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Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

I samarbeid med:

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEDLEM AV HL.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

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

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

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEDLEM AV HL.

10 % RABATT
 PÅ PRIVATE SKADEFORSIKRINGER
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OLJEFYRT: Hvordan kan gårdsbruk 
i Norge bli mer miljøvennlige? 
Foto: Nina Granlund Sæther.
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MARERITT: Per Nordland krangler med forsikringsselskapet om hvem som skal
betale for følgeskadene etter lekkasjen på badet. Foto: Barbro Fauske Steinde

BRA NOK? Vi ser på fordeler og ulemper 
ved dusjkabinett kontra det å dusje rett på
 gulvet. Foto: Nikolai Prebensen / Scanpix.
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ha et godt forhold til naboen.

76

65
ENØK: Ekstra steinlager 
holder bedre på varmen.

nyheter
8 Bedre tilsyn; større trygghet

12 Musejagere selger – uvisst om de virker

15 Eiendomsskatt: 
– På rettssikkerheten løs i Kristiansand

18 Legger nye lister på nettet

18 Kritisk til ankenemnd

21 Nye ligningsverdier rett rundt hjørnet

44 Mange frostskader

aktuelt og nyttig
26 Godt tak over hodet

33 Unngå pipelekkasje

37 Fritt frem for postmodernisme

fokus på forsikring
48 Se opp for liten skrift

56 Min pris er ikke din

enøk
65 Ta vare på varmen

69 Den siste olje

juss
76 Slik unngår du nabokrangel 

80 Når fjellhytta frister

tema: bad og våtrom
87 Ventilasjon er viktig 

91 Baderomsmembraner blærer

96 Dusjkabinett eller dusjnisje?

faste spalter
5 Leder: "Godkjent" neppe godt nok

6 Peter Batta har ordet

23 Sett & hørt

40 Hus & Bolig spør; 
Blomster-Finn svarer

58 Taletrengt?

62 Lesernes historier

99 Nytt på markedet

103 Medlemsnytt

113 Kryssord



– 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 selv-
følge at vi følger rutetidene og får deg hjem igjen
presis etter tidsskjemaet 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

En fersk undersøkelse som Mycoteam har utført
på oppdrag for Hus & Bolig, viser at de mest
brukte  smøremembranene danner blærer og

sprekker opp mot slukmansjetten når de blir utsatt for
sykluser med høy luftfuktighet og opptørking som
 ligner  forholdene på et baderom. Daglig leder i Myco-
team, Kolbjørn Mohn Jenssen, er oppgitt over at
 verken myndigheter eller produsenter ser ut til å ta
huseieres baderomsproblemer på alvor, til tross for at
vi her til lands stadig setter nye rekorder i vannskader.
Vår test er ikke et vitenskapelig arbeid, men den peker
på et problem som bør tas på alvor: Mangel på damp -
motstand.

– Når membranen slipper så mye fukt igjennom at
det danner seg vannblærer som sprekker mot fukttett

underlag – hvordan ser det da ut bak
 membranen  andre steder i dusjen?

Det er ingen grunn til å tro at
membranen slipper  mindre fukt
igjennom der, sier Jenssen.

Både produsenter, Sintef
Byggforsk og Fagrådet for våtrom

stiller seg uforstående til kritik-
ken og forsvarer dagens stan-
dard, Etag 022, som brukes
ved testing og godkjenning
av smøremembraner. Daglig

leder i Hey’di mener vår test
er useriøs og irrelevant. At
kravene til dampmotstand
er høyere i Sverige enn her,
blir av Sintef Byggforsk av-
feid med at svenskene har

annen bygge skikk enn oss. Fagrådet for våtroms leder
hevder at vi skaper utrygghet ved å betvile dagens
 testmetoder, og sier at det ikke er medias oppgave å
spørre om den  offisielle testingen er god nok.

Det er ingen hemmelighet at norske baderom lek-
ker. Vann på avveie er et gedigent samfunnsproblem.
Utbetalingene fra forsikringsselskapene er enorme
selv om de fleste huseiere må dekke kostnadene selv.
For å få bukt med problemene er det nylig innført et
strengt regime for legging av membran på bad; bare
godkjente håndverkere kan gjøre jobben, og fra 
1. juli skal også arbeidet kontrolleres av en uavhengig
instans. 

Det hjelper imidlertid lite med godkjente håndver-
kere og uavhengig kontroll hvis produktene som bru-
kes ikke holder mål. Hus & Bolig er derfor for undret
over den arroganse vi møter når vi peker på at dette
også kan være et problem. Istedenfor å vurdere kva-
liteten på testene som utføres i dag og spørre om de 
er gode nok her i Norge hvor de fleste bygger i tre,
hopper samtlige impliserte ned i skyttergravene og
forsvarer dagens ordning.

Allerede i 2006 påpekte Hus & Bolig at mangel 
på dampmotstand var et problem. Særlig mot kalde
 vegger kan lav damptetthet være en risiko. Den gang
applauderte Fagrådet for våtrom at vi satte søkelys på
problemet, og Sintef Byggforsk sa at de ville se nær-
mere på saken. Det er tydeligvis fortsatt et stykke å gå. 
I kampen mot vann- og fuktskader må enhver stein
snus. Vi er alle tjent med produkter som holder mål.
ngs@huseierne.no

”Godkjent” neppe godt nok

Fo
to
: 
Be

rit
 R
oa

ld
, 
Sc
an

pi
x

2 • 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 Kertlis / iStockphoto.



Innledningsvis uttrykte jeg sterk misnøye med at
husholdningene bare har en  ramme i statsbudsjettet
på 110 millioner kroner å søke fra til enøktiltak, sær-
lig når man tar i betraktning at de samme hushold-
ningene betaler inn fire ganger mer til energifondet
gjennom el-avgiften. Vår utredningssjef Dag Refling
underbygget dette med å dokumentere at tiltak for å
senke el-forbruket i husholdningene bare utgjorde
1,5 prosent av de samlede midlene ENOVA hadde til
disposisjon i 2009. Det er først og fremst næringsli-
vet, kommuner og enkelte boligbyggelag som har
fått verdifulle tilskudd fra ENOVA.

Vi viste videre til at selv Oslo kommune og de
fleste EU-land har langt bedre støtteordninger til
energisparing enn hva som er vanlig praksis i Norge.
Til tross for at landet vårt både har midlene og gjerne
skulle fremstå som foregangsland på dette viktige
området, står det dårlig til.

ENOVAs administrerende direktør Nils Kristian
Nakstad og direktør for energibruk, Audhild Kvam,
fortalte at det nå gjennomføres en analyse av sel -
skapets disponering av de samlede enøkmidlene. 
I denne sammenheng skal de også studere Oslos og
EUs tilskuddsordninger. ENOVAs ledelse ønsker at
den øremerkede statlige tilskuddsordningen på 110
millioner kroner tas ut av statsbudsjettet  og at alle
statlige enøkmidler  overlates til fri disponering i
ENOVA. – I fremtiden ønsker vi en mer offensiv til-
nærming til boligsiden, sa administrerende direktør
Nakstad.

Avslutningsvis kunne jeg dokumentere at  Audhild
Kvam hadde fremsatt en del ukorrekte påstander i
NRKs TV-debatt om hva huseiere kan søke støtte til i
ENOVA. Blant annet kan man ikke få støtte til vanlig
etterisolering av en bolig, noe HL  synes er beklagelig.
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ROS fra BATTA går denne gang til byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland fra Høyre.
Etter at vi ved et par anledninger hadde tatt opp flere saker med byråd for miljø og samferdsel, 
Frps Jøran Kallemyr, uten nevneverdig respons, kontaktet vi byrådslederen selv. Han tok umiddelbart initiativ
og vi avholdt møte i Rådhuset den 7. mars.

En av sakene var forslaget fra ruskengeneral Jan Hauger om å innføre et nytt gebyr som skal ilegges eiere av
eiendommer som det er tagget på. Dette er en forlengelse av den allerede tvilsomme ordningen hvor eiendoms-
besittere, også sameier og borettslag, blir ilagt ”søppelgebyr” for søppel som slenges på tilgrensende fortau
uten hensyn til hvem som forårsaker problemet. Vi i Huseiernes Landsforbund mener at begge bøtene 
er meget tvilsomme i og med at de straffer ”offeret” og ikke gjerningsmannen. Vi har også registrert 
at bøtene som ilegges for istapper fra tak er økt fra 500 kroner til 5 000 kroner.

Vi tok videre opp problemene med setningsskader i indre by på grunn av endringer i grunnvann-
standen. Byrådslederen lovte å se nærmere på de sakene vi tok opp og konstaterte, i likhet med HL, at det ikke
er påkrevet å innføre eiendomsskatt i Oslo de kommende år. I alle fall vil ikke de sittende byrådspartiene inn-
føre eiendomsskatt, lovte Røsland. Ros for dette! p.batta@huseierne.no

ENOVA lover mer 
offensiv boligstøtte
I møte med ledelsen i ENOVA den 1. mars måtte HLs representanter bruke 
sterke ord, men vi fikk til gjengjeld løfter om bedring for boligeierne.

Peter Batta har ordet:



Ungarn og Norge sammen i eiendom
Jeg må innrømme at jeg er en smule stolt over hva vi i Huseiernes Landsfor-
bund nå har bidratt med i forbindelse med vårt europeiske samarbeid. For
 historiens skyld kan jeg fortelle at det har eksistert en internasjonal paraply -
organisasjon for huseierforeninger i rundt 70 år. Navnet er UIPI, som er en
fransk forkortelse og betyr Den internasjonale huseierunion. I praksis er den 
en europeisk organisasjon. 

Etter ønske fra presidenten i UIPI har undertegnede arbeidet et par år med å
komme i kontakt med huseierinteresser i Ungarn. Det viser seg at det de senere

årene er etablert en rekke lokale foreninger innan eiendomsfor-
valtning, megling, taksering etc. Nylig er det etablert en

paraplyorganisasjon for alle disse huseierinteresser i
Ungarn. Etter at jeg kom i kontakt med  ledelsen for
disse, var de meget interessert å  arrangere en konfe-
ranse sammen med UIPI. Denne ble avholdt 18. til
20. februar. 

På konferansen holdt fire representanter fra den
ungarske huseierorganisasjonen foredrag om eien-
domsbransjen og eiendomsmarkedet i EU-landet
Ungarn. UIPI presenterte seg deretter, både i taler
og på video. Etter gode foredrag og hyggelige sam-
taler kunne vi konstatere at Ungarn vil bli det 
26. medlemslandet i UIPI. Min glede over dette 
ble ytter ligere forsterket ved hyggelig ros for den
etablerte kontakten og det positive resultat, både
fra ungarsk hold og fra UIPI-medlemmer.
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RIS fra BATTA går til olje- og energidepartementet og utskiftet statsråd Terje Riis-Johansen.
Det er vel ikke til å legge skjul på at begeret med politiske tabber hadde rent over for den avgåtte ministeren.
Selv om han til siste slutt smilte og fortalte oss i alle intervjuer at han nå ville tilbake til familien, 
visste alle at dette var en ren bløff. 

Vår aggresjon dreier seg først og fremst om de enorme milliarder som staten tar inn 
gjennom skatter, avgifter og utbytte fra Statkraft og Statnett, samtidig som det omtrent 
ikke gis økonomiske tilskudd til energisparetiltak i boliger. Under den rødgrønne regjeringen 
har staten hittil tatt ut over 30 milliarder kroner i bare eierutbytte fra Statkraft. Vinteren 
2010 til 2011 vil staten håve inn rundt 20 milliarder mer enn normalt på grunn av den lange og kalde vinteren.
Praktisk talt ingen ting av dette går tilbake til oss som har mottatt historiens høyeste strømregninger.

Både departementet og Terje Riis-Johansen har hatt de finurligste (les: dårligste) forklaringer på denne 
formen for robberi og økt boligbeskatning. Nå setter vi virkelig lit til at den nye olje- og energi ministeren, 
Ola Borten Moe, er mer virkelighetsnær og støtter opp om energisparing og derigjennom  redusert energibruk 
i bygninger for fremtiden. p.batta@huseierne.no

p.batta@hus eierne.no

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Rikke Åserud
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nyheter

Hus & Bolig har gjentatte ganger påpekt pro blemet med
for få elkontroller i norske hjem. Nå foreslår et utvalg

nedsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap hyppigere  kontroller av boligers elektriske anlegg

som et viktig tiltak for å redusere antall husbranner.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Bedre tilsyn;
større trygghet

– I dag er reglene slik at du som huseier får kon-
trollert boligens elektriske anlegg i gjennomsnitt
hvert tjuende år. Dette mener vi er altfor sjelden,
og vi foreslår å doble hyppigheten, slik at elanleg-
gene i gjennomsnitt kan bli kontrollert hvert ti-
ende år, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB). 

Høyt strømforbruk
Suhrke har ledet en bredt sammensatt arbeids-

gruppe, nedsatt av DSB, som siden januar i
fjor har jobbet med å finne tiltak for å re-

dusere antall boligbranner her til lands. I
februar forelå den nesten hundre sider

lange rapporten fra utvalget. 
– I Norge er strømforbruket per kapita

mye høyere enn i de andre nordiske landene,
blant annet fordi vi i langt større grad bruker

strøm til oppvarming. Likevel har vi det la-
veste antallet elektriske branner per innbygger

i Norden. Det er positivt, men det betyr ikke at
vi ikke kan bli bedre, sier Suhrke. 

Feil bruk av elektrisk utstyr og feil på anlegg
representerer fortsatt en betydelig brannfare i
mange hjem. Hyppigere kontroller fra Det lo-
kale elektrisitetstilsyn (DLE) og fra private aktø-
rer, vil kunne gi positive utslag på statistikken,
konkluderer arbeidsgruppen. Hus & Bolig har
flere ganger satt fokus på elsikkerheten i norske
hjem, og hadde senest i 2008 en artikkel som av-
slørte store svakheter i systemet med elkontroller.

FOKUS: Hus & Bolig har tidligere satt fokus
på problemet med for få el-kontroller i 
norske hjem. Flere steder sliter Det lokale 
eltilsynet med å oppfylle kravet om å kon -
trollere fem prosent av boligmassen årlig. 
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LYS OG VARME: Med
hyppigere kontroller
av boligenes elek-
triske anlegg vil
 antall husbranner
reduseres, mener
DSBs arbeidsgruppe. 
40 prosent av alle
boligbranner skyl-
des feil på elek-
triske installasjoner 
eller feil bruk av
elektrisk utstyr.
(2008) Foto: Mikkel
Østergaard / Sam-
foto.
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Dersom utvalgets forslag tas til følge,
kan det forbedre situasjonen betraktelig.

Mer informasjon, mindre feiing
Arbeidsgruppen mener også at bedre in-
formasjon til huseiere om brannfore-
byggende tiltak i hjemmet vil kunne re-
dusere antall boligbranner. Ressurser til
mer informasjonsarbeid skal frigjøres
ved å fire på kravene til feiing. Nye, rent-
brennende ovner gjør at det ikke er nød-
vendig for alle å få feiing minst hvert
fjerde år, som er regelen i dag, mener arbeidsgruppen. Derfor
bør kravet reduseres til feiing minst hvert sjette år, heter det fra
utvalget. 

Positivt overrasket
I tillegg til å komme med forslag til tiltak, fikk arbeidsgruppen
også foretatt en kartlegging av boligeieres ansvarsforståelse.
Undersøkelsen viste at nordmenn har et forholdsvis bevisst
forhold til reglene om brannsikring. Åtte av ti er kjent med at
det elektriske anlegget i boligen er huseiers ansvar, og ni av ti vet
at brukeren av boligen har ansvaret for at røykvarsleren virker.
(I leieforhold er det utleiers ansvar å anskaffe og montere røyk-
varsleren, men leiers ansvar er jevnlig å bytte batteri og sjekke
at den virker. Red. anm.) 

Det står imidlertid verre til med huseieres kjennskap til
samsvarserklæring.

– Når en elektriker har gjort et arbeid i huset ditt skal han
eller hun levere en samsvarserklæring som dokumenterer arbei-
det. Dette er et verdipapir som er viktig å ha både ved kontrol-
ler og eventuelt salg av boligen, forklarer Suhrke. Over halvpar-
ten av huseierne i undersøkelsen visste ikke hva slags
dokumentasjon de er forpliktet til å ta vare på for å kunne vise
at det elektriske anlegget i boligen er i orden. 

Kunnskap om oppbevaring av gass i bolig står det også dår-
lig til med. Bare én prosent i undersøkelsen visste at det er for-
budt å oppbevare gass både i kjeller og på loft. 

– Gass er tyngre enn luft, og dersom det blir lekkasjer, kan
det danne seg en eksplosjonsfarlig blanding i kjelleren, eller det
kan sige ned fra loftet, forklarer Suhrke. Han råder alle som har
hensatt propanflasken til gassgrillen på et av disse stedene om
å få den ut i garasjen eller lignende. 

Rapporten fra arbeidsgruppen skal nå behandles av DSB,
som vil vurdere de foreslåtte tiltakene og deretter starte proses-
sen som må til for eventuelt å realisere dem. raa@huseierne.no

Tor Suhrke

HUSEIERNE REPRESENTERT: I arbeidsgruppen som jobbet med
brannsikkerhet var huseierne representert ved administrerende
direktør Peter Batta. Foto: Rikke Åserud
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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.

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007 og 2010.*

Energimerking av bygg:

Energimerking av vinduer:

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007 og 2010.*

w w w. g i l j e . n o

Gilje Low-E  0,8 og 1,0 
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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Det er ikke spesielt morsomt å fjerne blodige, 
ihjelklemte mus fra fellene. Kanskje er det en

av grunnene til at lydrepellenter, som skal
skremme skadedyrene bort i stedet for å
kverke dem på stedet, selger som varmt

hvetebrød.

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: KARI GJERTRUD DØLGAARD 

Musejagere
selger 

– uvisst om
de virker

– Siden jeg startet med
dette på begynnelsen av
nittitallet har jeg solgt
over 150 000 slike pro-
dukter. Det sier seg selv
at de fungerer godt, el-
lers ville jeg vel gått
konk for lengst, sier Tor-
ben Pedersen, daglig le-

der i Torben Pedersen
Marketing. Pedersen har i

en årrekke drevet med salg
av produkter mot rotter, mus,

insekter og andre skadedyr, og er
ikke i tvil om at lydrepellenter er et

effektivt middel mot gnagere. 
– Mennesker hører lyder opp til ca. 20 000

hertz, mens mus og rotter hører opp til 60 000.
Ultralydapparatene utnytter frekvensområdet
mellom 20 000 og 60 000. Vi mennesker hører
ingenting, men for gnagerne kjennes lyden fra
disse apparatene ubehagelig, omtrent som en po-
liti- eller brannbilsirene er for oss. Da søker de seg
unna, sier Pedersen. 

Tilvenning
Det foreligger ingen vitenskapelig dokumenta-

sjon som beviser at lydrepellenter fungerer i kam-
pen mot mus og rotter. Likevel selger slike pro-
dukter godt over store deler av verden. Fornøyde
kunder er bevis nok i seg selv, mener Pedersen.
Humbug, mener skadedyrbransjen. 

– Slike apparater er nøye testet ut, og konklu-
sjonen er klar: De virker ikke, sier Kenneth Ervik,
daglig leder i Tønsberg Skadedyrkontroll. Han
mener man like gjerne kan sette inn en radio i
rommet der skadedyrene herjer og se om de lar
seg skremme.

– Effekten er omtrent den samme. Til å be-
gynne med skygger dyrene unna på grunn av de
nye lydene, men de er som oss, de venner seg til
slikt. Etter et døgn er det ingen forskjell, sier Ervik.

Heller ikke Folkehelseinstituttet er særlig be-
geistret for musejagere og andre lydrepellenter.
Men noen egen undersøkelse på om slike appara-
ter virker, har instituttet ikke foretatt. 

– Det danske Skadedyrlaboratoriet har gjort
studier som viser at lydrepellenter ikke har noen
effekt, derfor har vi ikke sett noe poeng ved å
gjøre lignende studier selv. Vi sier oss enige i labo-
ratoriets uttalelser om at lydapparater ikke har
noen virkning verken på rotter, mus eller andre
skadedyr, sier seniorforsker Arnulf Soleng ved
Folkehelseinstituttets avdeling for skadedyrkon-
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troll. Han legger til at dette er en logisk konklusjon,
 siden mus og rotter lever fint med mye lyd og støy
rundt seg til daglig. 

Tiltrekkes av mat
Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved metodene
Danmarks Skadedyrlaboratorie har brukt i sine tester.
Hadde musene reelle tilbaketrekningsmuligheter? Var
det andre ting som lokket dem så mye at de likevel
holdt ut støyen?

Sikkert er det uansett at mus og rotter tiltrekkes av
mat, og at den gode, gamle fella fortsatt er effektiv. Men
ikke nødvendigvis med ost. Forsøk med peanøttsmør,
tipser Soleng i Folkehelseinstituttet. 

– Peanøttsmør holder seg mykt og dufter godt, og det
er vanskelig å stjele. Ellers kan også leverpostei, bacon-
biter og sjokolade fungere godt. Hvis det er tørt og mu-
sene søker vann vil fruktbiter utgjøre god åte, sier Soleng.
Han legger til at også papirstrimler kan lokke til seg gna-
gere som er på utkikk etter materiale til reir.

Men det beste er naturligvis å slippe å få dyrene i hus
i første omgang. Vil du unngå de små gnagerne gjelder
det å skalke alle luker – også de aller minste. En seksmil-
limeters sprekk er nemlig alt en mus trenger for å
komme seg vekk fra vinterkulda og inn i hus- eller hyt-
tevarmen. raa@huseierne.no

ÆSJ: Ingen
morsom opp-
gave å fjerne
døde dyr fra
fellene. LYNKURS 

I SVING
Det er ikke alltid så lett å få til en god sving. 
H-vinduet®, derimot, har perfekt sving hver gang. 
Øvelse gjør mester, og vi har kontinuerlig videre-
utviklet og forbedret H-vinduet® helt siden lanse-
ringen i 1959. 

spennende, men det er H-vinduet® som er det originale
svingbare vinduet. Som bare virker. År ut og år inn.   
Elsket av det norske folk for smarte funksjoner og 
lang levetid. 

Be alltid om H-vinduet®. Så blir det perfekt sving 
hver eneste gang.

Delta i kunnskapskonkurransen om H-vinduet® og 

C
_2011
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Iløpet av vinteren har samtlige eiendommer i
Kristiansand blitt omtaksert. Kommunen har
som mål å øke inntektene fra eiendomsskatten

fra dagens ca. 200 millioner kroner til 265 milli-
oner i 2012. 

Ifølge byskatteloven skal eiendommene verd -
settes til omsetningsverdi. Har man fått en eien-

domsskattetakst man mener er uriktig, må man
klage innen fristen som normalt er tre uker etter
kunngjøring. Gjør man ikke det, er toget gått. Da
blir taksten stående de neste ti årene selv om den
skulle være feil.

I begynnelsen av mars skulle de nye eien-
domsskattetakstene i Kristiansand bekjentgjøres,
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nyheter



Eiendomsskatt:  
– På rettssikkerheten

løs i Kristiansand
Fredag 11. mars sendte Huseiernes Landsforbund klage til Sivilombudsmannen på vegne av 

innbyggerne i Kristiansand. Kommunene har gitt så utilstrekkelige og forvirrende opplysninger om
grunnlaget for en eventuell klage på den eiendomsskattetaksten de har fått, at skatteyterne 

i praksis ikke finner ut om de har grunn til å klage eller ikke, heter det i brevet.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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nyheter

men kommunen har bare gått ut med skattegrunnlaget. Innbyg-
gerne må selv regne seg frem til taksten. Bystyret i kommunen
har vedtatt å sette skattegrunnlaget lavere enn den antatte mar-
kedsverdien, og har derfor innført en såkalt reduksjonsfaktor. I
veiledningen til kommunens nærmere 37 000 boli-
geiere står det: ”For å treffe vedtatt inntektsnivå, har
derfor nemnda redusert verdien med en reduksjons-
faktor som er lik for alle eiendommer. Reduksjonsfak-
toren vil ligge mellom 0,38 og 0,41. Taksten på eien-
dommen kommer fram ved å gange nemndas
verdivurdering med reduksjonsfaktoren.” 

