenes forpliktelser mens leieforholdet består, herunder
bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssank-
sjoner og personskifte. De forskjellige opphørsmåter er be-
handlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, oppsi-
gelse og heving.



89hus&bolig 1–2011 •

TEKST: dAG EriK KoNGSLiE

– Det er ganske utrolig, men på den korte tiden HL-butikken
har vært operativ, har vi solgt over 800 fuglekasser, forteller
Bjørn Berg som administrerer butikken.

Fuglekassene med kamera, hvor du kan se live-bilder
 direkte på TV eller på PC, har vært en ubetinget suksess og
prisen har vært alt annet enn skremmende.

– Selv om 629 kroner kan virke høyt, har vi små marginer
på fuglekassen. Vi valgte å prise den lavt for å teste ut om det
var muligheter for et slikt produkt. Dette har vi truffet maksi-
malt på.

Vil utvide
Med den store fugleinteressen blant norske huseiere forteller
Berg at det planlegges å utvide sortimentet betraktelig. 

– Vi har fått forespørsler etter andre typer dyrekasser og vi
merker at dyreinteressen er stor. Derfor planlegger vi å supp-
lere med matkasse for ekorn, marihønekasse, pinnsvinkasse
og sommerfuglkasse i første omgang. Her blir det å prøve seg
litt frem, for å se hva folk vil ha.

Kassene har i tillegg blitt en gavefavoritt.
– Vi får mest nettbestillinger, men noen velger å ringe inn

og da er det gøy å høre tilbakemeldingene. En trønder ringte
og hadde bestilt to kasser og skulle ha en tredje som han
skulle gi bort i 50-årsgave til en kamerat. Han var visst helt
forelsket, ler Bjørn Berg.

Begeistret fuglemiljø
– At det er solgt 800 slike kasser på så kort tid er fabelaktig. 
Vi synes det er gøy at fugleinteressen er så stor, og vi har ingen
betenkeligheter med at det er et kamera i boksen. Det forstyr-

rer ikke fuglene noe som helst, sier leder Alv Ottar Folkestad i
Norsk Ornitologisk forening.

Selv om Folkestad er overrasket over salget, er han ikke
overrasket over hvorfor kassene er populære.

– Vi liker jo å ha fugler rundt oss der vi bor. Det er derfor
vi i alle tider har laget vanlige fuglekasser, vi har hengt ut jule-
nek og annen mat til fuglene. Når vi også kan få kasser med
små kameraer i, skjønner jeg at folk benytter seg av mulighe-
ten til å kunne følge litt mer på det som skjer med livet til de
små bevingede skapningene som omgir oss hver eneste dag.
dek@huseierne.no

BESTSELGER: HL-medlemmene er blitt begeistret for denne
 fuglekassa med kamera. Her får du mulighet til å titte ned på
små naboer og følge prosessen fra redebygging til egglegging,
ruging og klekking på pc’n.

Fuglekasseeiernes 
Landsforbund
HL- butikken har fått sin bestselger. interessen 
for  fuglekasser med kamera er over all forventing.
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Huseiere trenger juridisk hjelp
- Det er et voldsomt behov for juridiske råd blant landets
huseiere. I 2010 behandlet Huseiernes Landsforbunds
 hovedkontor omkring 35 900 muntlige og skriftlige hen-
vendelser. Tar vi med henvendelsene til våre 24 distrikts -
ledere landet rundt, blir det totale antall henvendelser over 
50 000. Dette viser tydelig hvor stort rettshjelpsbehovet i
forbindelse med boligen er, sier advokat Anders Leisner i
Huseiernes Landsforbund.

Antall henvendelser knyttet til kjøp og salg av brukt
 bolig holder seg konstant også i 2010. Nesten uten unntak
er dette tvister mellom kjøpere og eierskifteforsikringssel-
skapene. 

– Det er fremdeles husleieforhold vi får flest henvend -
elser om. HL er derfor glade for at det nå er opprettet Hus-
leietvistutvalg i Bergen og Trondheim i tillegg til Oslo og
Akershus. Det øker mulighetene for rimelig konfliktløsning
i disse sakene, sier advokat Leisner.