– Dette er ren tåkelegging og gjør det nærmest
umulig for byens innbyggere å skjønne hvilken takst
de har fått. Det er uholdbart at både den offentlige
skattelisten og brevet til den enkelte husstand opere-

rer med begrepet ”takst” når det i realiteten er husets verdi et-
ter en reduksjon på 59 til 62 prosent som presenteres, sier ut-
redningssjef i Huseiernes Landsforbund, Dag Refling. I tillegg
har kommunen innført begrepet ”nemndas verdivurdering”

som ytterligere forvirrer hjemmels haverne. Huseier-
nes Landsforbund mener rett og slett at kommunen
bryter eiendomsskatteloven ved å unnlate å opplyse
om boligens egentlige verdi.

For å komme frem til riktig takst må bolig -
eieren gjøre et ikke helt enkelt regnestykke. 

Hvis man følger veiledningens oppskrift på
hvordan man skal komme frem til det som kalles
”taksten”, nemlig ved å multiplisere ”nemndas ver-
divurdering” med reduksjonsfaktoren, kommer man
frem til et meningsløst tall som ligger mellom 14,4

Slik må innbyggerne regne ut
eiendomsskattetaksten (e):

e x 0,39 = 1 067 000 kr

e = 1 067 000 kr

0,39

e = 2 735 897 kr

oppgitt
skattegrunnlag
(ordførerens bolig

brukt som eksempel)

redusksjonsfaktor

Dag Refling



Søker du håndverker – be om anbud på jobben!
 Ditt oppdrag formidles gratis til håndverkere i ditt nærområde.

 Flere tilbud fra håndverkere gir ofte lavere kostnader for deg som forbruker.

 Du vurderer pris og kvalitet før du tar en avgjørelse.

 Over 4000 håndverkere tilbyr deg sine tjenester gjennom Anbudstorget.

www.anbudstorget.no
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og 16,8 prosent av antatt omsetningsverdi, heter det i brevet til
Sivilombudsmannen. Det man antagelig har ment er at tallet
skal deles med faktoren, og ikke ganges, men det kan ikke for-
ventes at allmenheten skal gjette dette.

– Kristiansand kommune har ikke lagt frem en liste med
takst, slik loven krever. Her blander de begrepene skattegrunn-
lag og takst, sier Refling opprørt. Han mener dette er ekstremt
arrogant av kommunen.

Kan gi store utslag
Først etter at brevet ble sendt til samtlige husstander i kommu-
nen, ble reduksjonsfaktoren vedtatt å være 0,39.

At reduksjonsfaktoren oppgis å være et  intervall gjør det
umulig å komme frem til hva kommunen har anslått som an-
tatt markedsverdi. Forskjellen mellom laveste og høyeste

reduksjons faktor kan være helt avgjørende i spørsmål om det er
grunnlag for å klage eller ikke, mener forbundet. Både begreps-
forvirringen og villedende veiledning på hvordan man som
skatteyter kan regne seg frem til antatt markedsverdi på den en-
kelte eiendom har skapt et fullstendig kaos i spørsmål om kla-
geadgangen for skatte yteren. 

At ordføreren i tillegg har gått ut i Fædrelandsvennen og sagt
at man ikke må klage bare fordi man synes skatten er for høy,
irriterer forbundet voldsomt. En slik uttalelse kan skremme
mange fra å klage. Dette forsterkes når kommunens prosjektle-
der, Nils Olav Berge, uttaler at taksten kan gå både opp og ned
etter en klage.

Da Hus & Bolig gikk i trykken var svaret fra  Sivil -
ombudsmannen ennå ikke kjent. ngs@huseierne.no

Her bor ordføreren 

TÅKELEGGING: Kristiansand kommune har unnlatt
å oppgi eiendomsskattetaksten. Det som kalles
"takst" er samme beløp som "skattegrunnlag",
det vil si beløpet som fremkommer etter en verdi-
reduksjon på 61 prosent.
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Legger nye 
lister på nettet
Huseiernes Landsforbunds ramsalte  kritikk
har fått politikerne i Kristiansand til å
 erkjenne at informasjonen til  huseierne har
vært mangelfull og for virrende. Rett før Hus
& Bolig gikk i trykken krevde kommunal -
utvalget at nye skattelister skulle legges ut
på internett. 

TEKTS: DAG ERIK KONGSLIE OG NINA GRANLUND SÆTHER

– Det er innlysende at å invitere folk til å regne selv
skaper forvirring. I etterpåklokskapens klare lys burde
nemndas verdivurdering vært tatt med, sa ordfører Per
Sigurd Sørensen (H) ifølge Fædrelandsvennen. 

Tiden frem til klagefristen løper ut er kort. Prosjekt -
leder Nils Olav Berge lover derfor at det ikke skal ta
lang tid før nye lister legges ut på nett. 

– I informasjonsskrivet vi sendte ut kommer det
nøye frem hvordan man kommer i kontakt med oss der-
som man ikke er bruker av internett, beroliger han de
som ikke er så datakyndig. Sivilombudsmannens
avgjørelse vil han ikke spekulere i.

Berge mener at innbyggerne i Kristiansand kan være
helt trygge på at en anke vil bli behandlet seriøst og
korrekt.

– De som sitter i denne nemnden er oppnevnt
 politisk, og vi forholder oss til det. Vi mener også at de
har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre den
jobben de er satt til å gjøre.

30 pr. person pr. dag
Inge Danielsen i Geomatikk IKT forteller at firmaet
hadde mellom åtte og tolv personer til å gjøre
 takseringsjobben i Kristiansand.

– To av disse er takstmenn, mens resten har
 ingeniørbakgrunn. Vi hadde berammet å gjøre 30
 besiktigelser pr. person om dagen fra august og frem til
januar. Dette kan høres mye ut, men metoden vi har
brukt gjør dette mulig. Ved å innhente informasjon på
forhånd mener Danielsen at Geomatikk IKT har effek-
tivisert måten man besiktiger eiendommer på.

– Ettersom vi vet det meste på forhånd blir
 besiktigelsen en sjekk av foreliggende informasjon. Vi
drar altså ikke ut og besiktiger med blanke ark.
Deretter kommer vi med et forslag til markedsverdi som
igjen vurderes av skattetakstnemnda, sier han.

– Mener du at dere har tilstrekkelig kompetanse for
å anslå markedsverdi på eiendommene i Kristiansand?

– Vi har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre
besiktigelsen og anslå markedsverdi i forhold til de
rammene kommunen har gitt oss, sier Inge Danielsen.
ngs@huseierne.no

IKristiansand er takseringen gjennomført som en sjablongtak-
sering basert på arealopplysninger om den enkelte eiendom
og gjennomsnittlige markedspriser pr. kvadratmeter. Det er

opprettet flere prissoner for dette formålet. Etter at sjablongtak-
seringen var gjennomført, ble det foretatt en besiktigelse av
samtlige eiendommer. På dette grunnlag har takstnemndas
medlemmer satt takstene opp eller ned etter skjønn. 

Kritisk til
ankenemnd

– Det nærmeste man kommer takseringskompetanse 
i den sakkyndige ankenemnden, er et medlem som har 
en sønn som er eiendomsmegler, tordner Espen Solum.

Han appellerte til byens politikere om å benytte 
lokalkjente takstfolk og meglere i ankeprosessen, 

men heller ikke det ville bystyret.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

BEKYMRET: Espen Solum, som er Huseiernes Landsforbunds
 lokale representant i Kristiansand, er svært bekymret for

 hvordan ankene blir behandlet  etter at samtlige eiendommer 
i kommunen har fått ny eiendomsskattetakst.
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Sakkyndig takstnemnd

Yngvar Aulin (H), 63 år,
regnskaps fører

Selve takseringsjobben i Kristiansand er gjort av Geomatikk IKT, et
firma i Trondheim som markedsfører seg selv som ”leverandør av
 tjenester og løsninger for dokumenthåndtering, forvaltning av eien-
domsskatteloven og geografisk IT”. Takstnemnda består av tre bystyre-
representanter fra partiene Høyre, Kristelig folkeparti og SV. 

Distriktsleder for Huseiernes Landsforbund i Vest Agder, Espen
 Solum, har jobbet som eiendomsmegler i byen i en mannsalder. Han
mener taksering i stor grad handler om lokalkunnskap og skjønn, og
har hele tiden vært skeptisk til at jobben skulle gjøres av et utenbys
firma uten takseringskompetanse.

– Eiendommene i nabokommunen Søgne ble taksert av et firma fra
Porsgrunn. Det førte til et skred av klager. Halvparten av de som kla-
get fikk medhold, påpeker Solum. Nå forventer han et skred av klager
i egen by. Det skyldes blant annet hastverk.

Nærmere 37 000 eiendommer skulle besiktiges mellom juni og
 desember. For å komme i mål i tide, måtte totalt 236 boliger og 11 fri-
tidsboliger takseres hver eneste arbeidsdag i løpet av disse syv måne-
dene.

– Enten må Geomatikk IKT hatt en hærskare av takseringsfolk til
å gjøre jobben, eller så har de måttet fare over med harelabb, sier han.

Uten kompetanse
Espen Solum er også meget skeptisk til at det kun er politikere uten
noen som helst takseringskompetanse som skal vurdere om takstene
Geomatikk IKT har kommet frem til, er korrekte. 

– Har man fått en eiendomsskattetakst man mener er uriktig, må
man klage. Sakkyndig ankenemnd har seks medlemmer. I Søgne og Lil-
lesand ble det benyttet lokalkjente takstmenn i disse ankenemndene,
mens i Kristiansand er det politiker som skal vurdere eiendommenes
markedsverdi. Ingen av personene som er utpekt til disse vervene har
takstkompetanse, hevder Solum. – De har kun en ting felles, og det er
at de har sittet i bystyret.

Appellerte til politikerne
Etter at Solum før sommerferien skrev et innlegg i Fædrelandsvennen
om manglende eiendomskompetanse i sakkyndig nemnd og sakkyn-
dig ankenemnd, fremmet Demokratene ved Vidar Kleppe en interpel-
lasjon i bystyret: ”For å oppnå best mulig rettferdig og riktig takst, til-
føres både den sakkyndige nemnda og klagenemnda personer med
fagkompetanse i eiendomstaksering.”

Bystyret vedtok å realitetsbehandle Demokratenes forlag, men for-
slaget falt med 37 mot 16 stemmer.

Savner sentrale retningslinjer
Leder av Norges Takseringsforbund, Arne Støbakk, er lite begeistret for
måten Kristiansands politikere har håndtert denne saken på.

– Jeg savner klarere sentrale retningslinjer. I lokalpolitikken skjer
det så mye rart at man kan miste troen på demokratiet. Politikerne bør
ikke gå inn som takstmenn. De har som oppgave å forvalte rettferdig-
het, sier han. 

Støbakk understreker at taksering ikke er noen femminutters jobb.
Verdivurdering krever lang utdannelse og solid erfaring. Han mener det
burde vært minst en megler og en takstmann i både sakkyndig takst-
nemnd og sakkyndig ankenemnd i Kristiansand selv om kommunen
har valgt en sjablongmetode.

– GAB-registeret er plagsomt dårlig. Kommunene er ikke flinke til
å vedlikeholde eiendomsinformasjon. Det er også sånn at de som hol-
der eiendommen vedlike og har et pent stakittgjerde blir straffet. Det
er ikke gitt at eiendommen er like bra på innsiden, påpeker Støbakk.
ngs@huseierne.no

Sakkyndig ankenemnd

Olga Nesland (V), 
56 år, kundekonsulent

Steinar B. Andersen
(Frp), 33 år, 

Atle Tjelflaat (H), 
58 år, rådgiver

Solveig Kvitli (Pp), 
80 år, pensjonist

Leif Johannessen
(KrF), 70 år, 
pensjonist

Sølvi M. Tønnessen
(SV), 56 år, vekter

Oddvar Hodne (KrF), 
75 år, pensjonist

Guri Langfeldt (Ap), 
33 år, seniorkonsulent 

nyheter
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Sist høst måtte alle boligeiere innrapportere bolig-
type, alder på bygningen og hvor mange kvadrat-
meter man disponerer. Målet er en mer rettfer-
dig formuesverdsetting. 1 530 000 boliger
som eies av 1,9 millioner mennesker
har nå fått ny ligningsverdi. Den er
beregnet ut fra et arealbasert system
og en sjablon for kvadratmeterpris basert
på Statistisk sentralbyrås prisstatistikk
for omsatte boliger.

Beboere i Oslo, Bærum og Stavanger
får – ikke uventet – den høyeste økningen
i ligningsverdi. Mange i disse kommu-
nene har hatt særdeles lave ligningsver-
dier tidligere. Det kom frem på et møte
mellom Skatteetaten og Huseiernes Landsforbund
i midten av mars. 

Selv om du får høyere ligningsverdi enn tidli-
gere, betyr ikke det nødvendigvis mer skatt. Lig-
ningsverdien på primærboligen settes til 25 prosent
av den beregnede omsetningsverdien. Samtidig
øker bunnfradraget til 700 000 kroner for enslige
og 1,4 millioner for ektepar. Ligningsverdien på se-
kundærbolig settes til 40 prosent av omsetnings-
verdi.

Sjekk tallene
Skatteyter må selv kontrollere om tallene stem-
mer. På www.skatteetaten.no ligger det nå en bolig-
kalkulator hvor man kan legge inn egne tall og
sjekke om disse stemmer med det som kommer
frem i den forhåndsutfylte selvangivelsen. 

Hvis ligningsverdien skal endres, må man
oppgi årsak. Det kan for eksempel være at man ikke
er eier av boligen, eller at det er oppgitt feil eieran-
del. Slike endringer må kunne dokumenteres, for
eksempel med avtaledokument. 

Sikkerhetsventil
Ingen boliger skal ha en ligningsverdi som utgjør
mer enn 30 prosent av markedsverdi hvis det er pri-
mærbolig eller 60 prosent hvis det er sekundærbo-
lig. Mener du at du har fått en urimelig høy lig-
ningsverdi, kan du bruke takst, verdivurdering eller

såkalt observerbar markedsverdi som dokumenta-
sjon. Dette må gjøres innen fristen for å levere selv-
angivelsen. 

– Disse papirene skal ikke sendes inn i første om-
gang, men man må ha dem tilgjenge -
lig for eventuell kontroll, opplyser
Sverre Kjær i Skatteetaten.

Fritidsbolig eller sekundærbolig
Har du en hytte som er definert som
”bygningstype 161”, er den å anse som
fritidsbolig og ligningsverdien blir som
tidligere pluss 10 prosent. Har du en

bolig som defineres som ”bygningstype
162”, vil den beskattes som sekundærbolig

selv om du bare bruker den som fritidsbolig.
En leilighet i en blokk i byen vil ikke være fritids -

bolig i skattemessig forstand. Det er altså ikke bru-
ken som avgjør hvilken kategori du beskattes etter.
Hvis du imidlertid kan dokumentere at boligen ikke
kan brukes som helårsbolig fordi den ikke er vinter -
isolert, at det ikke er innlagt vann eller at det er sær-
lig vanskelig atkomst, kan du søke om å få den be-
skattet som fritidsbolig. I første omgang legger du da
ved en beskrivelse av forholdene. Er det tvil, vil
skatte yter bli bedt om ytterligere dokumentasjon,
sier Sverre Kjær.

Vanskelig å sammenligne med naboen
Et HL-medlem på Grünerløkka i Oslo prøvde å
sammenligne ligningsverdier i samme bolig da fore-
løpig beregning ble sendt ut sammen med skattekort
rundt nyttår. Han opplevde at de ble svært forskjel-
lige. 

Det er mange årsaker til at tilsynelatende like bo-
liger får forskjellig ligningsverdi. Noen har primær-
bolig, andre sekundærbolig. Svært ofte spiller eieran-
deler inn. Beboeren eier rett og slett ikke 100 prosent
av boligen. Det kan også være noen som ikke har le-
vert inn tall i tide. De ville ved årsskiftet stå oppført
med gammel ligningsverdi, opplyser Skatteetaten.
De som ikke leverte innen fristen, må mest sannsyn-
lig vente til høsten før de får skatteoppgjøret. Da vil
ligningsverdien være justert. ngs@huseierne.no

Nye ligningsverdier
rett rundt hjørnet
I begynnelsen av april dumper selvangivelsen ned i postkassen hos de aller fleste. 
Her vil du se hva som er blitt ny ligningsverdi på boligen din.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

nyheter

Ny ligningsverdi
på primær -
boligen skal 
nå utgjøre 

25 prosent av
beregnet om-
setningsverdi.



glava.no

Varmetap er som regel størst gjennom loftet. Og taper du varme, taper du penger. 
Skal du etterisolere bør du starte på toppen. Etterisolering av loft kan du tjene inn 
på bare tre år – tre lune og koselige år. 

Les mer om etterisolering på glava.no
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sett&hørt
“Jeg er redd boligprisene ikke tåler møte 

med det høyere rentenivå vi snart vil få.”
Finanstilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo til Dagens Næringsliv

Mange skiftet 
kraftleverandør
244 000 husholdninger skiftet kraft-
leverandør i 2010. Det er en økning på 25 prosent 
fra året før.

– Det siste årets store oppmerksomhet rundt strømpriser
ser ut til å ha påvirket folk til å skifte kraftleverandør, sier
seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE. En normal hus -
holdning kan spare flere hundre kroner i året på å skifte
leverandør, avhengig av hva slags kraftkontrakt man har.
Strømkunder med standard variabel-kontrakt kan ha mye å
hente på å bytte leverandør eller å endre kontraktstype,
påpeker Grammeltvedt.

Flere reparerer riper
– Jeg vil gjerne informere om at vi i
Glassfagkjeden også har anskaffet oss flere
poleringsmaskiner, og vi kan reparere riper
i glass over hele landet, opplyser Ellen Klev
Andersen. Glassfag kjeden er en kjede med
over 50 medlemmer. Markedsføring og drift
av kjeden styres av Pilkington, en av
 verdens ledende glassprodusenter.

Kvaliteten varierer
Alle matte glødelamper har nå
forsvunnet fra butikkhyllene. 
1. september vil også klare 60 W
glødelamper utgå. Lyskultur, norsk
kunnskapssenter for lys, frykter at
markedet skal flomme over av lav -
kvalitets energisløsende lyskilder 
fra useriøse og uetiske aktører.

– Vi ser at de seriøse aktørene
nå tilbyr mer energieffektive
 alternativer, men de har store  
ut fordringer med å selge sine
kvalitetsprodukter, da markedet
oversvømmes av lyskilder av dårlig
kvalitet, sier administrerende dir-
ektør Petter N. Haug i Lyskultur.

Slåss mot vannet
Drypp, drypp, drypp. Norsk Folkemuseums gamle bygninger på Bygdøy skades
av regn og sprut, fuktig sjøluft og overflatevann. Midlertidige blikktak er bare
en av flere nødløsninger. På flere av bygningene er det satt opp uoriginale
takrenner for å lede vannet vekk. Skiferheller er satt opp mot stokkender for 
å beskytte dem mot sprut. Lag av grønske på tømmerstokkene forteller sitt.
Hadde museet ligget lenger vekk fra fjorddampen, i Sørkedalen eller Mari-
dalen, hadde det hjulpet, sier museumsdirektør Olav Aaraas til Aftenposten.

– Fuktigheten fra sjøen er likevel ikke verst, derimot fuktighet både
ovenifra og nedenifra forårsaket av regn. I tillegg fører leirholdig grunn og
dårlig drenering til mye overflatevann når det regner og ved snøsmelting. Og
så har vi baksprut, drypp fra tak som treffer bakken og spruter tilbake på de
utsatte nederste deler av vegger og utspring. Vi klarer ikke å ta de store
restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå
katastrofene.

Oppussing fører 
ofte til krangel
En undersøkelse Finn oppdrag har gjennomført,
viser at 32 prosent krangler med partneren i
forbindelse med oppgradering av boligen. 
Det er pengebruken de fleste krangler om. 
Samlivsterapeut Eva Mohn ved Barn Voksen
Senteret er ikke overrasket over funnene. 

– For eksempel hender det at kvinner og
menn har forskjellig smak. Videre finnes det par
som ønsker å prioritere helt ulike ting. Kvinnen
vil kanskje ha nytt kjøkken, mens mannen vil
ha ny bil. Pengebruk er noe mange par krangler
om, sier hun. 

Foto: Halvor Gudim
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Ulovlig hytteutleie
Utleiere av hytter og leiligheter i 
påskefjellet krever store forskudd. 
Leietagerne risikerer å få null kroner 
tilbake ved avbestilling. 

– Forbrukeren blir tvunget til å betale
store summer på forskudd, og det er slett
ikke sikkert at man får pengene igjen når
man avbestiller, sier forbrukerombud Gry
Nergård til VG. Hun mener vilkårene samlet
sett er så urimelige at de er i strid med
markedsføringsloven.

For å leie en hytte i Hemsedal eller Trysil
i vinterferieukene eller i påsken, må en fami-
lie på fire-fem personer ofte punge ut med
mellom 10 000 og 15 000 kroner i uken.Ber om fritak for

verneverdige bygg
Nylig sendte Norsk Kulturarv brev
til alle ordførere i hele landet med
en oppfordring om å følge opp 
Riksantikvarens appell og frita alle
eiere av fredete og verneverdige
kulturminner fra den kommunale
eiendomsskatten:

Fredete og verneverdige
bygninger krever rehabilitering og
vedlikehold som går ut over or-
dinært arbeid og kostnad i forhold
til nyere bygninger. Det er derfor en
økonomisk belastning for eieren å
holde bygget i hevd slik som ønsket.
Pålegg om eiendomsskatt gjør den
økonomiske situasjonen enda tyngre.
Resultatet blir at kulturarven forfaller.
Norsk Kulturarv mener at dette er svært
uheldig og vil oppfordre kommunene til
å frita fredete og verneverdige byg -
ninger fra eiendomsskatt. Det er et
samfunnsansvar å hindre forfallet i
 kulturarven, heter det i brevet.

Feil person
I forrige utgave av Hus & Bolig hadde
vi med et sitat fra Dagens Næringsliv
om garasjer: ”Garasjer er en effektiv
måte å gjemme rikdommen sin på. 
Å ”flashe” en eksklusiv bilpark er ikke
helt akseptert i Norge”. Vi hadde lagt
ordene i munnen på arkitekt Einar
Hagem, men det var Erling Dokk Holm
som hadde sagt dette til avisen.

Rekordsalg 
av snøfresere
Store snøfall landet rundt har resultert i en økning i antall solgte
snøfresere i Norge for tredje sesongen på rad. Denne vinteren er det
solgt mer enn 20 000 snøfresere her til lands. I et snøfattig år kan
salget være så lavt som 4 000 til 5 000 enheter på landsbasis. Chris-
tian Brenne hos Stiga importør GGP Norge melder at de har hatt en
økning på nesten 20 prosent fra i fjor.

− Det er tydelig at økt kjøpekraft i befolkningen og uendrede
priser på produktene har påvirket salget i stor grad. Det kan virke som
om finanskrisen nå har begynt å slippe taket, og folk flest ser nytten
av å ha en snøfreser tilgjengelig for å ruste seg mot den norske
 vinteren, sier Brenne. Allerede i september merket forhandlere et økt
trykk i etterspørsel og utover høsten var nordmenn spesielt ivrige
også på bruktmarkedet. Finn.no kunne registrere ”snøfreser” som 
det mest benyttede søkeordet i en periode i høst.

sett&hørt
“700 000 kroner er grensen for 

formuesskatt. Det er knapt nok til 
å kjøpe et toalett på Majorstuen.”

Professer i skatterett, Ole Gjems-Onstad, til Dagens Næringsliv



Huset ditt vil trives med 
et hvilket som helst Decra-tak.

Decra

Men hvilket av dem vil DU trives med?
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Foto: Mikkel Ødegaard / Samfoto.
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aktuelt og nyttig

Godt tak 
over hodet

Når takrennen har dryppet bort den siste rest av vinterens snø 
bør du sjekke om taket har kommet seg  helskinnet gjennom årstiden.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE
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aktuelt og nyttig

Det er godt å ha tak over hodet, men vel så
viktig er det å ha godt tak over hodet. Men
hvor lang levetid bør man kunne forvente

at takmaterialet har?
– Eksakt levetid for enhver taktype er vanske-

lig å anslå. Vedlikehold vil alltid spille en stor
rolle. Alle typer tak som er vedlikeholdsfrie, må
skiftes ofte. De som krever vedlikehold holder
også lenger, sier daglig leder Per Sannes i Ventil-
asjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsfor-
bund.

Takets levetid kan variere fra rundt 30 år til så
mye som over 100 år. Det er stor forskjell på de
ulike takmaterialene. Det er lurt å finne frem kal-
kulatoren og finregne på kostnadene i forhold til
levetid og tilleggsarbeider som må gjøres med
de forskjellige  typene.

– Lengst levetid får du med noe som vi kaller
for båndtekking. Mange er ikke redde for å legge
taket sitt selv, men denne taktypen bør man få
fagfolk til å gjøre. 

Materialet til båndtekking leveres på store rul-
ler og finnes blant annet i stål, sink, galvanisert
jern og kobber. Fordelen med denne typen taktek-
king, er at du slipper tverrkuttene. Sidene klem-
mes sammen slik at taket blir tett. Det er uten
gjennomgående innfestingspunkt og kan
sammenlignes med søm. Da elimineres proble-
mer med lekkasje ved takgjennomføring.

– Ulempen med denne metoden er at den er
relativt kostbar. Ser man på livsløpskostnadene vil
de være lavere ettersom taket ikke trenger å skif-
tes på minst 100 år, sier Sannes.

Takmaterialer

Skifertak
et relativt tungt taktekke, men et mate-
riale som har lange tradisjoner og som
tåler vær og vind. skifer er blant de
dyreste materialene, men har svært lang
levetid. Tilformet skifer har hakk eller
hull slik at den kan festes med spesielle
skiferspiker og legges om igjen flere
ganger. Takvinkelen må være 22 grader.
Forventet levetid er minst 100 år. 

Teglstein
Dette er et tungt tak som stiller større
krav til bærekonstruksjonen. Det eks -
k lusive, glaserte tegltaket er ekstremt
holdbart og tåler både sur nedbør, kalde
vinternetter og varme sommerdager
uten å forandre utseendet. Vingetegl
 krever minst 25 graders takvinkel, falset
taktegl minst 15 grader. Forventet
 levetid på et tegltak er minst 75 år. 

Valg av hva slags takmateriale
du bør bruke, avhenger av

takets konstruksjon og opp-
bygning. Her en en liten guide

til hva du bør tenke på.

VÅRSJEKK: Se over taket, og bytt ut
alle knuste steiner. Sjekk også om
det kan være sprekker i beslaget.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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Takplater
Plater av stål eller aluminium, i ulike
former og størrelser, er belagt med lakk
eller skiferstrø. De fleste typer undertak
kan benyttes. Takvinkelen bør være fra
10 grader på enkelte plater. Forventet
levetid er ca. 50 år.

Betongtakstein
stein laget av sand, sement og vann er
et tungt taktekke som gir god beskyt-
telse mot støy. Finnes i mange
fargevariasjoner. Betongtakstein er ofte
rimeligere enn både shingel og plate-
tak. Antatt levetid er ca. 50 år. 

Takshingel
Takshingel er svært lett og derfor spe-
sielt egnet til rehabilitering av eldre tak
med enklere takkonstruksjoner. Det er
enkelt å frakte frem til byggeplass og
kan legges uten bruk av spesialverktøy.
Takshingel kan benyttes på alle skråtak
med takvinkel mellom 15 og 85 grader.
Forventet levetid er ca. 30 år.

Kilder: Maxbo, Monier, Isola, Icopal.

Sjekk restlevetid
Alle taktyper har en forventet levetid. Denne le-
vetiden er allikevel kun veiledende. Du kan aldri
være sikker på at taket ditt vil leve like lenge som
det forventes. 

– Før eller siden er det viktig at man får sjek-
ket det vi kaller restlevetiden på taket. Dette er
noe du må ha en fagmann til å gjøre. Med de for-
skjellige taktypene vil det normalt være ulike
intervaller, men jeg ville uansett ha spandert en
taksjekk ca. hvert 30. år, forteller styreleder John
Johnsen i Takentreprenørenes Forening. 

Tilstandsrapporten en fagmann gir deg om ta-
ket vil kunne avdekke uregelmessigheter som må
skiftes umiddelbart, og det kan spare deg for
mange følgeskader. I tillegg kan du slippe å gjøre
større takarbeider ved fortløpende å ta de små.

– Det gjelder alltid å være ute i forkant av en
skade. Derfor skal man aldri la være å reparere
noe som kan se ut som en uregelmessighet på ta-
ket. Det dummeste man kan gjøre er å utsette det
og tro at det kan vente, sier Johansen.

Derfor er det også viktig å sjekke taket på
egenhånd med jevne mellomrom. 

Ta i et tak
Sjekklisten trenger ikke være lang for å avgjøre om
taket ditt holder stand. Du kan du gå over det
meste samtidig, og dette koster deg ikke mye tid. 

– Det første man må tenke på er sikkerhet.
Sørg for at du er festet slik at du ikke kan falle ned,
sier Per Sannes. – Vedlikehold er en av de viktig-
ste investeringene du gjør i huset. Ta en årlig
sjekk. Selv en liten lekkasje vil gi råteskader etter
hvert.
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Sjekk først om taksteinene er like hele. Ødelagt

takstein bør skiftes. Har du takshingel bør du se etter
sår eller blåser. Vær spesielt nøye med å sjekke
gjennomføringer og detaljer, som for eksempel rundt
luftehatt, takvindu og pipe. Skader på slike punkter
 fører ofte til lekkasje. 

Når du er på taket, skal du også se etter rust, avskal-
ling eller sprekker på alle beslag i tilknytning til takfot,
vindski og pipe. Benytt anledningen til å sjekke at ta-
krenner og eventuelle ventilasjonshetter er i god stand. 

Vær nøye med å ta bort løv og ting som ligger på ta-
ket, og fjern eventuell grønske og mosevekst. Bruk et
middel som dreper mosen og fjerner grønsken. Fei
med kost. Ikke glem løv og skitt under dekkbordene.
Oppsamlet løv er det samme som oppsamlet fukt.
Etterpå kan du spraye på et soppdrepende middel,
men sørg for å sjekke værmeldingen slik at du får opp-
holdsvær noen dager. Da får middelet litt virketid. 

– Jeg vil også rette en liten advarende pekefinger
mot å spyle taket med slange. Du bør ha kunnskap om
takkonstruksjoner hvis du skal vaske taket på denne
måten. Kost er i de fleste tilfeller nok, sier Johnsen.

– Innvendig er det ofte litt enklere å få øye på at noe
er galt. Misfarging av takbord er et tydelig tegn på at
noe ikke er som det skal. Se spesielt etter lekkasjemer-
ker ved gjennomføringer i taket, som pipe og ventila-
sjonshetter. Vannlekkasjer vil finne veien ned i kon-
struksjonen via kvist- og spikerhull, sier han.
dek@huseierne.no. 

Fangere 
hindrer snøras
snøras fra tak fører hvert år til
både personskader og materielle
skader. Ved å montere snø-
fangere på taket kan dette
 effektivt hindres. I følge sINTeF Byggforsk skjer ras vanlig -
vis ved at det dannes et vannlag mellom snøen og taktek -
kingen. 

– Dette skyldes utetemperaturer over null grader,
varmetap fra bygningen eller oppvarming på grunn av sol-
stråling som smelter snøen og isen fra undersiden. snøras
kan også forekomme ved at snøen over et svakt eller glatt
snøsjikt raser, forteller forskningsleder i sINTeF Byggforsk,
Vivian Meløysund. Hun har også doktorgrad i snølast på
tak.

– Det finnes i utgangspunktet fem forskjellige typer
 fangere; trerørs snøfanger, torørs snøfanger, snøfanger av
stålprofil, spesialløsning for båndtekte tak og snøfanger-
bøyle. I tillegg kommer ru betongtakstein som holder bra
på snøen, samt glatt betongstein med knast for å holde på
snøen, sier hun. Hva som er riktig å bruke på hvert enkelt
tak er en avgjørelse man gjør med for eksempel taktekker. 
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Blikkenslagere/
Taktekkere 

– Våre medlemmer dekker 
nesten hele Norge 

geogra�sk

Totalentreprenører 
– Våre entreprenører tar 

både små og store jobber 
over hele Norge 

Steinprodusenter/
importører 

– Vi har et utvalg som 
dekker markedsbehovet for 

alle typer takskifer

Takskiferforum er et kompetansesenter tilgjengelig for alle som skal legge takskifer. 
Vi tilbyr de �este tjenester innen rehabilitering av tak og fasader. Gjennom 
vårt store nettverk av leverandører, har vi kvalitetsikret prosessen fra befaring, 
prosjektbeskrivelse, pris og til gjennomføring, prosjektledelse og kontroll. Vår 
kjernekompentanse er tak, men i et marked der økonomi er en sentral faktor, er det 
naturlig for oss å kunne tilby alt av utvendig arbeid der dette er en naturlig del av 
prosjektet. Dette er kostnadse�ektivt og besparende for våre kunder.

VI HAR FOKUS PÅ RASKE TILBAKEMELDINGER 
OG FLEKSIBLE TOTALLØSNINGER. PRØV OSS! TAKSKIFERFORUM

D I T T  K O M P E T A N S E S E N T E R

“TAKSKIFERFORUM 
- Ditt kompetansesenter”

P.b. 3237 Elisenberg, 0208 OSLO, TLF/FAX 22 12 92 20/29, post@takskiferforum.no, www.takskiferforum.no
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Zanda ligger i dag på mer enn
450 000 norske hus. Velger du
Zanda, velger du trygghet.

NORGES  
MEST SOLGTE  
TAKSTEIN!

Monier er verdensledende leverandør av skråtak. Vi leverer  
komplette takløsninger i tegl og betong. Les mer på  
www.monier.no, eller ring vår kundeservice på tlf. 810 30 600. www.monier.no

Zanda Protector Svart Zanda Rustikk Antikk
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Lekkasjer gjennom taket ser man stadig. Det
er allikevel sjelden lekkasjene kommer fra
hull i taktekkingen. Oftest er det i utforinger

og gjennomføringer lekkasjene oppstår. Spesielt er
området rundt piper og luftekanaler utsatt.

– Dette skyldes i de fleste tilfeller defekte pipe-
beslag, pipe som suger vann eller dårlig ytre ved-
likehold. Hvis det blir utett i overgangen mellom
beslaget og pipa får man lekkasjer, sier nestolder-
mann Geir T. Albretsen i Oslo Kobber- og Blikken-
slagerlaug.

Vanskelig område
– Når man bruker en seriøs håndverker skal man
være trygg på at jobben som er gjort er tilfredsstil-

lende. Dessverre skjer ikke alltid dette. Uheldigvis
er det sånn i vår bransje at det er mange som kal-
ler seg blikkenslager uten egentlig å være det. Der-
for er det viktig at folk benytter seg av seriøse ak-
tører, og da kan det være lurt å bruke fagmenn
som er medlem av foreninger og laug. Det finnes
selvsagt seriøse aktører som står utenfor, men et
medlemskap bør være en garanti for at nettopp
denne blikkenslageren i hvert fall er seriøs, sier Al-
bretsen.

– Når det gjelder blikkenslagerfaget og lekka-
sjer som oppstår i forhold til jobben vi har gjort,
skyldes dette at man for eksempel har brukt gam-
melt beslag eller at man ikke har fått tettet skikke-
lig. Når dette utbedres sjekker vi også at undertet-

Unngå
pipelekkasje
Drypper det ved pipa på regntunge dager har 
du et problem. Pipelekkasje bør utbedres 
umiddelbart for å unngå følgeskader.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE

Foto: Mikkel Ødegaard / Samfoto.
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NY GENERASJON EDEL

Billedtekst: Velg mellom følgende fargealternativer: Farge, farge, farge, farge, 
farge, farge og farge.

FØR OG ETTER: Her valgte
eieren å beslå hele pipa

med blikk. Etterpå har det
vært tørt. Foto: Nina

Granlund Sæther.

tinga er god nok. Jeg ville nok ikke gjort en jobb
på en lekk pipe uten at jeg også gjorde noe med
undertettinga, sier han.

Det er som oftest ingen langvarig jobb. Han
regner rundt en dag for å fikse problemet, dersom
det ikke er langt større ting som blir avdekket. Det

tryggeste vil være å dekke hele pipa med blikk,
men det passer kanskje ikke på alle hus. Dette er
en vurdering eier må gjøre, mener han.

–  Tettheten vil ofte kunne avhenge av en elas-
tisk fugemasse mellom beslaget og pipa. Fugemas-
sen har begrenset levetid. I tillegg vil skader på
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pipa, som for eksempel avskalling av puss, mang-
lende stein og liknende, kunne lede vann ned bak be-
slaget og føre til generell nedfukting av pipa, sier
murmester og pipeekspert Terje Markovic.

Før og etter 1965
Hvis ikke blikket er problemet, kan det være selve
pipa som trekker vann.

– Det går et skille på begynnelsen av 1960-tallet.
Alle piper som ble laget før 1965 og så langt som 200
år tilbake, forvitrer ganske lett fordi det ikke ble brukt
mursement og sand, men kalk og sand som var van-
lig på den tiden. Dette smuldrer opp og utbedring må
skje. Etter 1960 begynte man å benytte elementpiper.
Elementpipenes ytterelementer laget av materialer
som minner om sjokoladen Stratos. Den er full av
hull og det blåser rett igjennom. Disse  pipene må
pusses både over taket og inne i huset. Bor du i et litt
værutsatt område, bør pipa impregneres i et tidsinter-
vall på mellom fem og syv år med murimpregnering
og slemmes utvendig, sier Markovic. 

I tillegg er det viktig at man monterer et godkjent
syrefast toppbeslag over pipa som fanger opp vannet.

– Vær også nøye med at dette beslaget har et over-
heng på minimum fire centimeter slik at vannet ledes
vekk fra pipa og ut på taket. Da beskytter du de sær-
lig utsatte stedene. Det er litt synd at folk ikke tenker
på pipa når de kjøper et gammelt hus og renoverer

det. Ting man ikke ser, glemmer man, men det er
mange piper der ute som er tikkende bomber. Ikke
bare i forhold til lekkasje, men også brann, advarer
han.

Beslag rundt hele pipa er også en løsning. Det er
en billig og enkel måte å hindre vanngjennomtreng-
ning på. Beslaget beskytter mot vær og vind fra alle
kanter. Skal hele pipa kles inn med beslag, behøver
den ikke å pusses. For å unngå kondens mellom pipe
og heldekkende beslag lager man beslaget så stort at
det blir plass til isolasjon mellom pipa og beslaget.

Nødløsningen
Når regnet hamrer løs på hustaket og vannet drypper,
kan stuekosen fortone seg som temmelig utrivelig. I
stedet for å la vannet dryppe i kar eller gryter, bør man
– der det er mulig – komme seg opp på taket å gjøre
noe med situasjonen umiddelbart.

– Presenning er alltid greit å ha liggende. Den kan
brukes til å dekke til det aller meste, også piper. Kom
deg opp på taket på en sikker og forsvarlig måte og
trekk presenning eller plast over pipa. Det viktigste er
at den dekkes slik at vannet ledes vekk fra lekkasjeste-
det. Dette er en midlertidig løsning som hjelper deg
til fagmannen kommer og ordner problemet. Glem
heller ikke å avslutte peiskosen i god tid før du  
trekker presenningen over, sier Albretsen. 
dek@huseierne.no

Ruukki Classic™. Alltid like holdbart.
Ruukki Classic er et moderne tak i høy kvalitet og med et klassisk utseende.  
Søker du en vakker og motstandsdyktig beskyttelse for huset ditt i mange år 
fremover, er valget Classic. Vi leverer komplette og enkle system med alt av 
tilbehør, til alles behov.

Hva behøver du?

Ruukkis tak finner du hos byggevarehandlere over hele landet.

www.ruukkihome.no



Løft blikket og
sett en ny Trend!

Plannja Trend er et lettmontert tak som gir huset ditt et ekstra løft. Gjennom en spesiell klikklås, får du et
tak uten synlige skruer. Plannja Trend finnes i fem farger i det slitesterke belegget Plannja Hard Coat.
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– Postkassen er ofte det første man ser i folks
oppkjørsel, påpeker postkassedesigner Jenny
Lane. Inntil for få år siden hadde Lane selv en
kjedelig og nokså neglisjert boks utenfor huset.
De eneste gangene kassen ble viet oppmerk-
somhet, var da Lane irriterte seg over at navne-
lappen stadig løsnet. 

– Til slutt fant jeg ut at jeg fikk dekke kassen
med folie og legge navnet under, så det holdt seg
på plass. Men da jeg først var i gang dekorerte jeg
den like godt i knall rosa. Det tok ikke lang tid
før både venner og naboer kom og spurte om
ikke jeg kunne lage noe lignende til dem, fortel-
ler Lane. I dag har hun sin egen lille postkasse-
designbedrift og leverer dekorerte postkasser
over hele landet. 

– Jeg får mange positive tilbakemeldinger, og

håper jo at disse fargeklattene av noen bokser
kan bringe litt glede i hverdagen, sier designe-
ren.

Vil du bringe glede også til postbudets hver-
dag, er det først og fremst en solid og romslig
postkasse som gjør susen. 

– I teorien kan du henge opp hva som helst.
Men for oss i Posten er det viktig at kassen tåler
vær og vind, og at den har plass til alt, så budet
slipper å ta brev og pakker med seg tilbake igjen,
sier informasjonssjef Jørn Michalsen i Posten.
Han anbefaler folk som gjerne bestiller varer på
internett og postordre å vurdere innkjøp av en
av Postens ekstra store postkasser. I tillegg bør vi
huske på at kassen verken skal henge for høyt el-
ler lavt, men i passelig høyde, slik at det er lett
for budet å levere varene, påpeker Michalsen. 

aktuelt og nyttig

Fritt frem for 
postmodernisme
Er du opptatt av interiør, er det ingen grunn til å la postkassen 
gå i glemmeboken.

TeksT: RIKKE ÅSERUD FoTo: FORHANDLERNE

NY DESIGN:
Jenny Lane leve-
rer postkasser til
hele landet fra
sin lille bedrift.



POSTRØD: 
Den røde kassen med
stansede polkadotter er en
av den norske designeren
Jenny Lanes bestselgere.
Pris: 699,- med lås.
www.jennylanedesign.no 
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MELK: 
Røde blomster mot hvit bakgrunn er en klas-
siker vi nordmenn gjerne faller for, forteller
postkassedesigner Jenny Lane. Pris: 699,- med
lås. www.jennylanedesign.no

aktuelt og nyttig

MED LYS: 
For mørke vinter -

morgener og –kvelder
kan et postkassestativ

med belysning være
smart. Pris: 3 700,-

for stativet og 9 300,-
for postkassen.

www.laashuset.no 

ANGLOFIL: 
er du London-frelst, Beatles-fan eller har du bare
en uforklarlig trang til å kjøre på venstre side av

veien? Da kan dette være postkassen for deg. 
Pris: 699,- med sikkerhetslås og to nøkler.

www.postkassedesign.no 

ELEGANT: 
en postkasse i rust-
fritt stål kan være 
både elegant og stil-
full. Pris: 3 157,-.
www.laashuset.no 
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MELK: 
Røde blomster mot hvit bakgrunn
er en klassiker vi nordmenn
gjerne faller for, forteller
postkassedesigner Jenny Lane.
Pris: 699,- med lås. 
www.jennylanedesign.no

MØ: 
For den dyreglade finnes et bredt
utvalg. er ikke kua favorittdyret,
kan du velge mellom blant annet
kamel, giraff, frosk og hund hos
arbeidsmarkedsbedriften Indus-
triprodukter i Halden. Du kan også
få ditt eget bilde på kassen. Pris:
598,- for postkasse med dyrebilde.
748,- for postkasse med eget
bilde. www.industriprodukter.no 

SHOPPING: 
stadig flere bestiller jevnlig varer på internett, og
er du blant dem, kan en stor og romslig postkasse
spare deg for mange turer til postkontoret. 
Her låser pakkeskapet seg  automatisk. Pris: 2 790,-.
www.safepost.no 

POSTENS: 
Dette er en av postens bestselgere.
Den er litt større enn den ”gamle”
grønne postkassen, litt frekkere i
formen og litt friskere i fargen.
Pris: 499,- www.posten.no  



”Du må ha både
sterke nerver og
sterk økonomi for
å gi deg i kast
med et om-
byggingsprosjekt” 
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– Hvordan lykkes man med drivhus?
– Du, spørsmålet er: Kan man leve uten drivhus?
Og svaret er: Nei, man kan ikke det. Men du må
starte i første gir. Ta det helt rolig og prøv deg
frem. Les om dyrking, og finn ut hva du kan så
til hvilken tid. Les bruksanvisningen på frø -
pakkene, og sorter plantene etter såtid, ikke etter
farge! Fargesorteringen kan du ta når plantene 
er ferdig grodd. Og så er det en ting jeg lærte av
Marie Mandelmanns tv-program ”Fredag i ha-
gen” – Mandelmann har forresten en fantastisk
eiendom hvor hun dyrker alt selv, har du ikke
sett det på tv må du sjekke nettsiden hennes
www.mandelmann.se – og det er at hun planter
aldri ut noe før 10. juni. Og hennes hage er i
Skåne! Det er jo nesten Europa! 10. juni! Kun-
sten er altså å lage alle plantene først, og så være
tålmodig. Plantene herdes ikke ved tidlig utplan-
ting, tvert imot, de degenerer fort om det ikke er
over ti plussgrader i jorda. 

– Hvilke planter bør man satse på?
– Er du ute etter noe du garantert vil lykkes med,
så sats på gresskar! Gresskaret har store frø, og
du kan så dem ett for ett i store potter som du
 siden kan sette rett ut på terrassen. Gresskarplan-
ten har store, dekorative blader, den er hardfør,
den er morsom for barna og nydelig om høsten.
Har du steinterrasse passer den helt perfekt! Et
annet tips: Ikke så erteblomster i drivhus. De sår
jeg alltid bare rett på vokseplassen. 

– Hvordan klarer du selv, som er en travel
mann på mange kanter, å passe på dine egne
drivhus? 
– Selv har jeg tre drivhus og et fjerde er på vei, og
i tillegg har jeg to hagestuer. Jeg er så heldig at
jeg har en samboer som passer på alt sammen.
Hemmeligheten er altså en Knut, alle burde ha
en Knut, han holder orden på alt. Mange ekte-
menn har en kone som holder styr på ting, men
hvem holder styr på ting for konene? Alle koner
burde ha en kone. 