Geir Engebraaten, som har omfattende praktisk
erfaring med utleie og kjenner regelverket
meget godt, vil også denne våren holde en rekke
kurs om husleie. Foreløpig er disse kursene
spikret:

Florø og Førde
Tirsdag 1. mars kl 1900
Quality Hotell, Florø
Onsdag 2. mars kl 1900
Rica Sunnfjord Hotell, Førde

Gratis for medlemmar med ledsager. 
Andre kr 200 per person. 
Påmelding til sognogfjordane@huseierne.no
eller tlf. 95 49 55 55.

Stavanger
Kurskveld for deg som leier ut bolig, eller har
planer om det!
Torsdag 3. mars kl 1800 – 2100
Hotell Alstor, Tjensvoll, Stavanger
Lett servering.

Deltakeravgift kr 500 ordinært, kr 100 for 
HL-medlemmer (gjelder også ektefelle etc).
Påmelding til distriktsavdelingen, epost roga-
land-s@huseierne.no eller telefon 51 53 99 57.
Deltageravgiften betales før kurskvelden til
konto 9600 33 02528 (HL avdeling Rogaland
Sør).

det blir også kurs i
Elverum 14. mars
Oslo 24. mars
Kristiansand 29. mars
Haugesund 31.mars

Husleiekurs

Billig strøm med NorgesEnergi
Huseiernes Landsforbund har inngått en strømavtale med
NorgesEnergi som skal sikre medlemmene billig strøm.
Som medlem i Huseiernes Landsforbund kan du velge
mellom to gunstige avtaler med kraftleverandøren. Den
ene, som kalles Topp 5-garantiavtalen, garanterer at din
strøm på årlig basis vil være en av de fem rimeligste målt
mot en representativ liste over NorgesEnergis konkurrenter.
Listen dekker fire av fem husstander i Norge. Med Topp 5-
garantiavtalen følger den valgfrie Sparepakken. Den koster
én krone dagen, og gir deg blant annet betalingsfritak ved
sykemelding eller arbeidsledighet i inntil tre måneder.

Den andre avtalen, HL-spot, gir deg strøm til den prisen
NorgesEnergi kjøper strømmen for. I tillegg kommer et på-
slag på 25 kroner i måneden. (20 for Nordland, Troms og
Finnmark.) Ingen av avtalene har bindingstid eller faktura-
gebyr. Tilbudet er spesielt gunstig for de som bruker mer
enn 20 000 kWh pr. år. Du kan lese mer om strømavtalen,
og om hvordan du kan skifte til NorgesEnergi på www.hus-
eierne.no 
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Gratis varslingstjeneste 
for gårdeiere
Takras kan føre til alvorlige skader både på mennesker og
gjenstander. Oslo bystyre har derfor vedtatt innskjerpinger i
politivedtektene, og gebyret for ikke å fjerne snø og is fra tak
er økt til 5 000 kroner. Det presiseres at såkalte avvisere kun
skal brukes i korte perioder.

Det er gårdeier som har ansvaret for rydding av snø eller
is fra tak. Når det gjelder boligselskaper er det styret som har
ansvaret. Er faren for takras overhengende kan Trafikketaten
leie inn noen for å rydde taket og regningen sendes gårdeier.
Sørg for å ha gode rutiner for kontroll, varsling og rydding
når snøen laver ned og legger seg tung på taket. Det er viktig
å etablere kontakt med noen som raskt kan komme og fjerne
snø og istapper. Har snøen først lagt seg og henger over tak-
kanten må du sørge for å sette opp avvisere og sperre av de
delene av fortauet der det kan være fare for ras og snarest
rydde taket, opplyser Trafikketaten i Oslo kommune.