– Hva er din favorittblomst?
– Min favoritt er hele tiden den
sist ankomne. Når hestehoven
kommer, lysende gul, frisk og nyde-
lig er det den som gjelder, men så titter
blåveisen frem og man tenker bare at Herre Gud,
kan verden bli så blå! Og så kommer hvitveisen
og brer seg ut over skogbunnen som en hvit og
deilig dyne man bare vil synke ned i. Alt er vak-
kert når det kommer. I dag så jeg snøklokker for
første gang inne ved husveggen, fantastisk!

– Hvor stor hage bør man ha?
– Hagestørrelsen er avgjørende! Men med mot-
satt fortegn – det er nesten litt som med sko: Sko
i størrelse 36 er vakre, mens størrelse 44 blir litt
ute av proporsjonene. En liten hage er ofte stor
nok! Man skal ikke føle seg underlegen om man
bare har en hageflekk, tvert imot. Hagen er som
en diamant, og en diamant er alltid stor nok,
bare den er vakkert slipt!

– Hvor viktig er det med hage?
– Jeg tror hagen er i ferd med å overgå interiøret i
popularitet. Slik har det lenge vært i Europa, se
bare på England, der har hageinteressen nå gått
forbi jaktinteressen! I England! Kan du tenke
deg! Jeg tror dette også kommer til Norge. Nå
når vi har så mye penger, er tid den nye luksusen.
Hagen er et gode som gjenspeiler denne luksusen. 

– Men selv har du brukt mye tid og ressurser
på hus og interiør det siste halvåret?
– Ja. Jeg kjøpte et hus på Nøtterøy for fire år si-
den. Da jeg kjøpte det syntes jeg det var helt fint,
og jeg tenkte at her trenger jeg ikke gjøre annet
enn å skifte noen skapdører. Men så leide jeg ut
huset i noen år, og det gikk helt fint, det fikk
ingen skader. I løpet av de få årene som var gått
hadde jeg skiftet mening totalt. Alt måtte foran-
dres. Det er grusomt, men sant. Folkens: Kjøp 
aldri et hus som må bygges om totalt. Det er

hus & bolig spør; Blomster-Finn svarer

Kan ikke leve 
uten drivhus
TeksT: DAG ERIK KONGSLIE  ILLUsTRAsJoN: HERB



Vil du lykkes med drivhus i hagen, bør du ha tålmodighet,
gresskar og en Knut, mener blomsterentusiast Finn Schjøll.
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Finn Schjøll (62): 

• Mener alle koner burde
ha en kone

• Advarer mot ombygging
av boligen

• Anbefaler sen utplanting
av drivhusplantene
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 fullstendig bortkastet å kvitte seg med vinduer, dører, rive,
bygge om, sortere ut – man burde rett og slett tenke seg
bedre om. Og nå kan du jo spørre om jeg er blitt klok av
skade. Og da er svaret nei. Tvert imot. Jeg har fått lyst til å
bygge et hus fra grunnen av, tenk så moro det hadde vært!

– Hvilke problemer støtte du på underveis i oppus-
singen? 
– Jeg støtte ikke egentlig på noen spesielle problemer,
 annet enn at jeg måtte vente på en lintapet til stuen som
aldri kom, så der måtte jeg gjøre noen endringer, men det
er jo detaljer. Ellers gikk alt veldig fint, ikke minst fordi jeg
hadde en fantastisk flink arkitekt, flinke snekkere, flinke
flisleggere… alle håndverkerne får terningkast seks! Men
de var fryktelig rotete. Så de får et kraftig trekk i karakteren
for det. De burde kunne holdt det penere underveis. Men
jeg er altså veldig fornøyd. Likevel vil jeg aldri anbefale
noen å begynne på et slikt prosjekt. Det er verken lettvint
eller billig, og du må ha både sterke nerver og sterk øko-
nomi for å gi deg i kast med et ombyggingsprosjekt, ellers

vil det aldri gå bra! Kjøp heller
et hus du kan flytte rett inn i,
det er mye bedre. 

– Hvordan ser du på at vi
nordmenn har gullmedalje i
oppussing?
– Ja, der har i hvert fall jeg truk-
ket min del av lasset, for å si
det sånn – med min innsats går
vi vel fra gull til platina snart!
Interiøret er et viktig visittkort
for oss nordmenn – det viser

hvem vi er og vil være. Og så har jo dette med vår sterke
økonomi å gjøre.  Ikke alle synes det er så givende å legge
seg om kvelden med noen kroner mer i banken enn
 dagen før. Mange av oss vil heller se resultater. 

– Men bare det å kjøpe blomster jevnlig blir jo nokså
dyrt i lengden? 
– Nei, vet du hva. Nå må vi nordmenn snart begynne å ta
inn over oss at vi ikke bare bor i verdens rikeste land, men
at vi også er verdens rikeste mennesker. Vi har skyhøye
inntekter! Om vi hele tiden skal løpe etter den billigste
maten, de billigste blomstene og det billigste av alt mulig,
ja da mister vi en masse på veien! Tenk deg om: Vil du ha
et liv der du kjøper tre, betaler for to, mens du i grunnen
ikke engang egentlig trenger én? Nei, kjøp blomster; bruk
i hvert fall heller pengene på det enn på puter. Nå må folk
slutte å kjøpe så fryktelig masse puter. 

– Kan vi tolke din pute-motstand dit hen at du fore -
trekker en minimalistisk stil i hjemmet?
– Nei, stilmessig er jeg vel heller… skandinav. Jeg liker
den danske, litt flate stilen, der du kan parkere utenfor
 huset og så gå rett inn i hallen og stuen og derfra ut på
 terrassen; der alt er på samme nivå. Og så liker jeg solide
og ordentlige ting, og ikke den der shabby chick-stilen.
Falleferdige og avflassa ting er ikke noe særlig for meg.
Det er jo litt rart hvordan folk skal omgi seg med gamle,

”Jeg har ingen-
ting imot tujaer,
så lenge man er
nøye med plante-
avstanden. Den
bør være minst
fem kilometer.”

Klassiske jordnære
b e h a n d l i n g e r
som dampbad og
badstubad er den
nye trenden
-for en vakker hud
og helsebringende
effekt

Rett inn på badet passer:
IMPRESSION ix210
på bare 2,8 m2 med
tradisjonell badstu, en
mildere dampbadstu,
et avkoblende damp-
bad og en dusj.
Dører og veggpartier
kan kombineres på
flere måter, slik at det
passer til ulike løs-
ninger, og krever liten
plass.

D u s j , s t e a m o g
b a d s t u e i e t t !

FORHANDLER FINNER
du på ty lo .no

-ny t e l se

T Y LØ A S I p o s t k a s s e @ t y l o . n o I w w w . t y l o . n o



 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

•

•

•

•
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utslitte ting, mens de selv skal se ut som de er treogtjue. Nei,
jeg liker at et hus er gjennomført og solid, men noen over -
raskelser må det være, ellers blir det kjedelig. 

– Er vi nordmenn noen trendnisser når det gjelder inte-
riør?
– Det er ikke noe negativt i å like det som er nytt og trendy.
Tvert imot, det er dynamisk, det er slik vi er lagd! Synes du alt
som er nytt er dårlig, da er du ferdig. Men det som ikke er så
bra, det er å kaste det gamle hele tiden. Husk på at ting kan
gis bort. Frelsesarmeen tar imot pene brukte møbler og
 interiørartikler. 

– Du har eiendom både i Norge og Sverige. Er det stor
 forskjell, synes du?
– I Sverige er alt gjennomregulert. Har du sett en svenske gå
på rødt lys noen gang, selv om gaten er tom for biler? Nei,
men det gjør nordmenn. Nordmenn er langt mer avslappet i
forhold til lover og regler: I Norge er det jo helt unntakstil-
stand i forhold til utbygging langs Sørlandskysten, for eksem-
pel. I Sverige er det helt annerledes: Der må du forholde deg
til loven. Er det ulovlig å bygge i strandsonen, så gjør man
ikke det. Svenskene har struktur, og det beundrer jeg. På den
annen side kan vi i Norge ha mye enkel moro; vi er liksom
ikke så nøye på det. 

– Vi har tidligere intervjuet Erling Dokk Holm i denne
spalten. Han går hardt ut mot de mange tujaene i norske
hager og hekker. Deler du hans motstand mot tujaen? 
– Jeg har ingenting imot tujaer, så lenge man er nøye med
planteavstanden. Den bør være minst fem kilometer. Men
slik er det bare: Hvert tiår har sine grusomme planter. På
1950-tallet var det berberis. Så kom 60-tallet med krypfuruen,
70-tallet med potentilla fruticosa, og 80-tallet med tujaen. 
På 90-tallet var det buksbom, og den er så ny at vi ikke har
opplevd den som grusom ennå, men bare vent. Og så var det
2000-tallet, la meg tenke, jo, da begynte folk å flytte trærne
inn! Men skal du ha oliven i stua, da må du faktisk ha ute-
klima inne! Alle disse plantene har sine fortrinn om de bru-
kes riktig, men blir helt feil når de brukes helt bevisstløst. 

– Til slutt: Har du et vårtips nå i begynnelsen av april?
– Puss rutene, og bruk vinduskarmene til å så i, og kos deg!



Mange frostskader 
I 2010 ble det meldt inn drøyt 61 000 vann skader 
i private boliger og hytter. Det er 60 prosent mer
enn året før, viser tall fra Finansnæringens felles -
organisasjon (FNO). De totale erstatningene var
rekordhøye 2,1 milliarder kroner.

TeksT og FoTo: NINA GRANLUND SÆTHER

siden nyttår har forsikringsselskapet Tryg hatt stor pågang
av meldte frost- og vannskader.

– sist vinter fremstår som ekstrem. skadene kostet oss
260 millioner kroner mer enn frostskadeutbetalinger i en
normalvinter. Nå skjer det dessverre igjen, sier kjerstin
Fyllingen som er landssjef for Tryg Forsikring i Norge.
snittprisen på slike skader ligger på mellom 40- og 50 000
kroner.

– Det spesielle var at områder i Norge, der det vanligvis
ikke er slikt vær, i vinter fikk både langvarig streng kulde
og store snømengder, sier Fyllingen. Mange av skadene kom
i forbindelse med streng kulde og frostskader på vannrør.

Rørlegger Jørn enersen i Lillehammer kommune
bekrefter at de siste to vintrene har vært spesielle – også i
innlandet. Aldri har han tint så mange rør.

– Det ble veldig kaldt før snøen kom, sier han. Når mild-
været nå kommer, sprekker rørene opp og det blir
vannlekkasjer. Han opplever svært ofte at det er overgan-
gen mellom den kommunale vannledningen og de private
stikkledningene som er problemet. 

– Mange av stikkledningene har varmekabler, men kab-
lene slutter en meter før røret er fremme ved hoved-

vannledningen. Hadde man ført kabelen helt frem, og
så tilbake igjen en meter kunne mange problemer
vært unngått, mener han. ngs@huseierne.no
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Edderkoppen 
– venn eller fiende
Mitt forhold til edderkopper er todelt. Jeg liker dem
overhode ikke, men lider på ingen måte av araknofobi 
– edderkoppfrykt. Mange kan bli helt paralysert av synet
av en edderkopp og kan handle fullstendig irrasjonelt.
Etter å ha jobbet med artikkelen om skadedyr i Hus og
Bolig nummer 5 i 2010 endret synet mitt på edderkop-
pen seg. Jeg har til og med latt være å ta livet av noen.
En morgen for litt siden, før jeg satte meg ned for å
skrive denne petiten, så jeg en på badet. Kan det tenkes
at edderkoppen bistår oss i det skjulte?

Jeg har i mange år spilt ishockey – til langt opp på
seniornivå. Ryktene om garderobekulturen innen
denne idretten er nok mer sanne enn overdrevet. Det er
et machomiljø hvor testosteronet ligger tykt utenpå
 huden. Sjelden har jeg vært vitne til et mer komisk syn
enn da to nakne menn hylte og bar seg fordi de oppda-
get en vanlig norsk husedderkopp i en av utstyrsbagene.
Fobien er så intens at man mister fullstendig kontroll
over seg selv. Bedre ble det ikke da vaktmesteren kom
inn i garderoben, oppdaget spetakkelen, lokaliserte
 edderkoppen, plukket den opp, spiste den og kommen-
terte: ”Æ’ru sulten eter’u alt”. 

Jeg har sett dem i huset mitt. Både på kjøkkenet,
 badet og i stuen. Jeg har aldri vært sen om å ta knekken
på krypene. De er utrivelig å ha vandrende rundt. Men
de er faktisk mer til hjelp enn til plage. Det er ikke bare
edderkoppen som trives i huset ditt. Mest sannsynlig
har også en rekke andre småkryp sin residens der. Også
skadedyr. Derfor er det viktig å merke seg at edder -
kopper ikke er regnet for å være et slikt. Derimot er den
eller de med på å holde bestanden av innsekter og
 skadedyr nede. Edderkoppen har altså en svært viktig
nyttefunksjon. Enda så utrivelig den er. Samtidig som
mange frykter den er den også kanskje vår eneste
 allierte i kampen mot skade -
dyrene. Edderkoppen er mer
venn enn fiende.

Så hvordan gikk det med
 edderkoppen på badet? Den
var ekkel å se på. Det er vanske-
lig å skulle venne seg til å ha et
par slike på permantent leiekon-
trakt i huset. Denne gangen
kom ikke tvilen lille 
Petter- edderkopp til
gode. 

Dag Erik Kongslie
dek@huseierne.no
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KALDT: Rørlegger Jørn Enersen i Lillehammer kommune har
hatt det travelt med å tine frosne rør denne vinteren.
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Prøv vår plantedoktor på www.bayergarden.no – klikk deg fram til løsningen  
på dine hageproblemer. Nyttig informasjon og tydelige bilder av skadeinsekter m.m.

www.bayergarden.no

Hagetipset fra Bayer Garden

Svart jordmaur kan fullstendig invadere 
terrassen i jakt på føde. Og maurtuer  
under steinheller kan ofte føre til at 
steinene begynner å vippe og bli skjeve. 
For effektivt å stoppe dem 
anbefaler vi Baythion til 
utvanning – et konsentrat 
som kan vannes ut med 
vannkanne. Du kan enkelt 
dekke en stor flate og 
sprøyte langs husets sokkel 
og over belegningsstein.  
Det trenger ned i maur- 
gangene og gir dermed 
effektiv bekjempelse av 
jordmaur.

Baythion I granulert åte bekjemper effektivt 
maur utendørs. Strø middelet ut der mauren 
ferdes, ved grunnmur og sokkel. Maurene 

bærer den fristende granulerte sukker-
åten med seg til tua og fordeler den 

til de andre maurene. De første 
dagene vil man se en økt  

aktivitet. Det betyr at  
maurene aksepterer åten  
og spiser den. Hele maur-
reiret – også maur- 
dronningen vil være  
utryddet etter 1-2 uker. 
Baythion I granulert åte  
inneholder et bitterstoff  
som gjør at barn og husdyr 
ikke spiser den.

Mot små maurarter innendørs er det 
best å bruke Baythion maurlokkeboks. 
Den inneholder honning tilsatt et raskt 
virkende stoff mot 
maur. For å oppnå 
best mulig virk-
ning, er det viktig 
å plassere maur-
lokkeboksen slik 
at maurene fritt 
kan komme inn og 
ut av boksen og 
dermed bære middelet tilbake til tua. På 
den måten blir alle maur i tua bekjempet. 
Baythion maurlokkeboks er hygienisk og 
sikker for barn og husdyr. 

Bekjemp maurene effektivt med 
rett produkt på rett sted.
Det er viktig å velge riktig produkt til det aktuelle problem alt etter 
hvor maurene ferdes, for å få den mest effektive bekjempelse.

Baythion Q Super  
konsentrat er et  
effektivt maurmiddel 
med en attraktiv åte 
som er spesielt vel- 
egnet mot jordmaur  
i og rundt bygninger. 
Det kan brukes som 
sperrebelte, og hindre 
maur å komme inn  
i huset, eller til å  
punktbehandle der 
maur ferdes eller  
direkte ved inngangene til tua. Middelet bringes til tua 
som utryddes effektivt. Baythion Super konsentrat virker  
i opptil 3 måneder. 

bærer den fristende granulerte sukker-
åten med seg til tua og fordeler den 

til de andre maurene. De første 
dagene vil man se en økt  

aktivitet. Det betyr at  
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ALUTEC AS

TELEFON:  56 30 41 00 (Kl. 08-22)
E-POST:  info@alutec.no www.alutec.no

Norges mest solgte siden 1969
KL. 3

HUSPAKKE 1 - kan bygges som         eller
Totalvekt kun 170 kg

A B

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

C D E

PAKKEPRIS
14.900,-

inkl. mva.

 Et naturlig førstevalg for maling og vedlikehold Mange fornøyde brukere Enkel og hurtig montering Typegodkjent
 Prisgaranti
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Lengde 3 meter

Lengde 6 meter
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Stillbare
føtter
0 - 75 cm

Hvorfor JAMAX?

A

B
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.

Lengde 6 meter Lengde 9 meter

NORSKPRODUSERT

D

E

C

PAKKEPRIS
24.800,-

inkl. mva.

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

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

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

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

S
LO

/A
K

ER
S

H
U

S 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

S
LO
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/
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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

O
G

A
LA

N
D

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

S
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Energiklassene
sprenges
– Da energietikettene ble introdusert
på hvitevarer i 1995 trodde man at
karakteren A ville være veldig vanske-
lig å oppnå. På den tiden var B og C
ansett som svært bra, forteller
markedssjef grete klæboe i BsH
Husholdnings apparater As.

Nå, 16 år senere, er bransjen
bekymret for at skalaene ikke lenger er
brukbare. energietikettene gjorde at
 bransjens vilje til å skape energieffek-
tive produkter fikk enorm fart.

– Fokuset på energi gjorde
at man utviklet ny teknologi for
alt av hvitevarer. Nå er ikke A
en dekkende karakter. Det er

 altfor mange produkter som oppnår   
A-kravet, sier hun.

Av den grunn innføres nå de nye
klassene A+, A++ og A+++. Det vil være
en 12 måneders overgangstid før dette
er obligatorisk innen eU. I tillegg skal
etikettene være språkløse. Det skal
gjøre det lettere å forstå uansett
hvilket land man er i.

– Det som er bekymringsfullt er at
vi i Bosch allerede ved lansering av
den nye merkeordningen har flere
 produkter som plasserer seg i de to
øverste klassene, sier klæboe.
dek@huseierne.no

MULTI PROSJEKT TEAM AS
Ingeniør Sig. T. Hauglum MNTF

• Skadetakst • Våtrom • Byggeledelse • Søknad
• Verditakst • Tilstand • Energimerking • Byggelån 
• Boligsalgsrapport • Reklamasjonstakst

Postboks 203 Fyllingsdalen, 5828 BERGEN 
Tlf: 55103187/Mob: 92036628/Fax: 55103137 
shauglum@broadpark.no / www.mptas.no H

O
R
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N
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK

ER
SH

US
/O

PP
LA

ND

INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring, 
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader.
Veritas godkjent for boligsalgsrapport. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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Flere smittes 
av legionella
– statistikken over legionellasmitte i
Norge er preget av relativt store mør-
ketall. Å stille en legionelladiagnose er
vanskelig og smitten oppfører seg som
en lungebetennelse. Mange som får
påvist lungebetennelse har kanskje i
realiteten legionella, sier avdelings -
direktør Truls krogh i avdelingen 
for vannhygiene ved Folkehelse -
instituttet til www.hus-bolig.no. 

I Trondheim ble det gjennomført
en studie med spesielt fokus på
 legionella for å avdekke hvor mange
som egentlig blir smittet. Resultatet
ble at Trondheim hadde tre til fire
ganger så høy andel  legionellasmittede
som landsgjennomsnittet.

– Dette viser at vi mest sannsynlig
avdekker for få tilfeller av denne
 smitten, sier krogh. dek@huseierne.no

A



De færreste av oss aner hvor god eller dårlig forsikring vi har før snøraset tar med 
seg balkongen, lynet tar knekken på fryseboksen eller det begynner å dryppe. 
Svært mye dekkes, men mange kommer også til kort når det oppstår en skade. 

TeksT: RIKKE ÅSERUD OG NINA GRANLUND SÆTHER  FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE   GRAFIkk: MEDIAMANIA

Se opp for
liten skrift

48 • hus&bolig 2–2011

Det begynte med noen små drypp fra taket i stuen
i første etasje i familien Nordland/Johansens hus
på Nordstrand. 

– Vi tok straks kontakt med DnB NoR, der vi
har hatt en utvidet husforsikring de siste årene.
Selskapet sendte sine folk for å sjekke skaden.
Først fikk vi høre at lekkasjen skyldtes setningsska-
der, deretter at det var verandadøren i andre eta-
sje som ikke var tett. Men til slutt kom de frem til
at vannet kom fra sluket på badet i andre etasje,

forteller Per Nordland. Jakten endte imidlertid
ikke der. Å finne ut hva som var galt i sluket, var
sentralt for å finne ut hvorvidt forsikringen ville
dekke skaden eller ikke. Dersom det var feil på rør-
systemet, ville skaden dekkes; var det materialfeil,
konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, ville den
ikke dekkes. 



fokus på eldrebølgenfokus på forsikring
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VANNLEKKASJE: 
Huset på Nordstrand
i Oslo bærer tydelig
preg av skaden som
oppstod i sluket på
badet. Per Nordland
kjemper nå for å få
dekket følgeskadene
i rommet under.
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Klemringen
En klemring som ikke hadde holdt seg på plass
viste seg etter hvert som synderen. Men hva skyld-
tes det at den hadde løsnet? Forsikringsselska-
pets mann pekte på at det var brukt en uvanlig
membran til den typen sluk, og at den hadde
presset opp klemringen. Det var dessuten rifter i
membranen. Skaden skulle dermed ikke dekkes,
mente selskapet.  

– Jeg gikk til membranprodusenten, som in-
formerte om at produktkombinasjonen var helt
riktig. Dessuten forsikret jeg meg selv om at mem-
branen ble lagt riktig da vi bygde badet, så at det
skulle være skåret i den synes jeg er veldig rart, sier
Nordland. 

Ytterligere undersøkelser ble nødvendig.
Denne gangen gikk fagfolkene grundigere til
verks, og hugget opp hele sluket. Varmekablene
røk underveis. Og slik har badet stått siden: Med
kaldt gulv og ødelagt sluk. Forsikringsselskapet
mener nemlig det var Per Nordland selv som fikk
lekkasjesøket rekvirert, og at det dermed er han
som må ordne opp også i disse skadene. Det
stemmer dårlig med Nordlands oppfatning.

– Forsikringsselskapet sender
sine folk, men når de gjør noe feil,
er det plutselig jeg som er oppdrags-
giver? Det gir ingen mening, sier
Nordland hoderystende. Han me-
ner de omfattende følgeskadene
bør erstattes av DnB NoR, men har
gitt opp å kjempe for å få erstat-
ning for den opprinnelige skaden.

– Jeg har fått fagfolks uttalelse
om at klemringen er å anse som en
del av rørsystemet. Det burde der-
med være dekket av forsikringen,
mener jeg. Men jeg føler jeg møter
massiv motstand, og har gitt opp
den kampen. Følgeskadene vil jeg
imidlertid kjempe for å få dekket,
sier Nordland. 

Driver butikk
Familien Nordland/Johansens situ-
asjon er ikke enestående. 

– Mange av de som tar kontakt med Huseier-
nes Landsforbunds juridiske avdeling om forsik-
ringsskader, er overrasket over at forsikringen de-
res ikke dekker den skaden de har fått, forteller
advokat Thore Eithun Helland. Han hadde nylig
en omfattende takskade på bordet. Klienten måtte
selv betale ca. 400 000 kroner for å få taket repa-
rert.