– Vi oppfordrer alle gårdeiere til å registrere gården(e)
sin(e) i Vaktmesterregisteret til Trafikketaten, sier konstituert
direktør Frederik Marinussen. – Her kan du registrere hvem
som har ansvaret for snørydding i den enkelte gård. Hvis vi
ser det er behov for å rydde snø/is fra taket vil vi forsøke å ta
kontakt. Dersom det ikke er akutt fare for at snøen faller ned
og dersom det umiddelbart blir ryddet, slipper dere gebyr.
Dersom vi gjentatte ganger registrerer problemer med en
gård, sender vi gebyr uansett advarer han. Link til registeret
finner du på www.trafikketaten.no

Det er ikke meningen at gårdeiere skal vente til de blir
kontaktet av Trafikketaten før de rydder taket (se for øvrig 
artikkel side 52).

tilbud til eiere av nærings eiendom
Huseiernes Landsforbund har inngått avtale med
 Network Energy. Den gir HL-medlemmer som har
 yrkesbygg en rabatt på 10 prosent ved energimerking
og energivurdering av eiendommer. 
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Nytt HEFtE:
Farer og feller 
ved ENØK-tiltak
Mange er opptatt av miljøet, men det er først og
fremst når energiprisene stiger at vi gjør alvor av 
å investere i ENØK-tiltak.  

Mer isolasjon og nye vinduer kan redusere opp-
varmingsbehovet. Sjokkregningen fra elverket får
oss til å vurdere om varmepumpe er noe for oss,
eller om vi kanskje skal bytte ut den gamle
 vedovnen med en ny og mer effektiv.  

Dessverre er det mye som kan gå galt selv om
man har de beste hensikter. Fukt og råte kan
bli konsekvensene hvis man ikke gjør ting
 riktig. I det nye heftet fra Hus & Bolig /
 Huseiernes Landsforbund har vi derfor samlet
en rekke artikler som både gir deg gode tips
om ulike ENØK-tiltak og som gjør deg opp-
merksom på problemer som kan oppstå hvis
du gjør ting feil eller slurver med  arbeidet.

FARER OG FELLER VED

ENØK-TIL
TAK

Red.: Nina Granlund Sæther

Andre hefter i denne serien

Pris medlemmer kr 69,-. Pris ikke-medlemmer kr 139,-.
Heftet kan også bestilles i digital versjon fra www.zinio.com til kr 59,-.

Farer og feller ved utleie,
rev. utgave   
kr 59,- / 99,-

Farer og feller ved kjøp
og salg av bolig 
kr 69,- / 139,-

Farer og feller på badet
kr 59,- / 99,-

Farer og feller i kjelleren
kr 59,- / 99,-

Farer og feller ved 
oppussing, ombygging
og påbygging 
kr 59,- / 99,-

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

n Farer og feller ved ENØK-tiltak  – kr 69,- / 139,-
n Farer og feller ved utleie, rev. utgave  – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller ved kjøp og salg av bolig  – kr 69,- / 139,-
n Farer og feller på badet  – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller i kjelleren  – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller ved oppussing, ombygging og påbygging  – kr 59,- / 99,-
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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
Magasinet Østre Torg
Grønnegt. 40
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
Storgata 2 H
2670 OTTA
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
6823 SANDANE
Langebruvegen 19
6800 FØRDE
Telefon 57 88 44 00
Mobil 95 49 55 55
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
Kongensgate 19
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
Strandgaten 5/7, 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
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løp & kjøp

OPPVARMING

Scan 85 er en stor vedovn med perfekte 
proporsjoner og design, som setter form 
i trygg sammenheng med funksjon. 
Et lett trykk på det elegante håndtaket 
gjør at det folder seg ut, og det blir enkelt 
å åpne den store døren.

Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter as
Østkilen 6, 1621 Gressvik. Tlf. 69 94 95 50

Brobekkveien 115, 0582 Oslo. Tlf. 22 65 40 88
Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad. Tlf. 66 98 40 10

OPPVARMING

www.kakkelovn.no

Møbler som varmer

Drøbak: Dyrløkkeveien 27, tlf 64 93 47 50
Oslo, Ryen: Enebakkveien 135, tlf 22 19 22 00
Fredrikstad: Dikeveien 2, tlf 69 33 66 30

HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter 
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss. 
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

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

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

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 285,- 310,-

Mattsson: «Muggsopp i bygninger» 60,- 100,-

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 448,- 548,-

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,-

Farer og feller ved ENØK-tiltak 69,- 139,-

NY

NY

NY

NY

TRAPPERSENTRALSTØVSUGER

Produktene kan kjøpes i vå r nettbutikk eller
ved å  besøke oss i butikken i Tvetenveien 30,

0666 Oslo. Tlf.: 22 29 01 01
post@byggmesterkontoret.no
www.byggmesterkontoret.no

Sentralstøvsugere for
leiligheter og eneboliger

Med nyheten Duo så  
kan også  leiligheter 
ha en sentralstøvsuger!
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fagfolk til tjeneste

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

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

BYGG- OG TØMRERMESTER/-MALER – MURER – BLIKKENSLAGER

• Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Eneboliger 
• 2-manns boliger • Rekkehus • Våtrom • Dører/vinduer
• Prosjekteringsarbeid • Byggtegninger • Beregninger 
• Byggesøknader • Totalentreprise

63 80 01 18
www.af-bygg.no
BYGG TRYGT MED OSS!

CONTAINERE

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

�����������
����
������	�����

�� � �� �MURARBEID

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060

BYGG- OG TØMRERMESTER

MALERTJENESTER

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG

Kontakt oss for et gratis og 
uforpliktende pristilbud

www.maler.no    
Servicetelefon: 907 71 728    

Nordahl Bruns gate 12, 2004 LØRENSKOG

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

Er du ennå ikke
medlem og vil vite 

litt mer om medlems-
fordeler 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

SLAMSUGING OG HØYTRYKKSSPYLING

Vi suger både vått og tørt!
• Stubbloftleire, pukk, kalk etc.

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

• Høytrykksspyling, rensing og tining av
avløpsrør Faks: 94 76 40 81

Utleie av
avfalls-
container

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE
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Våropprydding - Container
i trygge hender for medlemmene i HL

VAKTMESTERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

Vi utfører alt av 
rørleggerarbeid

Raske rørleggere til riktige 
priser – med kunden i fokus

Jørstad KTL AS
tidligere Thomas Land AS

Uelands gt. 85, 0462 Oslo
Tlf. 23 37 96 40 

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
fagfolk til tjeneste

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

http://radonlab.com/huseierne

Tlf.: 
21 96 03 50 
F: 21 96 03 55

RADONMÅLINGER

 
  

 

STIGER OG STILLASER

FUKTPROBLEMER

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040
OSLO:  22 95 08 00

KLØFTA:  63 98 20 40
www.pipe.no

RADONMÅLING – BEFARING – TILTAK

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040
OSLO:  22 95 08 00

 
  

 

RØRLEGGERTJENESTER

VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no

Vår kompetanse  – din trygghet!

www.joerstad.no

TEKNISK RÅDGIVNING

VI HJELPER DEG MED:
• Teknisk rådgivning av bolig
• Byggeledelse-byggekontroll
• Bistand ved kjøp og salg 

av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

5% rabatt til 
HL-medlemmer.
(Husk medlemsnr.)

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

Vår kompetanse kombinert med kvalitetsprodukter løser dine radonproblemer.
Du har utfordringene vi har løsningene!

Tvetenveien 30, 0666 Oslo •  Tlf 22 29 01 01
post@byggmesterkontoret.no •  www.stoppradon.no

Tørr kjeller – garantert !
Fuktproblemer i kjeller, 

fritidsbolig, bå t m.fl. steder. 
Avfuktere og kompetansen fra 

Byggmesterkontoret fjerner 
fuktproblemene.

•  Måling   •  Befaring   •  TilTak

Tvetenveien 30, 0666 Oslo
Tlf.: 22 29 01 01

post@byggmesterkontoret.no
www.byggmesterkontoret.no
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SUR-
STOFF