– De fleste har en oppfatning av hva en forsik-
ring skal dekke, men denne oppfatningen er ikke

alltid i samsvar med virkeligheten. Det er et
gjennomgående trekk at kundene ikke forstår
hvorfor skaden ikke dekkes, mener Eithun Hel-
land. De forstår rett og slett ikke logikken. Kunden
kan ha lest vilkårene, men forstår dem ikke opp
mot den skaden de selv har fått, eller de synes –
uavhengig av hva som står i avtalen – at det er uri-
melig at skaden ikke dekkes.

– Jeg må svært ofte fortelle dem at forsikrings-
bransjen driver butikk. De gir ikke ved dørene, sier

PROBLEMATISK SLUK:
Forsikringsselskapet
hevder at klemringen
er årsaken til skaden,
og vil derfor ikke dekke
kostnadene.
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han. – Dersom skaden er innenfor det avtalen
dekker, blir det foretatt en utbetaling. Ellers ikke.

Godt vedlikehold er viktig
Skader på bad som skyldes fuktig miljø over
lengre tid blir ikke dekket. Vannskader byr svært
ofte på overraskelser for forsikringskunden. Skal
man få dekket en baderomsskade, må det skje en
plutselig brist på et rør. Noen selskap dekker
imidlertid følgeskaden på tilstøtende rom. Tak

og kjellere er også problemområder.
– Pass på vedlikeholdet, advarer advokat Eit-

hun Helland. – Dårlig vedlikehold er ofte årsaken
til at skader ikke dekkes. Er det et steinsprang
som er årsaken til at vann kommer inn gjennom
taket, vil forsikringen dekke det. Har du latt være
å skifte gammel og sliten takpapp er ikke lekka-
sjen forsikringsselskapets ansvar. Vann i kjelleren
som følge av dårlig drenering er også en gjen-
ganger som sjelden dekkes, opplyser han.

VANSKELIG Å SE TV:
VM på ski vil Mads og

Oscar ha med seg til
tross for at møblene
er stablet i høyden.



Nok varme på om vinteren så rør ikke fryser,
er et godt råd fra advokaten. 

– Både forsikringsretten og erstatningsretten
bygger på at du opptrer som en fornuftig borger.
Som huseier må du opptre ansvarlig. Da øker
sannsynligheten for utbetaling.

Alarm
Hos Per Nordland og familien gikk DnB NoR
med på å dekke reparasjon av taket i stuen under
badet. Her var det vilkårenes paragraf om at skade
som inntreffer ”plutselig og uforutsett” skal dek-
kes, som gjorde seg gjeldende. Men heller ikke
dette har gått smertefritt. For å få fjernet det gamle
undertaket, måtte alarmen demonteres. Siden har
den ikke virket. 

– Først fikk vi beskjed fra forsikringsselskapet
om at de skulle sende folk som skulle reparere
den. Deretter fikk vi beskjed om at alarmen ikke
var demontert og at den bare kunne slås på igjen.
Men den er vitterlig ikke mulig å slå på, sier Nord-
land. Han demonstrerer poenget sitt: Flere ganger
slår han inn koden som skulle ha aktivert syste-
met på sentralen i gangen. Ingenting skjer. Nå må

Nordland legge ut for reparasjon av denne ska-
den, også. 

– Jeg har hatt oppgjør med andre forsikrings-
selskaper tidligere, men aldri opplevd å måtte
kjempe mot dem på denne måten. Jeg lengter
tilbake til If, som vi lenge hadde en god avtale
med gjennom Huseiernes Landsforbund, sier
Nordland. Han angrer på at han skiftet da han
fikk tilbud om en god pris med DnB NoR
gjennom fagforeningen Econa. 

Flere nye selskaper
De fire forsikringsselskapene Gjensidige, If, Spa-
rebank1 og Tryg hadde for ti år siden 97 prosent
av markedet innen boligforsikring. Ved utgangen
av 2010 hadde denne markedsandelen sunket til
83 prosent. I løpet av de siste årene er antallet
konkurrenter vokst betydelig. 

– Flere nye aktører i markedet bidrar til hard
kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør
i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Leif
Osland.

For å kapre markedsandeler fra de store og
 etablerte selskapene, vil nykommerne ofte tilby et
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Egen-
andel

Bolig
Oslo

Innbo
Oslo SUM

Codan

DnBNoR 

Frende 

Gjensidige

If 

If-HL-medlemmer

KLP 

Nemi 

Sparebank1

Storebrand 

Terra 

Tryg 

5 411

5 234

2 461

4 739

3 278

2 951

4 410

3 648

4 893

4 330

3 975

4 155

2 693

2 231

1 082

2 317

2 757

2 482

2 381

2 225

2 338

1 357

2 846

2 253
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4 000

6 000

8 104
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UTRIVELIG: Dusjen
kan ikke brukes, 
men Maries
rettetang virker 
heldigvis fortsatt.
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Codan

DnBNoR 

Frende 

Gjensidige

If

If-HL-medlemmer 

KLP 

Nemi 

Sparebank1

Storebrand 

Terra 

Tryg 

6 288

6 495

3 326

5 366

3 786

3 408

5 445

4 474

6 346

4 947

4 579

5 703

3 124

2 773

1 609

2 765

3 146

2 050

2 681

2 444

3 029

1 543

3 096

3 121

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

5 000

4 000

7 000

4 000

4 000

6 000

9 412

9 268

4 935

8 131

6 932

5 458

8 126

6 918

9 375

6 490

7 645

8 824
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UTVIDET 
BOLIG- OG INNBOFORSIKRING

 
  

rimeligere produkt. For forsikringskundene kan
det være gunstig. Økt konkurranse betyr som re-
gel lavere pris. Men får vi det samme når vi velger
en rimeligere løsning?

Det er det ikke lett å svare verken ja eller nei på,
viser en stor undersøkelse av pris og forsikrings-
dekning som Hus & Bolig har gjennomført. Noen
prioriterer lav pris, andre god dekning. Skadopp-
gjør er også en konkurransefaktor; for eksempel
hvor fort skaden repareres og hvor bra resultatet
blir.

– Skal man sammenligne forsikring, er det
viktig at man skjønner vilkårene. Det er et pro-
blem at mange ikke sjekker hva forsikringen dek-
ker før en skade oppstår, påpeker Leif Osland.

Prisfokusert
DnB NoR har bare vært to år i markedet. Selska-
pet har ambisjoner om å vokse, og har allerede ka-
pret 4,3 prosent av kundene.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg
Dalsbø opplyser at konsernet ikke uttaler seg om
enkeltsaker, og dermed ikke vil kommentere Per
Nordlands sak. Men generelt er det få tvister om-

kring dekningen av våtromsskader, forteller han. 
– De fleste har forståelse for at forsikringen er

ment å dekke plutselige og uforutsette skader, og
ikke er en vedlikeholdsforsikring, sier Dalsbø.
Han legger til at firmaet ikke har noe å tjene på å
ha misfornøyde kunder, og at det derfor legger stor
vekt på å følge opp kunder som har en skade på
en ordentlig og ryddig måte. Alle sakene får indi-
viduell behandling og firmaet har stor kompe-
tanse på å avdekke skadeomfang, opplyser han. 

– Er folk klar over hva forsikringen ikke dek-
ker, eller kommer det overraskende når skaden er
inntruffet?

– Dessverre er det mange som er veldig prisfo-
kusert når de kjøper forsikring, og setter seg i for
liten grad inn i hva forsikringen dekker. Det blir
aldri riktig å sammenligne prisen på epler mot pri-
sen på pærer. For noen kan det derfor komme som
en overraskelse hva  som er omfattet av forsik-
ringen som er kjøpt, sier Dalsbø.

Les vilkårene
Mange tar det for gitt at forsikringen dekker tap av
sykkel, hagemøbler eller snøfreser hvis tyver har



vært på besøk. Sannsynligvis får du
igjen noen kroner, men ofte vil dyrt og
kostbart utstyr bare bli delvis dekket
med en standard innboforsikring, viser
Hus & Boligs undersøkelse. Selv ikke
en utvidet Super- eller Plussforsikring
vil dekke kostnadene hvis du mister
eksklusive hagemøbler eller en kost-
bar grill. Mange av selskapene opererer
med en grense på 10 000 kroner for
utemøbler.

Ingen av de 11 selskapene som var
med i undersøkelsen dekker skader som følge av
maur i veggene – selv om veggen er helt oppspist
og må bygges opp fra grunnen – med mindre
man har en utvidet boligforsikring  

Å velge riktig forsikring er ingen enkel opp-
gave. Forskjellene mellom de ulike selskapene og
de ulike forsikringsalternativene de tilbyr, kan
være store. Det som står med liten skrift er viktig.
Du bør derfor lese vilkårene nøye før du tegner av-
tale, råder advokat Thore Eithun Helland 

– Det kan være dumt å se seg blind på pris
alene, sier han.

Ingen forsikringsselskap tilbyr det
samme. Ingen pakke er lik. Hvis du er
ute etter det som er billigst, kan du lett
bli stående med skjegget i post kassen
når skaden har skjedd. 

– Begynn med å definere be hovet
ditt, anbefaler Eithun Helland.  – Hva
er du mest engstelig for, og hvor vil det
sannsynligvis kunne oppstå en skade?
Se etter disse punktene når du
sammenligner tilbud. Først når du me-
ner at du har god nok dekning, bør pris

komme inn som en tellende faktor. 

Standard eller utvidet dekning?
– Vår standard villaforsikring er vår mest solgte
husforsikring, opplyser markeds- og kommunika-
sjonskonsulent Espen Vikse Gundersen i Codan. 
Kundene i flere andre selskaper velger også pri-
mært det rimeligste alternativet. If opplyser at
mellom 60 og 70 prosent av kundene har stan-
dardforsikringen. I Frende har ca. 60 prosent av
kundene standard husforsikring og om lag 75
prosent standard innboforsikring. I Klp er det

fokus på forsikring
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Thore Eithun Helland
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omvendt. Der har mer enn 60 prosent av kun-
dene valg Hus Maks.

Det er når man sammenligner en standard bo-
lig- og innboforsikring med en som gir utvidet
dekning, man ser de store forskjellene i vilkå-
rene. De røde feltene med betegnelsen ”DEKKES
IKKE” i tabellen på side 50-51 er langt flere enn i
tabellen på side 52-53. I gjennomsnitt koster en
utvidet dekning ca. 1 400 kroner mer pr. år enn
en standard forsikring.

– Har du råd til å betale litt mer, vil jeg anbe-
fale en utvidet dekning, sier advokat Thore Eithun
Helland. – Det nytter ikke å angre den dagen
man sitter der med en skade til flere hundre tu-
sen kroner. En utvidet forsikring vil ofte dekke de
skadene som i praksis kan oppstå.

Reparasjonskostnader på skader forårsaket av
råtesopper og for eksempel maur dekkes i de
fleste utvidede forsikringene. Det er fordi mange
av selskapene samarbeider med Norsk Hussopp
Forsikring som har spesialisert seg på denne typen
skader, og har lagt dette inn som en standard i
sine vilkår. Codan vil inkludere hussoppforsik-
ring i sitt nye konsept. Terra og Tryg er blant sel-
skapene som tilbyr dette som en tilleggsforsik-
ring. Kunden må da aktivt be om å få denne
forsikringen i tillegg.

Finansportalen – et hjelpemiddel
Å sammenligne de ulike forsikringstilbudene er
ingen enkel oppgave. Selskapenes vilkår er beskre-
vet i lange dokumenter med tungt språk, og med
ulik oppbygning fra selskap til selskap. Hus & Bo-
ligs tabell over skader som dekkes eller ikke dek-
kes viser bare noen utvalgte eksempler. Ønsker du
å se nærmere på hvilke selskaper som har bedre
eller dårligere dekning enn de andre, er det nå la-
get et system for dette på Finansportalen.

– Det har blitt enklere å sammenligne priser
og forsikringsvilkår som følge av tiltak i næring-
ens regi og gjennom opprettelsen av www.finans -
portalen.no, opplyser Leif Osland.

Utgangspunktet er Finansportalens normvil-
kår. De beskriver et akseptabelt trygghetsnivå,
altså en forsikring som dekker det vesentligste for
de fleste. Avvik vises med piler som peker opp el-
ler ned.

– Kunnskap, muligheten til å sammenligne og
velge det beste tilbudet er helt essensiell for å ut-
øve forbrukermakt. Forsikringsvilkår er omfat-
tende og kan være krevende å skaffe seg oversikt
over, men Finansportalens nye løsning gjør dette
mye lettere. Dette har stor nytteverdi ved kjøp av
forsikring, sa barne- og likestillingsminister Anni-
ken Huitfeldt da portalen ble åpnet i 2008.
ngs@huseierne.no 

Codan

DnBNoR 

Frende 

Gjensidige

If

KLP 

Nemi 

Sparebank1

Storebrand 

Terra 

Tryg 

4 812

6 455

2 931

5 409

2 499

4 475

3 033

5 297

3 762

3 401

4 404

6 288

6 495

3 326

5 366

3 786

5 445

4 474

6 346

4 947

4 579

5 703

7 812

6 705

4 035

4 346

5 747

6 493

4 975

6 660

6 485

4 797

6 240

Bolig
Stavanger

Bolig
Oslo

Bolig
Alta

UTVIDET 
BOLIGFORSIKRING

Min pris 
er ikke din

Når du skal tegne forsikring, vil selskapet gjerne vite
mest mulig om deg. En godt utdannet voksen kvinne

bosatt i sør vil sannsynligvis få et gunstigere tilbud enn
en ung mann uten særlig utdanning som bor nordpå. 

TeksT: NINA GRANLUND SÆTHER

IHus & Boligs prisundersøkelse kommer det
tydelig frem at vår ”kunde”, en gift tobarnsmor
og ingeniør født i 1970 – bosatt i en 150 kva-

dratmeter stor enebolig i bindingsverk bygget i
2005 – får den rimeligste forsikringen om hun bor
i Stavanger. Prisen er i enkelte tilfeller dobbelt så
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høy om hun bor i Alta. Prisene for Oslo lig-
ger i det midtre sjiktet.

Årsaken til at forsikringspremien blir
høyere i Alta skyldes blant annet at det
brenner mer nordpå. 

– Brannstatistikk er en av faktorene som
legges til grunn når prisene skal beregnes,
forklarer Leif Osland i FNO. – Det er også
dyrere i Oslo enn på landet. Det er blant
annet fordi det er flere innbrudd i hoved-
stadsområdet enn i mer grisgrendte strøk,
legger han til.

Mye å hente på rabatter
Alle selskapene må med jevne mellomrom
justere prisene sine. De mange vannska-
dene i 2010 førte til langt flere utbetalinger
enn normalt. Gjennomsnittlig prisøkning
siste år ligger på fem prosent, opplyser Leif
Osland.

Den ideelle forsikringskunden er han el-
ler hun som aldri har en skade. Skadefore-
byggende tiltak gir derfor rabatter. Alarmer,
sikkerhetslåser og rør-i-rør systemer er ek-
sempler på tiltak som vil redusere premien.
Medlemskap i yrkesorganisasjoner, fagfor-
eninger og interesseorganisasjoner vil som
regel også utløse rabatter. Advokatfor-
eningen samarbeider for eksempel med
Codan. Er du medlem i LO vil du få rime-
ligere forsikring og bedre dekning hos Spa-
rebank1. Medlemskap i Huseiernes Lands-
forbund gir rabatt hos If. Hvor gode disse
rabattene er, vil variere. Norsk Revmatiker-
forbund samarbeider også med If, men har
eksempelvis ikke like gode vilkår som HL. 

– Medlemmer i Huseiernes Landsfor-
bund får 10 prosent rabatt på alle sine for-
sikringer hos If. I tillegg får man en meget
gunstig pris på den utvidede innboforsik-
ringen, If Super innboforsikring, forteller
markedsansvarlig i Huseiernes Landsfor-
bund, Ulf Borgan. Bor man i Oslo koster
denne forsikringen 2 050 kroner for innbo
og løsøre til 1,6 millioner. Det er faktisk en
god del rimeligere enn en standard innbo-
forsikring fra samme selskap, påpeker han.

Selv om If ikke alltid er det rimeligste
forsikringstilbudet, er han overbevist om at
den avtalen Huseiernes Landsforbund har
med forsikringsselskapet er meget gunstig. 

– Forsikringsdekningen er blant de
beste, særlig når man velger de utvidede
Super-forsikringene. I tillegg vet vi at If er
meget gode på å håndtere skader, skryter
Borgan. ngs@huseierne.no

fokus på forsikring

MARIE OG PAPPA: Nå som bad og stuer er endevendt, 
må familien Nordland / Johansen søke tilflukt på kjøkkenet.
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Vi blir behandlet som melkekuer
Jeg har vært hytteeier i Trysilfjellet siden 1987, er styreleder 
i Trysilfjell Hytteeierforening, styremedlem i Norges Hytte -
forbund – og selvfølgelig også medlem i Huseiernes Lands -
forbund. Takk for flott oppslag i siste nummer av Hus & Bolig,
som jo ikke har gått upåaktet hen i Trysil og blant hytte -
eierne. 

For hytteeierne er det faktisk enda verre enn det som er
inntatt i regneeksempelet i bladet på side 43: Fastandelen av
kloakkavgiften ble for hytteeierne økt med 145,9 prosent,
mens fastboendes økning var 44,6 prosent (fra samme nivå).
så nå betaler vi enda vel 2 000 kroner mer pr. år enn regne -
eksempelet viser. Og vi er der på deltid! snakk om selvkost-
beregning, og fordeling etter skjønn! 

Halvor Stormoen

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. 

Støtter forslaget om 
uavhengig inspeksjon
Jeg leste med stor interesse innlegget til Geir skjong i nr.1
av Hus & Bolig. som en ivrig ”gjør det selver” er jeg mektig
irritert over at man skal få lov til å gjøre mindre og mindre
selv i sin egen bolig. Jeg er enig i at man her i landet skulle
hatt muligheten til, som i UsA, å gjøre arbeid som ellers ville
kreve en fagmann, men som skulle vært inspisert og godkjent
etterpå. Det finnes mange folk som kan dette vel så bra som
en fagmann, men jeg er også sikker på at det finnes en del
hobbyhåndverkere som ikke helt vet hvordan de skal gjøre
ting riktig. Det har jo vært masse fokus på dette med
vannskader i det siste og det er vel grunnen til at reglene blir
strengere. Men jeg mener likevel at man burde kunne ha mu-
lighet til å gjøre ting selv. en god idé som Hr. skjong sier,
om vi hadde hatt inspeksjonsplikt av uavhengige.  Jeg tror
ikke håndverkere trenger å frykte å miste arbeid, det finnes
nok ikke så mange flinke ”gjør det selvere”! I hverfall ikke på
el- og rør-arbeid. Hva blir det neste? At man ikke kan snekre
selv? 

Otto Selboskar 
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TOPP 5-GARANTI

HL-SPOT

BESTILL I DAG! 
810 33 700

HL 1908
810 33 700

Boligbonanza i kongeriket Norge
Vi står foran et valg til høsten, og det er bare to år til neste
stortingsvalg. Boligpolitikken i Norge bør og må da bli et hett
tema i valgkampen. så langt tilbake som i 1971 kostet
innskuddet på en ny fireroms 17 100 kroner, gjennomsnittlig
årslønn var 34 800. I år selges den samme boligen for 2,2 mil-
lioner. Befolkningens etterspørsel etter bolig blir normalt
beregnet som et produkt av deres kjøpekraft, men årslønna til
for eksempel en nyutdannet adjunkt er 399 000 kroner, og
mange har ikke det engang. 

Inngangsbilletten til boligmarkedet øker dramatisk.
 Prisspiralen er langt fra stoppet, men det har boligbyggingen.
At byggingen av boliger langt fra holder tritt med befolk -
ningsveksten ser ikke ut til å bekymre myndighetene det
 minste. Prisene stiger voldsomt, men det skyldes ikke
byggekostnader eller mangel på tomter. I Trondheim ble det
bygget 349 boliger i 2010, under 400 i ’09, det er 1 000 for få
i hvert av disse årene.

I de nyeste anslagene spår ssB en økning i boligprisene
på ytterligere 5-6 prosent i 2011. Dermed vil landets lykkelige
boligeiere ha økt verdien med nesten 30 prosent de kom-
mende fire årene, mener Trygve Hegnar, som er litt mer 

for beholden overfor de som ikke har stiftet bo. Fremover vil
unge og andre som ikke har kommet inn på boligmarkedet få
det verre, spår han. sjefsøkonomene rundt om mener at poli-
tikerne ikke tar tak i boligbyggingen, eller mangelen på den.
Det blir til og med spådd at vi kan bli det nye Island hvis ikke
noe skjer. Boligprisene er ikke bare en belastning for hus-
standene, men et pyramidespill med Norges økonomi som
innsats.   

Med kjennskap til den rødgrønne regjeringens handlekraft
 igjennom de siste seks årene, er det liten grunn til å tro at
noe blir gjort; ingen stimulering til økt sosial boligbygging
kommer til å finne sted. Høyresiden ser heller ikke ut til å ha
forstått stort. erna solberg har uttalt at nordmenn må spare
mer. Det er et dårlig alternativ med den innskuddsrenta vi
har, målt opp mot verdistigning på en hybel.

Meglerne mener det er bra med forutsigbarhet. Det er et
forutsigbart konstant underskudd på boliger med et stadig
mer uspiselig prisnivå. Dette faktum er positivt for meglere og
selgere, dårlig for Norge og boligkjøpere. Resultatet blir at
egen bolig blir en luksus som stadig færre får mulighet til. 

KaiF, Trondheim

debatt og meninger
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Huseier er jo selv ansvarlig
som medlem leser jeg med interesse Hus & Bolig. Dere setter
fokus på mange ulike sider ved det å eie / leie bolig, også
innlegg fra abonnenter. Nå er det min tur! 

som eier av egen frittstående og gammel enebolig, har jeg
nå stiftet bekjentskap med de nye normene for våtrom, fordi
vårt gamle bad trengte en renovering etter ca. 40 år. Jeg vil
påstå et disse bestemmelser umulig skal omfatte frittstående
eneboliger! 

Orientering: Badet inneholder dusjkabinett, vaskeservant
og do. Vi ønsket ved renoveringen å fjerne eksisterende
sluk og kople dusjkabinett og servant direkte til utløpet til
do. Vi mente at sluket dermed ikke lenger hadde noen
funksjon. siden det er snakk om våtrom skal det være sluk,
ble det sagt! sluket ble derfor beholdt. Men hvorfor, når det
koples direkte og dusjing ikke foregår på gulvet?

Det anbefales heller ikke lenger av forsikringsselskaper,
noe også Hus & Bolig tidligere har fokusert på. et kabinett
kan i utgangspunket stå i et hvilket som helst rom, direkte
koplet til utløp. kjøkkenet har vask og bruk av vann, men de-
fineres ikke som våtrom? Våtrom med dusj / bad på gulvet var
i gamle dager, og sluk måtte derfor finnes. slik bruk er i vår
tid mer og mer uvanlig.

Hvem er så ansvarlig dersom det skulle oppstå senskader
som råte, mugg osv.?  Ingen annen enn huseier selv. Jeg har 

kontaktet mitt forsikringsselskap som opplyser at de ikke har
krav til våtromsutførelse i eneboliger. Forsikringen dekker
ikke slike skader i det hele tatt. Det er kun dekning for
 hendelser dersom det oppstår plutselig lekkasje ved at rør-
forbindelser eller kraner forårsker vannskader! Det er på grunn
av røropplegget og forsikringsdekning med dokumentasjon at
dette arbeidet bør utføres av rørfirma. Imidlertid opplyses det
at en særforsikring mot foran nevnte fuktskader kan tegnes.