5. TONE

MODER-
NE

BARBIES
VENN
5 ML

TRYGLE

QUIZ
KOM-
MUNE 

TIL 2006

FRØ
KVEG-
FARM

HELIUM
KJØTT-
KAKE

RUSSISK
ELV HAST

LAND
SVÆ-
RING

VEKK
UNDER-
TRYKKE

TIDSROM
ELV

KOM-
MUNE
LUKTE

ULEMPE
BYRDE

URAN
SMÅ-
FUGL

STED I
LUNNER SVAKT

SKAL
ETTER-

ORD
LIST

ER
STEIN-
KOBBE

REKKER
BORT-
FALL

ELITE

TREN-
INGS-

APPARAT
MERKE

SPIRITUS

BY
TITTE
1000

EMNE
GRADE-
STOKK

MUNNING
SYNES
GODT

HEST
AMERI-
KANER

OPP-
MUNTRE

BØYD
VEKST

VAKKER
LYSÅP-
NINGER

REKKE
STRUTS

MYL-
DRER

BLOD-
TYPE

TILVEKST

RØYK-
STUE
ELV

GJØRE
UREN

TRE-
ESKE

TRYGGE
SÆR-
SKILT

KALIUM
KRUM
LINJE

SPISE-
STED

EN STRA-
VINSKIJ
KEISER

FORKJØ-
LELSE

BAN-
NING

BILDE
ENHET
NEDER-

LAG

SPIST
OPP-

DRETT
LYD-

PINNE
KJÆR-
LIGHET
SKAUT

SMÅ-
SPISE

1000 M
PER STK.

TIDSROM
KLOKKE

TÅRN NIKKEL
FØR

KLOKKEN
12

PØBEL
PREPOSI-

SJON
GRESK

BOKSTAV
DOB-
BELT-
OBO

BYGE

HET POT
FØR

SLIT
BERØR-

INGSSTED

AKTELSE
KOM-
MUNE

LEGEMS-
DEL

MÅLTID
FOSFOR
STYKKE

KOFTE
STYRE

DYR
PARTI
TULL

KONGE
JOD

STERKT
SMIEAVL RØYS

4. TONE
ENPOLET

YTTRIUM
SLEMT

RO
FARVEL

HES
DESSERT

TRE
IS-

MASSE
SLAPP-

HET
SVIMMEL
PROVI-

ANT
EINSTEI-

NIUM
LUFT

(PREFIKS)

FISK
KRAV-
FULL

REKKE
5

PÅ NOR-
SKE FLY NATRIUM

ANFALL
EFFEKT-
ENHET
DANS

; BRENNE PLATINA
BRENNE

5 KRYD-
DERMÅL
KURASE

KLEDE ILDSTED
LEGEMS-

DEL
TANKE

TULLING
LIK

ASTAT
HELLIG

CIRKA
LEKER

BANNING
ETTER
ORDRE

DUO FRANSK
ØY

RYKE
EKSISTE-

RER
FORMÅ

FUGL EKSPAN-
DERE MAN SKROT

MØTE

   
 

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h
&

b
 1

-2
0
1
1

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 1 må vi ha senest 1. april 2011.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningssetningen i kryssordet i num-
mer 5-2010 var ”Fra nyttår fastsettes
ligningsverdien på samtlige boliger på
grunnlag av et arealbasert system.”
Vinnerne er Else-Marie Slorafoss fra
Fetsund, Gunnar Høyaas fra Hafs-
lundsøy og Erling Røinaas fra Færvik
Løsningssetningen i kryssordet i num-
mer 6-2010 var ”Å male stakittgjerder
er noe av det verste profesjonelle
 malere gir seg i kast med.” Vinnere er
Harald Sperre fra Paradis, Synnøve
Berg fra Bodø og Irma Moen Eriksen 
fra Halden. Alle vinnerne får tilsendt
hver sin ryggsekk. 

Send gjerne svaret på e-post til 
husogbolig@huseierne.no. 
NB: Skriv ”Kryssord nr. 1” i emnefeltet. 
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Gratis juridisk, teknisk 
og økonomisk rådgivning

Som medlem får du gratis juridisk hjelp på 
telefon hver dag mellom kl. 09.00-16.00. 
Ring telefonnummer  22 47 75 07, legg igjen 
medlems- og telefonnummer, og du vil bli ringt 
opp av en av våre juridiske konsulenter. 

I tillegg får du teknisk rådgivning ved å ringe 
22 47 75 24 mandag til fredag  
kl. 08.30-16.00.

På www.huseierne.no får du detaljert 
informasjon om medlemsfordelene.

Rabatt på forsikringene dine

Som medlem får du: 

  forsikring 

rabatt dersom du er if Pluss-kunde. 
Ring 02400.

Rabatt på el-utstyr

 el-sjekk av din bolig.

  timepris 

av installasjonsarbeid. 

rabatt. 
Tlf. 0 20 60 eller se www.sikringen.com

Innemiljøsjekken. 
(Godkjent av Astma- og Allergiforbundet)
Her sjekker vi luftkvalitet og inneklima hos 

Boligsjekken.
Vi sjekker allmenntilstanden inn- og utvendig 
på boligen din, og gir deg en omfattende 
tilstandsrapport. I tillegg gir vi deg gode råd 

For mer informasjon ring 815 48 250
eller gå inn på www.anticimex.no

Rabatt på rørleggertjenester

Som medlem i HL får du:

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og fastpri-

på www.vb.no eller telefon 51 95 11 00.
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Hus&Bolig-magasinet gratis

Som medlem får du tilsendt vårt eget magasin, 

 

   

Medlemstilbud på boligalarm

Grunnpakke med innbrudds- og brannalarm 
ferdig installert for kr 980,- (ord. kr 2.980,-). 

For mer informasjon og bestilling se www.

telefon 06010.

Spesialtilbud på internett og telefoni

Som medlem av HL får du:

 
SPAR  OPPTIL KR 2508,- Pr. år

Prisbesparelsene er beregnet ut i fra våre allerede 
lave standardpriser.
For mer informasjon og bestilling, ring tlf. 04600, 

Husk å oppgi ”HuseiernesLandsforbund” i din 
kontakt med Ventelo.

Nå 173 000

medlemmer!

Vi kjemper hus-  

og boligeiernes sak.

Verv ett eller flere medlemmer 
til Huseiernes Landsforbund
og velg premier allerede fra 
første verving! 

Jo flere medlemmer du verver desto 
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. 

Her er noen av de lønnsomme medlemsfordelene

Verv og få flotte premier      
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Rabatt på varmepumper og luftrensere

Forhandlere over hele landet.

varmepumpe eller luftrenser.

For mer informasjon og forhandlere:
www.daikin.no

Rabattene gjelder ikke for installasjon.

Kutt strømutgifter

Som HL-medlem får du:

Les mer, og bestill på huseierne.no

Hussopp? Råte? Mugg? Inneklimaproblemer?

rådgivning til medlemmer av HL.

samarbeidende skadeforsikringsselskap får 

skade.

tlf. 22 28 31 50, e-post: polise@hussoppen.no  
www.hussoppen.no

Gratis råd
-

FFV gir gratis veiledning om valg av FFV-

rehabilitering av bad og våtrom.

www.ffv.no eller send e-post til post@ffv.no

Rabatt på radonmålinger

Tlf. 951 29 366 eller www.radonlab.no
Gratis råd og veiledning tlf. 926 60 960
tirsdag og fredag mellom 13.00 - 15.00
eller e-post: huseierne@radonlab.no  

Spar inntil kr 1.830,- første året på 
boliglånet ditt

Har du boliglån hos oss gir vi deg gratis med-
lemskap i HL. I tillegg til å betale den årlige 

tilgang til alle andre HL-fordeler.

Ring 55 33 27 00 eller se www.eiendoms-
kreditt.no for mer informasjon.

Som medlem av HL får du: 

www.huseierne.no eller ring HLs sentralbord.

 

        

Flere fordeler

Billigere fyringsolje og parafin.

  

     
        

      

 

    

     

 
      

        
 

        

      
  

  

 
   

 
 

     
  
     

  

      
        

        
        
  

      

    mier Gå inn på www.huseierne.no  
for å se vårt store utvalg av premier. 
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1  •  2 0 1 1
kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

1 •2011

Rydd taket i tide Mal ikke for ofte Tema: ENØK Vant nytt bad 

Boliglån

Flytende rente

nom. 3,25%, eff. 3
,29%

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

VI DEKKER
HL-KONTINGENTEN DIN

Sjekk din
kommune

SKATT + AVGIFTER

Dyrest på landet