Jeg anmoder dere derfor om å arbeide for at gruppen
eneboliger blir unnatt disse rigide bestemmelser! Dermed
innbefattet meldeplikt og vanvittige gebyrer! (Jeg vil
 bemerke at nye og bedre forskrifter for flermannsboliger /
blokker muligens kan ha sin berettigelse.)

så vil kanskje noen hevde at ved et fremtidig salg skal
kjøper ha sikkerhet for at slike arbeider er utført korrekt? et
dårlig argument av to grunner. Badet blir ikke lenger brukt til
dusjing direkte på gulv, og en kyndig takstmann kan teste om
det finnes fuktighet / råte eller muggdannelser i forbindelse
med en salgsrapport, dersom kjøper ønsker det.

Min konklusjon er at man skal kunne gjøre hva man vil i
egen bolig også hva bad angår. Vil man imidlertid ta høyde
for mulig langtidsskade med vannsøl på gulvet, så sørg for at
det over hele gulvet blir lagt baderomsbelegg med oppbrett
(ikke fliser).

Leif Ekornrød, Skien

www.nexans.no/varme

Aldri mer  
kalde føtter!

Nexans har varmekabler 
som passer for de fleste 
løsninger - nye bygg og 
rehabilitering, innstøpning i 
tradisjonell støp, kabler med 
lav byggehøyde og kabler 
som kan legges rett under 
parkett eller laminat. Ønsker 
du en isfri gårdsplass eller 
isfrie takrenner, så har vi 
løsninger for det også.

Varmekabler gir en jevn 
innetemperatur, har lang 
levetid og ingen vedlike-
holdsutgifter. Styres anlegget 
med en programmerbar 
termostat, får du et 
svært energiøkonomisk 
varmesystem med både 
dag- og nattsenking.

Varmekabler for alle behov

MILLICABLE/MILLICLICK™ 
Nå er det blitt enkelt og mye rimeligere å få 

høy varmekomfort i alle rom. Med MILLICABLE 

og MILLICLICK er det ikke behov for støping, og 

produktet bygger bare 8 cm. Dette er en ideell 

løsning for parkett og laminatgulv, for bruk i 

både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

MILLIMAT™ 
Varmekabelmatte som bygger kun 4,5 mm. 

Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med 

avrettingsmasse eller rett i fliselim. Kan legges 

både på brennbart gulv (maks. 100 W/M2) 

eller på støpt gulv (150 W/m2).
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Godt fortnøyd med peisinnsats
Jeg leste artikkelen om peis og peisinnsatser i Hus & Bolig nr. 1 og tenkte jeg
ville sende litt informasjon om mine erfaringer med å sette inn peis innsats i en
gammel peis. Jeg hadde en stor åpen peis med ildfast stein som nesten aldri ble
brukt. Derfor vurdert jeg å rive ned hele peisen og sette inn en ny peisovn, men
utsatte det fordi det ville bli mye arbeid og rot og kanskje ville ikke gulvet bli
fint der peisen stod.

så fant jeg en peisinnsats (Dovre 2575) som passet ganske bra med  målene
på den gamle peisen og som kunne leveres med glass i siden(e). Innsatsen
hadde også lav høyde på røykuttaket, slik at jeg kunne bruke det gamle røyk -
inntaket og unngikk å ta nytt hull i pipen. 

Bortsett fra at det var litt arbeid å bore ut alle fugene for å få ut de gamle,
ildfaste steinene, så gikk det fint å montere inn peisinnsatsen. Jeg har nå brukt
den i hele vinter og er veldig fornøyd. eneste ulempen med så store glassflater er
at de må renses for sot med jevne mellomrom. 

Oddbjørn Nes

Fokus på el-sikkerhet
Viser til artikkel i nr.5/2010 om lys på badet.
Her er nok begrepet IP – som jo er en engelsk -
språklig forkortelse – oversatt litt ”feil”.
 Begrepet skal oversettes med Insulation Pro-
tection = isolasjonsbeskyttelse – eller om du
vil; hvilken grad av isolasjon er anvendt.

ellers er bladet nyttig for mange. Artikke-
len likeså. Jeg ønsker meg et større fokus på
sikkerheten i elektriske anlegg og har dette
som agenda i mitt fag. Derfor er det med
bekymring jeg ser at også Huseierne slipper til
annonsører for elektriske artikler, beregnet til
faste elektro installasjoner, 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 imi-
dlertid 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 – direktoratet fra samfunnssikkerhet
og beredskap. Det er imidlertid svært få
 aktører som respekterer dette pålegget. 

Henning Bongard, 
NEMKO sertifisert elsikkerhetskonsulent

debatt og meninger
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Etter lange tankeøkter var det valgt en ganske spesiell løsning
som skulle varme opp og sende varmt vann til de allerede ek-
sisterende, 77 år gamle radiatorene i huset. Nå skulle det altså
bli varmepumpe. Jeg prøvde å si at vi kanskje kunne vente til ver-
den hadde utviklet noe nyere, som for eksempel bedre sol-
energi, men vidunderet ble installert den 23. oktober. Et rådyrt
monster av en kompressor ble med mye om og men plassert
utenfor huset, på veggen mot kjøkkenet. I fyrrommet i kjelleren
tronet selve PUMPEN, en enorm grå koloss som ble installert
av to rørleggere. Elektrikeren brukte et par dager på å koble an-
legget til, og store fakturaer fylte postkassen.

Så skulle anlegget startes. Husets herre hadde planlagt en tur
til USA tre dager etter innstalleringen, og var litt bekymret for
det, for anlegget burde jo gå seg inn før det ble betalt. Det var
ikke lurt at han dro. Husets frue og barn og barnebarn ble
overlatt til varmepumpen som oppførte seg meget rart. Det ble
kaldere for hver dag; varmepumpen slo seg tilsynelatende me-
get vrang og ville slett ikke følge oppskriften. Først ble det
varmt i radiatorene, en time senere var det kaldt, så varmt, så
kaldt, så varmt, kaldt, varmt. Rørleggerne ble sendt bud på. Det
pussige var at hver gang de var her virket anlegget, i det de for-
svant, forsvant også varmen fra radiatorene. Omtrent som
mange har det når vi skal til doktoren, vi er friske når vi er der,
slik hadde pumpen det også. Ingen skjønte noen ting.

Husherren sendte tekstmeldinger fra USA og fikk nedslående
meldinger tilbake. Han kom tilbake etter ti dager. Et lite lys-
punkt oppstod i midten av november, da fant en av «topp»-rør-
leggerne ut at det var en gammel kokskjele i kjelleren som
hadde stjålet varmen og det var bare å stenge en kran. Jeg var
alene da han kom, og ble så glad at jeg måtte gi den fremmede
mannen en klem. Men nedtur ble det da husets herre kom hjem
og sa at det umulig kunne være den eneste grunnen. Det var det
heller ikke. Så neste gang rørleggeren kom sa jeg at jeg tok til-
bake klemmen.  – Ja, men det var jo varmt da jeg var her, svarte
han. 

Vi bor i generasjonsbolig. Vår spanske svigerdatter gikk og kul-
set og truet med å flytte tilbake til Spania, mens gradestokken
utenfor sank faretruende fra dag til dag. Hun foreslo forresten
at vi heller skulle ha kjøpt to store vedovner, en til vår etasje og
en til deres, det ville blitt mye billigere. De unge var nok ikke
blitt rådspurt noe særlig, må innrømmes, og nå fikk vi høre det.
Sønnen vår sa bare «Grynt».

Seks uker og ti rørleggerbesøk senere var det like ille, for ikke
å si verre. I slutten av november fikk vi en kuldeperiode som var
den verste på 90 år. Minus ti til femten grader hver dag. Det ble
flere lag ulltøy på hver av oss. Spisestuen var for lengst stengt av,
der viste føleren til slutt bare 13 grader. Gjesterommet i kjelle-
ren ble også stengt av. Halve regningen var betalt, husherren

hadde holdt igjen den siste delen, og vi var bekymret for at vi
hadde kjøpt katta i sekken, og at vi kanskje måtte demontere alt.
Skrekk og gru! Kanskje vi nå måtte flyttet på hotell? Hvem
skulle betale den regningen forresten?

Husherren føk opp og ned av kjelleren og målte flere ganger
for dagen trykk og temperatur, og hadde daglig kontakt med fir-
maet, og alle ble etter hvert ganske urolige. Det rare var at
pumpen selv så ut til å være strålende fornøyd, den jobbet og
jobbet som den skulle, men det ble bare ikke varmt! Vi lurte på
om det kunne være en forstoppelse et eller annet sted, radiato-
rene ble luftet til det tøt væske ut av dem. Alle hutret og frøs, og
husherren fortalte at vi fyrte for kråkene, for når det var så
kaldt så slo anlegget seg over på en elektrokolbe i tillegg til var-
mepumpen, slik at vi brukte 7 kilowatt ekstra strøm. Ekstra løse
ovner ble kjøpt inn og satt på fullt, i tillegg til varmepumpen,
i de rom som fortsatt kunne brukes.

Første desember fant vi løsningen, det vil si HUSETS HERRE,
sivilingeniøren, fant løsningen, og heldigvis ingen andre. Han
kom smilende opp fra kjelleren og fortalte den fantastiske ny-
heten: Varmepumpen virker bare med lyset på i fyrrommet!!
Den var koblet til en stikkontakt i fyrrommet som slo seg av hver
gang lyset ble slått av! Ikke noe rart at alt var i orden da rørleg-
gerne var her og lyset var på. Lapp er nå montert på bryteren:
Forbudt å slå av lyset! Elektriker Kåre, som hadde montert stik-
kontakten på husherrens oppfordring for tyve år siden, var på
ferie i Vietnam da det stod på som verst. Så nå går vi våren i
møte med varme både i sjel og kropp. Vi har virkelig grunn til
å feire. 

En varmepumpes trange fødsel
I vår familie var høstens store mysterium vårt nye varme-
pumpeanlegg. Målet var å redusere strømforbruket. 

lesernes historier

VIRKET, VIRKET IKKE: 
Forfatterens barnebarn Silje (10) og
Joakim Aranda Bødtker (12) er lettet
over at de slipper å fryse mer.

TeksT OG FOTO: MARIT LUND BØDTKER
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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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Ta vare på varmen

Nye peis- og vedovner er 
rentbrennende og har langt 
større virkningsgrad enn eldre. 
Med ekstra steinlager kan de også 
holde svært godt på varmen.  

TeksT: RIKKE ÅSERUD

LITEN OG NY: Ikke alle kakkelovner er store 1700-tallsoverlevninger eller –etterligninger. Denne moderne
varianten, Contura 660 K, koster ca. 25 000 kroner. I kakkelovnene er det blant annet et sinnrikt 

rørsystemet for varmluften som gjør at ovnene holder lenge på varmen. Foto: Nibe Fire.

enøk
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USYNLIG: Varmelageret
synes ikke på andre 
måter enn høyden på
ovnen – og pristillegget.
Dette varmelageret til
Rais Pilar koster 3 800
kroner. Til sammen kos-
ter ovnen og innebygd
varmelager i underkant
av 44 000 kroner. 
Foto: Varmefag.

Tradisjonelt er klebersteinsovner og kakkel -
ovner mest kjent som de typisk varmela-
grende ovnene. Det er imidlertid ikke alle

som faller for disse særpregede ovnstypene. 
Foretrekker du en ovn av den mer diskrete typen,
kan det være godt å vite at du likevel ikke trenger
å kompromisse på varmelagringen.

Varmelagringselementer
Mange moderne ovner kommer nemlig med eks-
tra varmelagringselementer.

– Et varmelagringselement er et steinlager
som plasseres over brennkammeret. Et godt var-
melagrende element kan for eksempel bestå av
hundre kilo olivinstein, forklarer Petter Kongrød,
presseansvarlig for kjeden Varmefag. Også kleber-
stein er mye brukt i elementene. Avhengig av
størrelsen på varmelagringselementet, kan det
sørge for at ovnen holder varmen i opptil tolv ti-
mer etter endt fyring. Det vil si at du kan våkne

opp til en god lunk i rommet om morgenen når
du har fyrt kvelden i forveien. 

Må være stort
Varmelagringselementene kan kjøpes som tillegg
til ovnene: Du kan altså først kjøpe ovnen, og så
vurdere om du vil ha på et varmelagringselement
i ettertid. Men ikke alle ovner har elementer som
passer. 

– Elementene er tilpasset hver enkelt modell.
Derfor bør du vurdere om dette er noe du ønsker
deg allerede når du kjøper ovnen, sier Kongrød. 
En annen ting du bør ha i mente, er at størrelsen
teller. 

– Enkelte ovner har 30 kilo stein i toppen og
blir markedsført som varmelagrende, men det er
ærlig talt bare tull. Du må opp i en to-tre hundre
kilo og kanskje kleberstein i sidene også for å kunne
snakke om noen ordentlig varmelagringseffekt, sier
daglig leder i Bo Bedre, Morten Fjeldstad.  
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Prisene på varmelagringselementer er av-
hengig av type og størrelse. De rimeligere varian-
tene ligger gjerne mellom to og tre tusen kroner. 

Nye materialer
De siste årene er det også utviklet nye materialer
som, kombinert med spesielle fyringsteknikker,
gjør at varmen kan vare lenge. Sveitsiske Ton-
werk har ovner som varmer i rundt seks timer et-
ter fyring. 

– I den populære modellen T-Eye fyrer du
med stående ved; du setter altså kubbene rett
opp og ned og tenner på fra toppen. Dermed
brenner de sakte nedover, omtrent som sigarer. Ett
ilegg varer i rundt to timer. Deretter er det de
spesielle materialene ovnene er laget av som sør-
ger for at varmen bevares i rundt seks timer etter
fyring, forklarer Fjeldstad i Bo Bedre. 

Kakkel og kleber
Er du ute etter moderne design, er det imidlertid
ingen grunn til å forkaste verken kakkel eller kle-
ber. Av kakkelovner lages i dag både tradisjonelle
og moderne varianter tilpasset store og små rom,
og nye klebersteinsovner kan passe langt flere
steder enn på hytta. 

Både kakkelovner og klebersteinsovner har
stort sett en varmelagringskapasitet som gjør at
det holder å fyre to ganger i døgnet for å beholde
en forholdsvis jevn temperatur i rommet.
raa@huseierne.no

HJEMME: Klebersteins -
ovner er ikke lenger
nødvendigvis forbe-
holdt hytta. Jacob
Light fra Granit Kleber
koster ca. 46 000 kro-
ner. Klebersteinsovner
har varmelagrende
 effekt i seg selv, også
uten innebygd varme-
lager. Foto: Granit
 Kleber.

Kakkel: Plate av glasert leirvare som
brukes til å kle gulv, vegger og ovner. 

Kleberstein: Metamorf bergart som hoved-
sakelig består av kalk, koloritt og magne-
sitt. steinen er bløt og lett å forme, og er
kjent for sine gode varmelagringsegen-
skaper.  

Olivin: et vanlig mineral i ultramafiske
bergarter (bergarter der mer enn 90 pros-
ent av mineralene inneholder jern og mag-
nesium.) Norge har halvparten av
verdensproduksjonen av olivin, som regnes
som et svært miljøvennlig mineral. 

SVEITSISK: Ovnene fra
Tonwerk har ikke vanlige
støpejernskamre. Fyringen
skjer direkte i ovnens 
varmelagrende materiale.
Modellen T-Eye koster
ca.60 000 kroner. 
Foto: Tonwerk.

enøk
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Kjøp ferdig montert 
varmepumpe med 

rentefri nedbetaling!

Nå kan alle i Norge spare strøm  
– uten å tappe sparekontoen!

Kr 620,- pr mnd i 3 år

Kampanje – rentefri nedbetaling
Få en ferdig montert Fujitsu varmepumpe 
for kr 620,- pr måned i 3 år inkl. termingebyr.    
Totalpris: kr. 22.320,-. Gjelder ved kjøp av 
varmepumpe til eksempelpris kr 19.990,- 
inkl. standard montering (se varmepumpe.no). 

Men noen kan ha behov for en mindre løs-
ning, noen større. Velger du en annen 
Fujitsu varmepumpe vil månedssummen 
endres. 

Rentefritt, er det mulig?
Ja, for deg er det mulig. Det er importør og 
forhandler som betaler rentene for deg.

Gebyrer da?      
Ja, du betaler et termingebyr på kr 65,- 
til DnBNOR. Den er allerede inkludert i 
månedssummen.

Det må da være en hake ved dette?
Ja, det kan bli noe ventetid på installasjon i 
kampanjeperioden. 

Hvilke Fujitsu modell passer vår bolig 
best?

varmepumpe.no. Forhandleren kommer 
hjem til deg på en gratis befaring, og sam-

Fujitsu leverer varmepumper av høy kvalitet over hele verden hele året.
www.varmepumpe.no

varmepumpetelefonen 73 200 700 

Les mer på varmepumpe.no eller ring vår
varmepumpetelefon 73 200 700
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Frank Solbakken bor, som så mange andre som
driver jordbruk, i et stort gammelt våningshus
som krever mye energi. Familien kjøpte gården i
Gjerdrum for noen år siden. Med 200 reisedøgn
i året er det en fordel med kort vei til flyplassen
på Gardermoen. Fruen i huset har nå 8 hester på
stallen og driver blant annet med rideskole.

Hovedhuset ble bygget i 1840. Under krigen
ble det laftet på en ekstra etasje. Totalt er det ca.

350 kvadratmeter som må varmes opp vinterstid.
Det går også en del energi til å varme opp vann
til stallen.

– Selv om bygningen er etterisolert etter alle
kunstens regler for få år siden, og alle vinduene
er nye, går det nok med ca. 3 000 liter olje pr. år,
forteller Solbakken. Da varmer han ikke opp alle
rommene. I tillegg har han en årlig strømregning
på ca. 20 000 kroner.

MILJØSVINERI: Frank Solbakken vil gjerne bli mer miljøvennlig. Oljebrenneren i kjelleren er avansert 
– egentlig er det et fint anlegg han har – men fossilt brensel er lite gunstig for miljøet. 

Den siste olje
Frank Solbakken skulle gjerne vært mer miljøvennlig. Derfor drømmer han om å varme opp

huset med vindmølle og solenergi istedenfor forurensende olje. En pelletskjel eller
varmepumpe kan også være et alternativ. Han etterlyser imidlertid bedre støtteordninger.

TeksT OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

enøk
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Dårlig samvittighet
Han har tenkt mye på alternativ oppvarming, og
skulle gjerne byttet til et mer miljøvennlig alter-
nativ enn olje. 

– Tenk hvordan jeg forurenser her, sier han. –
Og det er ikke bare meg. Olje brukes stort sett på
alle brukene i nabolaget.

Selv leverer Solbakken flis til Akershus bio-
brensel. Den brukes blant annet til å varme opp
Sessvollmoen militærleir og Jessheim folkehøg-
skole. Men selv om han er selvforsynt med virke,
har ikke flisbrenner fristet. De er laget for større
anlegg og er meget kapitalkrevende, mener han.
Flis er også et problem når det er svært kaldt. Da

må den hakkes løs. Og blir det driftsstans, må
man ha olje i reserve.
Det ideelle, mener deltidsbonden, hadde vært
vindmølle i kombinasjon med solfangere. Da
kunne han kanskje forsynt noen av naboene med
elektrisitet også. 

– I Sverige har jeg bekjente som har gått sam-
men om å sette opp vindmølle, og det fungerer
helt utmerket. Her i landet forholder vi oss stort
sett negativt til gedigne vindmølleparker, men
her på gården ville ikke en vindmølle vært til sje-
nanse for noen. Og vi kunne koblet oss rett til
allerede eksisterende løsninger.

Myndighetene burde lagt forholdene bedre til

Fakta
• en oljefyr i en vanlig norsk enebolig

slipper ut 6,4 tonn CO2 i året.

• enova støtter omlegging til pelletskjel
eller varmepumpe med 20 prosent av
dokumenterte kostnader, maksimalt
10 000 kroner.

• Oslo kommune støtter omlegging fra
fossil oljefyring til varmepumpe eller
fjernvarme basert på den energibespar-
else som oppnås ved å gå over. Det gis
1 krone i støtte pr. spart kilowattime,
maksimalt 50 prosent av dokumentert
kostnad. Ved omlegging til biokjele eller
solvarme gis det 1,50 kroner i støtte pr.
spart kilowattime. støtten beregnes ut
fra netto energibesparelse. sammen med
søknaden må det derfor legges ved en
energibesparelsesberegning fra
leverandøren.

• Oslo kommune gir også lån til fullfinan-
siering av tiltak. De gir ikke lån på
 mindre enn 30 000 kroner, men har i
 utgangspunkt ikke grenser oppover.

• Du må huske å søke om støtte og få
tilsagn før du bestiller oppdraget.

• støtteordningene avveies mot hver -
andre. Du får ikke støtte fra enova hvis
du har fått støtte fra Oslo kommune.
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rette for lokal kraftproduksjon, mener Solbak-
ken. Ønsker man å bygge et lite vannkraftverk el-
ler sette opp en vindmølle i dag, må man ha
konsesjon. Prosessen er lang og tungrodd.

Skeptisk til pellets
Pelletsbrennere blir ofte fremholdt som et godt
 alternativ til olje. Solbakken er skeptisk.

– Pellets kan faktisk være vanskelig å få tak i.
Prisen er høy. Det er også vanskelig å vite hva som
skjer med markedet på litt lengre sikt. Skal jeg in-
vestere 200 000 kroner eller mer, må jeg vite at
spillereglene ikke endres underveis, sier han. 

Og etter at han leste om driftsproblemer med

jordvarmepumper i siste utgave av Hus & Bolig,
er han heller ikke overbevist om at det alternati-
vet bare er positivt. Investeringskostnadene er
høye også for et slikt anlegg. Vanlig pris er 100 til
150 000 kroner. Frank Solbakken etterlyser der-
for gode støtteordninger for dem som ønsker
miljøvennlig omlegging. 

Økonomisk bistand som monner, må han
imidlertid se langt etter. Frank Solbakken bor i
Gjerdrum kommune som ikke har egne ord-
ninger. I dag støtter Enova omlegging med inntil
20 prosent av dokumenterte kostnader, maksi-
malt 10 000 kroner enten man velger pelletskjel,
væske/vann-varmepumpe eller luft/vann-varme-
pumpe. 

ENERGISLUK: Hoved -
huset fra 1840 / 1943
er dyrt å varme opp.
Frank Solbakken og
samboer Mona Edseth
drømmer om en oljefri
tilværelse. Sahra sitter
på ryggen av konkur -
ransehesten Lehar. 

enøk
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Fordelaktig å bo i Oslo
Huseiernes Landsforbund mener også at
støtteordninger for omlegging til miljø-
vennlig oppvarming må bli bedre. Et av
kravene i Strømaksjonen 2011 er at
Enova skal ha minst like gode støtteord-
ninger som Oslo kommune. I hovedsta-
den er tilskuddet basert på den energi-
besparelsen som oppnås ved å gå over
fra elektrisk varme og fossil oljefyring til
for eksempel varmepumpe. Milliardær
Stein Erik Hagen ble eksempelvis spon-
set med 180 000 kroner da han byttet ut
oljefyren som varmet opp svømmehall
og badstu i 2010. Det var fordi han
kunne dokumentere at han sparte
200 000 kWh i året. Før omlegging til
varmepumpe hadde Hagen et samlet
strøm- og oljeforbruk på 325 000 kWh,
ca. 300 000 mer enn en gjennomsnitts-
familie.

For å redusere utslippet av klima-
gasser, har bystyret vedtatt at all oljefy-
ring i byen skal være slutt innen 2020.
Støtten til Hagen er den største som er
utbetalt fra kommunen. Normalt får
man ca. 50 000 kro-
ner. Siden starten i
2008 har Oslo kom-
mune støttet 411
bygg som er blitt ol-
jefrie med i alt 21,5
millioner kroner. 

I møte med Hus-
eiernes Landsfor-
bund i begynnelsen
av mars uttalte ad-
ministrerende direk-
tør i Enova, Nils
Kristian Nakstad, at de i fremtiden øn-
sker en mer offensiv tilnærming til bo-
ligsiden. Enova vil nå gjennomføre en
analyse av selskapets disponering av de
samlede enøk-midlene. I denne
sammenheng skal de også studere Oslos
tilskuddsordning og hva slags ordninger
man har i EU-land.

– Vi jobber med saken, men jeg kan
ikke si noe mer konkret nå, sier Nakstad
til Hus & Bolig. ngs@huseierne.no

VARMER: Katten har kost seg i vinduskarmen. De termostatregulerte 
radiatorene holder kulda ute, også når gradestokken viser 30 blå grader.

enøk

Ny pumpe kan erstatte oljefyren
Salgssjef Henning Myhre i Friganor forteller at de har et helt
nytt produkt som er laget som en direkte erstatning for gamle
oljefyrer. 

– Daikin Altherma HT er en luft til vann-varmepumpe
 beregnet for høytempererte radiatorer. Den leverer 80 graders
turvann uten tilskudd, forteller han. Det betyr at man ikke må
ha en ekstra elkolbe for å få så høy temperatur.

Akkurat hva et slikt anlegg koster, synes han det er vanske-
lig å svare på, men uansett hva man velger, må man som regel
ut med 150 000 kroner eller mer når man skal skifte ut en
 oljefyr. 

– Det blir fort penger av det.
Hvor stor besparelse det ligger i å skifte til en slik varme-

pumpe, må kollega Jan-Eric Hersstrøm svare på:
– Årsvarmefaktoren for denne pumpen i Oslo-området

 ligger på 2,8. Det betyr at man sparer ca. 18 000 kWh ved et
årsforbruk på 28 000, forteller han.  I så fall er det mest å
hente fra Enova, hvor man kan få 10 000 kroner i støtte.
 Bruker man vesentlig mer energi, for eksempel 56 000 kWh i
året, kan man spare 36 000 kWh. Det ville utløse en støtte fra
Oslo kommune på 18 000 kroner. Det forutsetter imidlertid at
man bor i hovedstaden. Hos Enova vil man fortsatt bare få
10 000 kroner. ngs@huseierne.no

Nils Kristian 
Nakstad



Når sprengkulda kommer krypende kan det være vanskelig å holde på varmen. Hvis strømregninga i 
tillegg får det til å gå kaldt nedover ryggen din er det kanskje på tide å gjøre noe for å bedre forholdene.

Installering av varmepumpe, sentralt varmestyringssystem, solfangere eller pelletskamin er eksempler 
på energisparende tiltak med god effekt som kvalifi serer til støtte fra Enova.

UNNGÅ 
ISKALDE GRØSS

BYTT VARMEKILDE
- SØK STØTTE FRA ENOVA

800 49003

BOR DU BOR DU 
I NORGES I NORGES 
KALDESTE KALDESTE 

HUS?HUS?
VINN ETTERISOLERING, 

VINDUER OG VENTILASJON VINN ETTERISOLERING, 

VINDUER OG VENTILASJON VINN ETTERISOLERING, 

FOR KR 250 000

se enova.no
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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

SL
O

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
O

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

SL
O

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth, c.o Advokatfellesskapet Advonor

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

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeidergaten)
Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 0114 Oslo. 
Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51.
koe@advok.no www.advok.no OS
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UDBULL & CO ADVOKATFIRMA AS
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

Ø
S

TF
O

LD

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,
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Noen ganger går nabofeider altfor langt.
Du vet at dette er tilfellet når naboen mø-
ter deg med samuraisverd i hagen, når

det fires en galgeløkke ned over gjerdet ditt, eller
du stadig finner hundebæsj på trappen. Alt dette
er dessverre reelle eksempler fra norsk virkelighet. 

Heldigvis er det sjelden konfliktene blir så
ekstreme, men det er mange nok nordmenn som
synes de må kikke ut av vinduet før de bestemmer
seg for å gå til postkassen eller ikke. 

Et enkelt Google-søk gir over 16 000 treff på
ordet ”nabokrangel”, og en Norstat-undersøkelse
utført for Selvaag Bolig, viste at hele 36 000 nord-
menn mener naboen er viktigste årsak til å bytte
bolig. 

Prøv å snakke sammen
Snakke, lytte, og helst unngå rettssak. Det er de
viktigste stikkordene fra konfliktløsere Hus & Bo-
lig har snakket med i jakten på gode nabolagsråd. 

– En nabo er en du skal fortsette å bo ved si-
den av. Det er ikke noe hyggelig å grue seg til å gå
til postkassen fordi du ikke ”kan” hilse på na-
boen, sier informasjonssjef Gro Jørgensen i Kon-
fliktrådet. Her behandles 9 000 saker i året,
hvorav rundt 500 er nabokrangler.

– Går du til retten, ligger det i sakens natur at
det blir én taper og én vinner. Begge parter må
bruke mye tid og penger, og det blir ofte vanske-
lig å legge saken bak seg etterpå. Det er ikke det
beste grunnlaget for godt naboskap, sier Jørgen-
sen. Hun mener likevel ikke at alle uenigheter skal
feies under teppet. 

– Vi anbefaler først og fremst at man snakker
sammen. Hvis du henvender deg til naboen på en
saklig og vennlig måte om det du har på hjertet,
er det gode sjanser for at han eller hun vil lytte til
deg, mener Jørgensen. 

Hun har flere illustrerende eksempler å by
på. En kvinne ringte og ba konfliktrådet om hjelp
fordi naboen hennes holdt på å bygge et ti centi-
meter for høyt gjerde. De to hadde vært enige om

å rive det gamle gjerdet, og at naboen skulle sette
opp nytt på sin regning. Nå så kvinnen til sin for-
skrekkelse at gjerdet ble en del høyere enn det
gamle, og hun ønsket hjelp. 

– Jeg rådet henne til å prøve å snakke med na-
boen, før vi eventuelt gikk inn i saken. Bare ti mi-
nutter senere ringte hun tilbake. De hadde blitt
enige om et lavere gjerde, mot at hun delte kost-
nadene for de to meterne han allerede hadde satt
opp. Det er svært ofte mulig å finne fornuftige løs-
ninger begge parter kan leve med, hvis man bare
snakker sammen, sier Jørgensen.

Huskeliste før du går 
– Idealløsningen er en som begge parter kan leve
med. To vinnere er mye bedre for naboskapet
enn én vinner og én taper, sier hun, og trekker
frem et annet eksempel: En familie irriterte seg
kraftig over naboens hund. Den bjeffet mye, og
kom iblant inn i feil hage. Barna var dessuten
redde for hunden. Etter at familien fortalte na-
boen dette, lovte de straks å passe bedre på hun-
den. I tillegg skulle barna få være med og gå tur
en gang i uken, slik at de ble kjent med hunden,
og dermed tryggere på den. Dette var en løsning
begge parter var godt fornøyd med.

Er du impulsivt på vei ut for å snakke ut med
naboen – akkurat nå? Les resten av artikkelen
først, og minn deg selv om dette:
• Unngå beskyldninger og verbale  angrep. 
• Legg vekt på din opplevelse av problemet –
hva støyen gjør med deg, hvor viktig solen er
for deg osv. 

• Tenk gjennom ordvalg og tonefall.
• Lytt godt, og prøv å sette deg i naboens stå-
sted. Tenk deg hvordan han/hun opplever si-
tuasjonen. 

• Ikke trekk inn flere naboer, lag underskrifts-
liste el. uten å ha tenkt godt gjennom dette.
For hvordan ville du selv ha opplevd det? Vil
det bidra til en god løsning av problemet?

• Husk at målet er å skape to vinnere.

Slik unngår du
nabokrangel

Irriterer du deg over naboens gneldrete hund, eller trærne som sluker kveldssolen din? 
Følg våre råd, så kan du kanskje unngå at det blir en feide. Ofte fins det løsinger alle parter kan godta.

TEKST: TONE STIDAHL

Dette krangler 
vi mest om 
• Trær 

• Hekker

• Gjerder

• Trampolinestøy

• Varmepumpestøy

• Hunder, katter og
andre dyr

• Byggesaker

• Båt lagret i hagen

• Parkering

• Vei

• Snømåking

• Høy musikk
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BLOMSTRINGSTID: Nabokranglene blomstrer om våren og sommeren, når været
gjør oss mer opptatt av sol, skygge, gjerder og støy. Det kan imidlertid bli dyrt
å ta sagen i egne hender. Foto: Magnus Reneflot / Samfoto.

Alle må tåle litt
– Men hva hvis samtalen ikke går etter
planen, og vi ikke oppnår gehør. Hva
gjør vi da?

– Tenk godt gjennom hvor mye saken
påvirker deg. Hvor viktig er den? Når du
bor tett på andre mennesker, må du både
ta litt hensyn, jenke deg litt og tåle litt.
Men hvis det virkelig går ut over trivselen
din, kan det være lurt å få inn en upartisk
tredjeperson som kan bistå i å finne en
løsning. Det kan for eksempel være Kon-
fliktrådet. Vi er gratis å bruke, og det er
 risikofritt. Det er verd å prøve før en even-
tuell rettssak som kan koste deg dyrt,
mener Jørgensen. I tillegg vet man av
 erfaring at konflikter ofte eskalerer ytter-
ligere når de kommer til retten. 

Konfliktrådet er en statlig ordning,
hvor meglerne er legfolk med opplæring
i meglingsmetodikk. Målet er at partene
selv skal komme frem til en løsning, fordi
dette øker sjansen for at begge blir tålelig
fornøyd – og for at de følger opp avtalen
etterpå.

– Når meglingen begynner, er det
noen som sier; ”vi blir nok aldri enige”.
Men når partene har sett hverandre i øy-
nene og hørt den andres opplevelse,
kommer de likevel ofte frem til en løs-
ning, sier Jørgensen. 

Faste temaer i en meglingsrunde er
bakgrunnen for konflikten, hvordan man
har det i dag, og hva som skal til for at
man ikke skal ha det slik. I de fleste saker
kommer partene frem til en avtale. Andre
saker havner likevel i retten – til slutt.

Gjør kaken større
– Megling er blitt obligatorisk før man
kan reise sivil rettssak. Det er bra, for da

Dyrt med selvtekt 
Er du fristet til å ta deg av
naboens trær med egne hender?
Det er sjelden smart, og i hvert
fall dyrt. En mann som i 2008
felte naboens 15 meter høye furu,
måtte ut med nær 100 000 kroner
i erstatning. 
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har man i det minste forsøkt, synes advokat Einar Frig-
land i Huseiernes Landsforbund. 

Huseiernes Landsforbund tilbyr også meglings-
hjelp til medlemmer, ved advokater som er sertifisert
for dette. 

– Vi hadde en sak med mye uenigheter i et bolig-
sameie etter en loftsutbygging. De hadde vært i retten,
og brukt mye tid og penger på konfliktene. Vi løste alt
på tre møter – mye rimeligere, forteller Frigland. Han
synes noen mennesker er vel korttenkte når de be-
stemmer seg for å gå til retten. 

– De tenker at ”jeg har rett” – men så enkelt er det
sjelden. Og kanskje må du bruke tre-fire år av livet ditt
på å sove dårligere om natten. Er det virkelig verdt det?
I stedet for å ende opp som bitre fiender, kan en upar-
tisk megler hjelpe med å finne en løsning partene ikke
hadde tenkt seg. Hvis du ser for deg en appelsin man
krangler om, så er retten bundet til å gi appelsinen til
en av partene – eller kanskje dele den i to. Under meg-
ling kan man gå utenfor rammen; løsningen kan være
at skallet går til den som lager marmelade, mens kjøt-
tet tilfaller den som vil lage juice. Kaken kan også gjø-
res større – en krangel om eiendomsgrenser kan kan-
skje løses ved at man avtaler rett til parkering; man
trekker inn noe annet enn det saken opprinnelig om-
fattet, sier Frigland.

Huseiernes advokatmegling koster 9 000 for med-
lemmer og 18 000 for ikke-medlemmer. 

Et kranglete folk?
Husiernes Landsforbund får mer enn 30 000 telefoner
fra medlemmer årlig, og over 5 000 skriftlige henven-
delser. Mange av disse gjelder naboforhold.

– Krangler nordmenn mer enn andre? 
– Det vet jeg ikke, men vi har en stor andel selveiere.

For mange nordmenn gjelder ”mitt hjem er min borg”,
og vi er flinke til å ta vare på eiendommene våre. Det
er naturlig for oss å være opptatt av huset og hagen, og
da oppstår det av og til konflikter, sier Frigland, og an-
befaler deg å gå en ekstra runde med deg selv når du
begynner å ergre seg over en nabo; er det din tålegrense
som er for lav, eller er virkelig naboen urimelig? Dob-
beltsjekk gjerne synspunktene dine med nøytrale men-
nesker før du går videre med dem. Det kan også være
lurt å unngå skråsikre uttalelser i saken. Da slipper du
prestisjenederlag når du eventuelt må snu. 

Nabolovens paragraf om at trær skal stå lengre fra
grensen enn en tredel av treets høyde, er for eksempel
bare et utgangspunkt. I tillegg kommer en skjønnsmes-
sig vurdering av naturmangfold, nytte for eieren, og
skade og ulempe for naboen. Dette er det ikke alle som
er klar over.

– Kan vi alle risikere å havne i en nabokrangel?
– Ja, det skal bare én vrien person til for å sette det

i gang. Noen konflikter er nødvendige og legitime,
andre er små og helt unødvendige. Noen mennesker
bør rett og slett gi seg, mener Frigland.

Sitter du i solveggen og koser deg mens naboen
bare har skygge fra leveggen av bjørketrær du har bak
huset ditt? Da er du kanskje en av disse.

UNNGÅ KAFFESLABBERAS: Det er ofte en styrke å ha svake
bånd til naboen, mener psykolog Oddvar Skjævesland. 
Å hilse er positivt, men psykologen fraråder å invitere 
på kaffe. Foto: Juliana Wiklund / Scanpix.

En fordel
med svake
nabobånd

– Måten vi bygger på, avgjør om det blir mye eller lite
konflikter. Stor tetthet og uklare grenser er triggerfak-

torer, sier psykolog Oddvar Skjævesland. Han har tatt
doktorgrad på temaet  arkitektur og naborelasjoner.

TEKST: TONE STIDAHL
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Igrisgrendte strøk er det kan-
skje ikke så farlig om naboen
har en stor båt lagret i hagen

eller spiller altfor høy musikk.
Bor du tett inntil naboen, føles
det mye verre. Uklare grenser
kan lett skape konflikter, uan-
sett sted.

– Jo tettere man bor, jo mer
oppstår det vennskap – men
også konflikter. Både fysisk og
psykisk nærhet øker konfliktni-
vået. Relasjoner som er så tette
at de betyr noe for oss, forster-
ker både det positive og det ne-
gative. Derfor er det ofte en
styrke å ha svake bånd til na-
boen – å være på hils, men ikke

invitere hverandre på
kaffe, forteller han. 
I mange tilfeller ligger

det psykiske problemer
bak når konfliktnivået
blir ekstremt høyt, for ek-
sempel angst. Likevel er
det mye man kan gjøre
for å begrense proble-
mene også i tettbygde
områder.
– Velg bolig med

omhu. Det er viktig å
kunne trekke seg tilbake
uten å bli sett, samtidig
som man kan være sosial
når man ønsker det. Da
har vi kontroll, som er et

grunnleggende menneskelig behov. Hvis
naboene kan se deg uten at du vet det, har
du ikke kontroll over informasjonen om
deg. Det føles ubehagelig. Det samme
gjelder hvis naboene følger med deg når
du er på kjøkkenet eller badet. Det kan
oppleves provoserende, forteller han. 

Uklare grenser for felles eiendom, bil -
oppstilling og lignende kan også skape
grobunn for mange konflikter.

– Det er veldig viktig å være enige om
de fysiske grensene – hva som er mitt og
ditt. Dette må være tydelig. I tillegg er
det viktig å være samvittighetsfull med
vedlikehold av fellesarealer, for eksem-
pel trappevask og gressklipping. Klare
grenser og klart ansvar gjør det mye en-
klere å leve fredelig sammen.

Flere typer megling
Konfliktrådet: 

• Gratis tilbud om konfliktmegling 

• En frivillig ordning for begge parter

• Statlig finansiert

• Finnes i alle fylker og de fleste kommuner

• Kort ventetid; de fleste får hjelp innen tre uker

• Meglerne er legfolk med opp læring i
meglingsmetodikk

• Partene kommer selv frem til løsningen

Huseiernes Landsforbund: 

• Er en av flere som tilbyr advokatmegling 

• Koster 9 000 kroner for medlemmer, det
dobbelt for ikke-medlemmer

• Frivillig for begge parter, og begge kan når
som helst avslutte

• Ingen enighet om deler før full enighet om
alt; dermed mulig å bygge stein på stein mot
et forlik uten risiko for å ende opp med å "gi
for mye"

Oddvar Skjævesland



For hytter som for hus gjelder de tre B-er:
Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet,
forteller eiendomsmegler og daglig leder
i Eiendomsmegler1 i Hemsedal, Håkon
Wøllo:

– Noe av det viktigste er at du finner
det riktige området, et sted som passer
din livsstil og din familie. Skal du stå på
ski, er nærhet til alpinanlegget sentralt, og
det som passer best er kanskje en mo-
derne leilighet rett ved bakken. Skal du gå
på ski, og kanskje også på beina i som-
mersesongen, er det kanskje bedre med
en mer tradisjonell fjellhytte i roligere
omgivelser, sier Wøllo, som har jobbet
som eiendomsmegler i Hemsedal og på
Geilo i en årrekke. Hans erfaring er at de
fleste både har gjort seg godt kjent i om-
rådet og tenkt lenge på handelen før de
kjøper hytte. 

Fukt og elektrisk anlegg
Når du har sirklet inn favorittområdet er

det tid for visning. Noe av det karakteris-
tiske med en hytte er at den normalt bru-
kes mye mindre enn en bolig, og på vis-
ningen kan man bli oppmerksom på
både fordelene og ulempene ved dette.  

– Det klassiske slitasjepunktet, badet,
er normalt i bedre stand enn hva alderen
kanskje tilsier, mener Liv Zimmermann,
advokat og partner i advokatfirmaet Bull
& Co. Likevel er det alltid viktig å inspi-
sere for synlig fukt, samt å lese taksten og
se om det nevnes noe om fukt der,
minner hun om. Ordlyden i takstpapirer
er ofte bare antydende, så det kan lønne
seg å lese mellom linjene og tolke alt i
verste mening, så man ikke får seg nega-
tive overraskelser i ettertid.

Zimmermann minner også om at et
blikk inn i sikringsskapet kan være for-
nuftig på visning, slik at du får en forme-
ning om hva som kan påregnes av opp-
graderinger eller reparasjoner på
el-anlegget. 

Utvendig inspeksjon
I kanskje enda større grad enn ved bolig-
kjøp, er det viktig også å inspisere ekste-
riøret når du skal kjøpe hytte. 

– Kledning, tak, vinduer, grunnmur,
ringmur og så videre; alt som skal be-
skytte det innvendige bør undersøkes. Er
det takpapp, for eksempel, så vil denne
ha en forventet levetid på mellom 15 og
30 år. Kjøper du en hytte fra 1980 og det
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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

Når fjellhytta
frister

Drømmer du om å kjøpe hytte? Dersom du ikke lar deg blende av
skinnende påskesol og glitrende vidder, men har et realistisk for-

ventingsnivå, blir både handelen og hytteholdet lettere. Hus &
Bolig gir deg tipsene om hva du bør tenke igjennom før du lar

kjøpelysten fare med deg til fjells. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: 



ikke er opplyst noe om stand på taket,
kan altså tiden for ny takpapp være kom-
met, sier Zimmermann. Hun påpeker vi-
dere at lekkasjer og andre problemer er
påregnelig ved eldre tak, det vil si tak
som er over 30 år. 

– Det er store forskjeller på nye og
gamle hytter. Man skal ikke forvente noe
nytt til prisen av gammelt – ei heller i fjel-
let, understreker advokaten. 

Totalinntrykket av vedlikeholdet, som
for eksempel om hytta er blitt jevnlig
malt, er også viktig. Det sier noe om den
tidligere eierens omsorg for hytta og den
generelle standarden ellers. 

Dokumentasjon 
På grunn av skattereglene er det sjelden at
hytter som er mindre enn fem år gamle
selges. Men dersom du skulle komme til

å kjøpe en som er så ny, bør du passe på
å få med kvitteringer og dokumenter slik
at du eventuelt kan klage til utbygger der-
som det skulle vise seg feil eller mangler.
Er hytta oppført i løpet av det siste året
bør du være forberedt på en ettårsbefa-
ring.  

Eiendommen
Mange hytter står på festet grunn. Det er
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Vi er spesialister på sameieforvaltning. 
Vi er erfarne. Vi er fri og uavhengig.

www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

BBB: Ønsker du å kjøre slalom, bør du velge hytte i
nærheten av alpinbakken. Velg område som passer din
familie og din livsstil. Foto: Helge Sunde / Samfoto.
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ingen grunn til å frykte festetomter så lenge festeav-
talen er rimelig, mener eiendomsmegler Wøllo i
Hemsedal. Men pass på å lese dokumentene godt. 

– Er festeavgiften rimelig over det antallet år
kontrakten bestemmer, og gir rett til fornyelse bør det
være uproblematisk, sier Wøllo. 

Festere har de siste årene fått et nokså utvidet
vern i lovverket, men det er likevel grunn til å merke
seg at det å feste en tomt ikke er det samme som å eie
den. 

Er tomten eiet, er det likevel langt fra sikkert at det
er fritt frem for deg å gjøre som du vil med den.
Mange kommuner har reguleringsbestemmelser eller
planer som spesielt angår hytteeierne.

– En rekke fjellkommuner kjemper om å tiltrekke
seg turistnæring og drive tomteutvikling, og flere ste-
der foreligger eller utarbeides planer som kan komme
i konflikt med hyttedrømmen, sier advokat Zimmer-
mann. Hun oppfordrer spesielt alle som ønsker fred,

ro og uberørt natur ikke bare å sette seg inn i doku-
mentene megleren legger frem, men også å gå direkte
til kommunen for utvidet informasjon. 

Det er også lurt å sjekke både eventuell eiendoms-
skatt og de kommunale avgiftene i området. Disse
kan variere stort fra kommune til kommune, og ut-
gjøre en betydelig forskjell for hyttas driftsutgifter. 

Sameie
Dersom to eller flere familier går sammen om å kjøpe
hytte, har det sine klare fordeler. Hytta blir brukt
mer, og man unngår forfall som kan ramme byg-
ninger som står tomme over lengre tid. Man er flere
til å dele utgiftene, og flere som kan bidra på dugnad
når noe må gjøres. Samtidig er det skjær i den idyl-
liske sjøen. Uenighet og uvennskap kan lett oppstå
dersom den ene parten for eksempel synes den bidrar
mer, får bruke hytta for lite, eller lignende. En god
kontrakt er stikkordet for å styre unna skjærene. 
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PASS OPP: Driftsutgiftene på en hytte kan bli høye. Sjekk derfor
nivået på de kommunale avgiftene og om det er eiendomsskatt

før du bestemmer deg. Foto: Rikke Åserud.

– Forhåndsavtale er helt nødvendig for regulering
av ulike problemstillinger som man antar vil komme
opp, sier advokat Zimmermann. Erfaringsmessig er
det en rekke områder man bør avklare på forhånd,
sier hun, og ramser opp: Eierforhold, finansiering og
beheftelse, bruk, eventuelt forbud mot fremleie, ved-
likeholds- og driftsøkonomi, forkjøpsrett og pris ved
en eventuell fremtidig salgssituasjon, og tvangsopp-
løsning av sameiet. 

Økonomien
Om hyttekjøp er en fornuftig pengeplassering kan
ekspertene umulig gi et generelt svar på, men stort sett
er det enighet om at fast eiendom tradisjonelt er en
god investering. Etablerte områder er tryggere å satse
på enn nye, mener eiendomsmegler Wøllo. 

– I Hemsedal er alpintilbudene så godt utbygd at
jeg anser investering i fast eiendom her som lite risi-
kabelt. Da kan det nok være litt annerledes med min-

dre etablerte områder, der aktivitetstilbudene kan
være mer ustabile, sier Wøllo. 

På den annen side er det i mindre etablerte områ-
der man kanskje kan gjøre kupp – men med større ri-
siko. 

Det er fult mulig å tjene inn deler av kjøpesum-
men ved utleie – men ikke vær avhengig av utleie for
å få det til å gå rundt, advarer eiendomsmegleren: 

– Det er risikabelt. Leiemarkedet er følsomt for
markedssvingninger, sier Wøllo. Men skal man først
kjøpe med tanke på utleie, er det de moderne hyttene
med beliggenhet nær alpinanleggene man kan tjene
på, opplyser han. De mindre, enklere variantene kan
det være vanskelig å få gode leieinntekter for. Uansett
om du leier ut hytta hele tiden, eller bare deler av ti-
den, må du skatte av leieinntekten, men utregningen
av hvor mye, er litt ulik i de to situasjonene. raa@hus-
eierne.no

juss
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BLÆRETE:
Hus & Bolig har
testet smøre -

membraner. Damp
er en utfordring. 

Se side 91

VANNSØL PÅ
GULVET?

Dusjkabinett eller
dusjhjørne? Vi har
sett på fordeler og

ulemper. 
Les mer side 96

VIKTIG MED
GJENNOMTREKK:

Få tenker på
 ventileringen når
badet pusses opp.
Å lufte gjennom

døren kan få fatale
konsekvenser for

naborommet. 
Les mer side 87

Vann- og fuktskader på badet dekkes svært sjelden av 
forsikringen. I beste fall dekkes følgeskadene på tilliggende

rom. Derfor er det så viktig å forutse hvilke problemer 
som kan oppstå og eventuelt hindre at de skjer.

tema: 
bad og våtrom

Foto: Bost Anne-Sophie / Bulls Press.
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BEREDERFUNKSJON
   Varmer vannet 3 ganger raskere uten økt 
strømforbruk

  Gir 48% enøkgevinst med economy ½ aktivert

  Anti-legionella funksjon

  Feilindikator for termostat og varmeelement

AUTOMATISK VANNSTOPPERFUNKSJON
   Waterguard automatisk vannstopper 
integrert i sentralen

   Trådløse sensorer for utplassering 
i alle rom med vann

  Magnetventil monteres på hovedinntaket

  Reduksjon på forsikringspremien

– det komplette produktet for alle boliger

Lekkasjesikring og varmtvannsbereder 
– i ett og samme produkt!

Se www.waterguard.no eller kontakt oss på telefon 23115660 for mer informasjon.



Ventilasjon er viktig
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bad og våtrom

Ser badet lekkert 
og flott ut, blir vi

ofte imponert. 
Men få tenker på
ventileringen av

boligen når badet
pusses opp.  



– Det som er virkeligheten, er at svært mange norske bad har alt-
for dårlig avtrekk og lufting. God ventilasjon kompenserer for
mange feil, sier fagsjef Cato Karlsen i Fagrådet for våtrom. 

En klassisk tabbe man gjør er å åpne døren til badet for å få
ut luften.

– Dersom døren til badet ikke er lukket under og etter du-
sjing vil det komme fukt ut i boligen. Spesielt ille er dette når
den varme luften kommer inn i kalde rom, som for eksempel
soverom. Den fuktige varme luften kondenserer mot kalde veg-
ger og setter seg som fukt. Dette er årsaken til at man får mugg
og sopp i veggene, advarer Karlsen.

Badet har en nøkkelrolle i ventilasjon av boligen. Her skal
den gamle luften i hele boligen trekkes ut av huset. 

– Derfor er det også viktig at man har stor nok spalte i dø-
ren. Her trekkes luften ut av oppholdsrommene og inn i badet
hvor avtrekksystemet vifter luften ut av huset. Ideelt sett skal ven-
tilasjonen i boligen være god nok til at halvparten av luften byt-
tes ut hver time.

Balansert ventilasjon
For å ventilere boligen har man tre muligheter; naturlig av-
trekksventilasjon, mekanisk avtrekksventilasjon eller mekanisk
balansert ventilasjon.

– I følge de nye forskriftene skal man nå kun benytte seg av

 balansert ventilasjon. Men i de fleste norske boliger finnes kun
de tidligere ventilasjonsvariantene. Balansert metode gir deg rett
trykk i de forskjellige rommene i boligen. I slike anlegg tilføres
frisk luft i et eget kanalsystem til oppholdssonene, og vifte for
avtrekk og tilluft sitter i et eget aggregat med varmegjenvinner,
forklarer Karlsen.

Hovedfordelene med balansert ventilasjon er at man kan
gjenvinne varmen fra avtrekksluften og få kontrollert, forvarmet,
trekkfri tilluftstilførsel. Ulempen er mer omfattende kanalanlegg
og høyere investeringskostnader. Totaløkonomien vil imidler-
tid som regel være god, noe avhengig av virkningsgraden på var-
megjenvinneren. I tillegg kan det være fare for støy, men den kan
eventuelt redu seres med lydfeller og støysvake ventiler.

– Varmegjenvinning er litt av nøkkelen her. Det er lettere å
få det rette trykket i alle rom i boligen, og varmen som føres ut
av huset gjenvinnes og brukes til å varme opp boligen, forteller
Cato Karlsen.

Bader i utfordringer
Ikke før ut på 1950 tallet ble badet et eget rom i de fleste boli-
ger, i følge forsker Jørgen Sandberg som har skrevet boken ”Fra
bade stamp til daglig dusj”. Boken setter i første omgang søke-
lys på  hygienens historie, men kommer også inn på hvordan vi
har  forandret våre vaner.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE

Foto: Bulls Press.
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– Tidligere badet man hver lørdag i en badestamp midt på
gulvet. Dette har man eksempler på til langt ut på 1900 tallet.
Det tok imidlertid lang tid før man begynte med daglig helvask,
selv etter at baderommet ble vanlig. Man må ikke glemme at det
ikke var før tidlig på 70-tallet at man kunne slutte med opplys-
ningskampanjer om viktigheten av personlig hygiene, forteller
Sanberg.

Med økt fokus på hygiene og renslighet som en sosial kodeks
ble det også vanlig at man etter hvert skulle dusje hver dag.

– Dagens ungdom har jo i tillegg for vane å løpe inn og ut
av dusjen flere ganger om dagen. I tillegg til hyppighet har også
lengden på den enkelte dusj økt, sier han. En direkte følge av
dette er økt press på fukten fra badet inn i resten av huset.

– Dette er en stor utfordring og det er ikke annet enn i den
nyere byggmassen, som er bygget etter de nye forskriftene, hvor
man virkelig klarer å ta av for den økte bruken av badene, sier
Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Badet er det viktigste rommet for å ventilere boligen og her
møter man også de aller fleste utfordringene. Ettersom bygge-
forskriftene er såpass nye bor de aller fleste nordmenn i boliger
med bad som av forskjellige årsaker er for dårlige.

– Jeg skal ikke skremme noen, men det er vanvittig mye dår-
lige bad der ute. Ventilasjon er noe man sjelden tenker på. Est-
etikk er stort sett det viktigste og vi er fornøyde hvis håndverke-
ren leverer badet til avtalt pris og avtalt tid. Det er mye som skal
planlegges når badet pusses opp. Selv ikke det å ha vindu der
trenger å være en fordel. Når man ikke kan åpne døren for å

lufte, kan man være fristet til åpne vinduet. Dette kan føre til for
rask nedkjøling av rommet –  noe som heller ikke er bra. Det
beste er om badet kan ventilere seg selv, men altfor ofte ser vi
ventilasjonsanlegg som er fulle av skitt og møkk, og ofte også
blokkert av gjenstander, sier Nilsen.

Enkel oppgradering
Selv om du ikke har muligheten til å legge inn balansert ventil-
asjon i boligen, er det lite som skal til for å øke kapasiteten på
avtrekket. Det er enkelt og det er billig.

– Det man først og fremst bør tenke på, er å være nøye med
å ha store luftespalter nederst på baderomsdøren, for å trekke luft
inn i rommet, og at man har en ventil øverst i himlingen til å
sende den samme luften rett ut. Helst bør disse være så langt
unna hverandre som mulig. Ikke blokker ventilen med fliser el-
ler ting som settes foran, og hold den ren for støv og skitt. Da sik-
rer du god bevegelse i luften. På gamle bad kan man vurdere å
sette inn en mekanisk vifte. Kanalene i huset er allerede laget, så
man trenger ikke totalrenovere et bad for å få til dette. Å instal-
lere en mekanisk vifte koster noen få tusen og er en ukomplisert
jobb, sier Nilsen, som samtidig retter en pekefinger mot bransjen.

– Det er ikke lett å være forbruker når man skal høre på en
bransje som krangler om forskrifter og ettersyn. Nå må man opp
av skytegravene. Man må sette seg sammen og bli enige, og da
sikter jeg spesielt til dette med ettersyn av boligventilasjonen.
Dette er et meget viktig tema som vi ikke må la koke bort fordi
mange parter er uenige. dek@huseierne.no

Grafikk: Mediamania.



Vannsjekken koster kun kr 1.500,-
(Medlemmer av Huseiernes Landsforbund  
får kr 500,- i rabatt ved å oppgi medlemsnummer) 
Gå inn på www.huseierne.no og bli medlem i dag.

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, 
vaskemaskin- 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.

Slik bestiller du Vannsjekken: 

vannsjekken.no

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

Varme & Bad samarbeider med  
If og Huseiernes Landsforbund  
for å forebygge vannskader.
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Nei! Drømmebadet!
”BVN-badet 2010” er vårt nyeste demonstrasjonsprosjekt, om bruk av Byggebransjens våtromsnorm(BVN) 
ved rehabilitering av bad. Går du inn på www.ffv.no vil du selv se hvilke varslede farer        som ble unngått 
under byggingen. Dette Drømmebadet blir derfor ikke til et Marerittbad. Du kan også få et trygt Drømmebad, 
og ikke et som bare ligner, om du kontakter en av Norges 780 Godkjent våtromsbedrifter.
Disse bedriftene kan dokumentere den kompetanse som kreves for å gi deg en kontrakt 
om å bruke BVN. Så dersom du vil unngå å havne i den marerittbad-fella som 3 av 4 bade- 
romseiere sitter i, så er dette vårt beste råd til deg som skal ha nytt bad. 

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT
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bad og våtrom

– Som huseier har du nesten ikke lov til å gjøre noe
baderomsarbeid selv lenger. Kvaliteten skal sikres
ved bruk av profesjonelle håndverkere. Men hva
hjelper det, når produktene ikke holder mål? 
Daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen, er
oppgitt over at verken myndigheter eller produsen-
ter ser ut til å ta huseieres baderomsproblemer på al-
vor, til tross for at vi her til lands stadig setter nye re-
korder i vannskader. I 2010 ble det utbetalt 2,8
milliarder kroner i erstatning for vannskader. I tillegg
kommer alle skadene som forårsakes av fukt og som
i de aller fleste tilfeller ikke dekkes av forsikringen. 

Blærer og sprekker
Ofte legges skylden på dårlig håndverk når noe går
galt på badet, og særlig i forbindelse med overganger
til sluk og blandebatterier. For å bøte på dette er det
nå blitt forbudt for menigmann å legge våtroms-
membran selv. Men er det så sikkert at dette vil
hjelpe?  

Den ferske undersøkelsen Mycoteam har utført
på oppdrag fra Hus & Bolig viser nemlig at flere av

de mest brukte smøremembranene danner blærer,
og sprekker opp mot slukmansjetten når de blir ut-
satt for sykluser med høy luftfuktighet og opptørking
som ligner forholdene på et baderom. Mansjetten er
en tett folie med spesialovergang til sluk eller rør
som skal hindre lekkasje og sørge for å holde områ-
det helt tørt. 

– Flere av de godkjente membranene sprekker
altså opp der det for all del skal være tett, konklude-
rer Jenssen. 

Forholdene i dusjen
Testen Mycoteam har utført på en rekke membraner
og mansjetter er ment å etterligne forholdene pro-
duktene har bak flisene i en dusj i et vanlig norsk ba-
derom. I testen ble membranene derfor ikke utsatt
for direkte vannsøl, men for hundre prosent luftfuk-
tighet ved ca. 28 grader i ti dager. Deretter fikk pro-
duktene tørke i vanlig romtemperatur i to til tre
uker, før de igjen ble utsatt for hundre prosent luft-
fuktighet i ti dager. Syklusen ble gjentatt tre ganger,
før membranene ble gjennomtørket på førti grader,

Baderomsmembraner
blærer

Sluket er et av baderommets svakeste punkter. Hvert år opplever tusenvis av 
nordmenn skader som følge av lekkasjer og fukt. Slurvete håndverk pekes 
ofte ut som grunnen. En ny undersøkelse fra Mycoteam stiller imidlertid 

spørsmål ved om godkjente våtromsmembraner er gode nok. 

TeksT: RIKKE ÅSERUD

BLÆRER OG
SPREKKER: Gips -
plater og smøre-

membran er vanlig
under flisene på

norske bad. At
membranen tåler
høy luftfuktighet

dårlig er et tanke-
kors. Foto: Nina

Granlund Sæther.
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og til slutt testet på kulde i minus ti grader. Bare
én produktkombinasjon av mansjett og mem-
bran kom seg helskinnet gjennom testen. Resten
av membranene blæret, sprakk eller ble sprø et-
ter de tre syklusene med damp og tørke. 

– Og her har vi lagt membranene slik at de
faktisk holder den tykkelsen produsentene an-
befaler, rundt én millimeter, det vil si at vi har
brukt ca. sju strøk. Noe slikt er dessverre urealis-
tisk i en ofte hektisk byggeperiode. Vanligvis blir
strøkene færre og membranlaget tynnere, påpeker
Jenssen. 

Han påpeker at det med tynn membran riktig-
nok blir mindre blærer. Men problemet blir da at
produktet blir for diffusjonsåpent. Dermed blir
det galt uansett, mener Jenssen, som frykter at
 situasjonen i norske baderom ikke er bedre enn
testen på Mycoteams laboratorium. 

– Når membranen slipper så mye fukt igjen-
nom at det danner seg vannblærer som sprekker
mot fukttett underlag – hvordan ser det da ut
bak membranen andre steder i dusjen? Det er
ingen grunn til å tro at membranen slipper min-
dre fukt igjennom der, sier Jenssen. Forskjellen er
at der vil fukten trekke inn i veggen i stedet. Mot
kald vegg vil den kondensere, og følgene kan bli
fatale. 

– Svenskene krever langt større dampmot-
stand av våtromsmembraner enn vi gjør her i
Norge. Jeg ser ingen grunn til at ikke også vi
skulle heve kravene, spesielt ikke når en enkel test
som dette viser at mange av de godkjente produk-
tene ikke holder mål, sier Jenssen. 

Testes av Sintef
I Norge er det Sintef Byggforsk som står for tes-

OPPSPREKKING:
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tingen og godkjenningen av våtromsmembraner.
Seniorrådgiver Morten Lian beskriver testingen
som omfattende. Den foregår i en oppbygd gulv-
kasse med sluk og avløpsrør som utsettes for
vann med vekslende temperatur i sykluser konti-
nuerlig i flere dager. Deretter fylles kassen med
vann og blir stående over tid. I tillegg gjøres tes-
ter i forhold til varme og alkalisk fukt, samt tes-
ter for å sjekke for eksempel hvor godt bade-
romsflisene fester til membranen, opplyser Lian.
Testingen av våtromsmembraner foregår over tre
uker, og skal illustrere en viss levetid. Lian mener
dagens standard testmetoder er gode nok, og ikke
slipper igjennom uegnede baderomsprodukter. 

– Vi tester i forhold til den europeiske standar-
den Etag 022. Det vil i utgangspunktet si at vi lig-
ger på samme nivå som en rekke andre euro-
peiske land. Men så er det enkelte nasjonale
variasjoner, som for eksempel dampmotstanden.
Når kravene på dette området er strengere i Sve-
rige enn i Norge, har det med byggeskikken å
gjøre, sier Lian. 

Kolbjørn Mohn Jenssen påpeker at han ikke
har sett den europeiske standarden, og således
ikke kan svare på om han setter egne testmetoder
over den godkjente testen det er bred europeisk
enighet om. 

– Men jeg har sett hundrevis av baderomsska-
der – og jeg har sett membraner som sprekker. Og
så har testen vist at oppsprekking skjer når mem-
branene utsettes for hundre prosent luftfuktighet.
Det hele minner om Keiserens nye klær, og det er
kanskje på tide at noen sier ifra, mener Jenssen. 

Kritisk til testen
Fagsjef Cato Karlsen i Fagrådet for Våtrom (FFV)
mener både de offisielle testmetodene i Norge, og
de godkjente våtromsproduktene holder mål.
Fagrådet for våtrom er en medlemsorganisasjon
for håndverkere og produsenter innen våtroms-
bransjen. Organisasjonen samarbeider med Sin-
tef Byggforsk om Byggebransjens våtromsnorm. 

– Jeg synes det er synd at Mycoteam skaper
 utrygghet i markedet, og jeg stiller spørsmål ved
måten denne testen er gjennomført på. Metodik-
ken i denne testen sår tvil om Sintefs metoder, og
det blir helt feil, sier Karlsen.

– Men er det ikke relevant å spørre om den
 offisielle testingen av disse produktene er god
nok?

– Jo, men det bør gjøres i andre fora enn me-
dia, mener fagsjefen. Han påpeker at det er en
langt viktigere utfordring for våtromsbransjen å
komme de ikke-godkjente produktene til livs,
enn å stille strengere krav til de godkjente. Det er
nemlig fullt lovlig å selge våtromsprodukter som
ikke har Sintef-godkjenning, til tross for at det
ikke er lov å bruke dem. Men så lenge de selges,
brukes de også, og utgjør langt større risiko enn
produktene som er godkjent, mener Karlsen. 

– Useriøst og irrrelevant 
– Enhver test kan lages slik at enkelte produkter går til
helvete, påpeker daglig leder i Hey’di, Bjørn Petersen.
Han er svært provosert over det han mener er useriøs 
testing fra Mycoteam. 

– Våre produkter kommer svært godt ut i for
hold til etag 022-standarden, som er jobbet
frem av europeiske fagmiljøer gjennom flere
år, og som det er bred faglig enighet om
kvaliteten på. Å komme med en hjemme -
snekret test der produkter i ulike serier
blandes, og der vi ikke har noen forutset-
ning for å vite engang om primer og
 membran er lagt riktig, blir helt feil, raser
Petersen. Mens smøremembranen Hey’di k10
ikke gjorde det så veldig bra i testen, kom en
annen smøremembran som Hey’di står bak, men som selges av en
annen leverandør, godt ut. Dette viser at resultatene er helt til-
feldige, mener Petersen.

– Denne testen stiller ikke spørsmål ved om kravene til god-
kjente produkter er gode nok. Den feller i stedet en dom på helt feil
grunnlag, sier Petersen. Han imøtegår også påstanden om at det må
7-8 strøk til for å få til en millimeters tykkelse på membranen.

– kravet om en millimeters tykkelse kan oppnås med sikkerhets-
duk og ved å legge membranen vått-i-vått. Det kan gjøres i én
 operasjon, og vi bruker mye ressurser på å lære opp både butikk -
ansatte og håndverkere i dette, sier han. 

At det kan være riktig å være kritisk til det norske kravet til
damptetthet er Petersen imidlertid ikke uenig i. Dersom man fikk
krav som nærmet seg de svenske, ville det kunne bety enda bedre
sikkerhet på norske baderom, men det ville uansett ikke gjort noen
forskjell for smøremembranene, forklarer Petersen: 

– Ingen smøremembraner er tette nok til å tilfredsstille kravene
i sverige, derfor bruker de sikkerhetsduk i tillegg. Det blir altså helt
feil å angripe smøremembranen i denne diskusjonen, sier Petersen. 

Han mener dessuten skadeomfanget på norske våtrom er over-
drevet. 

– Det er tross alt mange bad der ute som faktisk holder tett. 
Det er en overfokusering på problemene. se bare på Fagrådet for
våtrom. Det renner mer tårer der enn det renner vann fra norske
våtrom, sier Petersen, som kaller Fagrådet en gråteklubb. 

Bjørn Petersen

Åtte av ni tåler ikke kulde
I minus ti grader ble alle unntatt én membran sprø som tynne glass-
plater. ”I en byggeprosess hvor byggeplassen stopper til jul og tas i
gang igjen i januar kan dette være kritisk. Det vil likeledes være
 kritisk på bygg som står ’vinterstengt’, hytter, fritidseiendommer
med mer” konkluderes det i testsammendraget. 



bad og våtrom
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Vanskelig å få tak i riktige produkter
I flere av fagbutikkene der våtromsmembranene og
slukmansjettene til Mycoteams test ble innkjøpt, fantes
ikke produkter i samme serie. For eksempel fører ikke
Megaflis på Alnabru Adda slukmansjett, selv om den
selger våtromsmembranen Adda kombiflex, som har en
teknisk godkjenning fra sintef der det heter at ”Adda
slukmansjett skal brukes ved sluk”. 

– Om mansjetten heter Adda eller ikke, spiller jo
ingen rolle. Hovedsaken er at den er godkjent, kom-
menterer varesjef erik Vågenes på spørsmål om hvorfor
butikken ikke fører produktene i samme serie. I det
tekniske databladet for kombiflex står det heller ikke
nevnt at produktet må brukes sammen med Adda sluk-
mansjett. Dette er symptomatisk for flere av produktene
og utsalgsstedene, mener kolbjørn Mohn Jenssen. 

– Om du spør i butikken, eller leser på pakken, eller
leser den tekniske godkjenningen, så sitter du igjen
med ulik informasjon. Hvis det er viktig å bruke riktige
produkter sammen bør bransjen rydde opp i dette
kaoset, sier han. Han tviler imidlertid på at det er så
viktig å bruke membran og sluk- eller rørmansjett i
samme serie, da de fleste mansjetter er nokså like. 
Men i Fagrådet for våtrom holder de fast ved at dette er
relevant.  

– Det er en utfordring å velge riktige produkter,
men kunnskapen om dette hos salgsleddene er fryktelig
dårlig, mener Cato karlsen. Til syvende og sist er det
likevel håndverkerens ansvar å velge rett produkt -
kombinasjon.

God dampmotstand
I Mycoteams test er det våtromsmembranen Casco Aquastop
mot slukmansjetten Wetstop som kommer best ut. Teknisk sjef
Jon Lotsberg i Azko Nobel Coatings, som produserer disse pro-
duktene, er ikke overrasket. 

– Vår membran har en SD-verdi som ligger langt over de
fleste andre, sier Lotsberg. SD-verdien er et tall på dampmotstan-
den. Jo høyere tall, jo mindre dampåpen er membranen. 

Den tekniske godkjenningen fra Sintef viser at Casco Aqua -
stop har en vanndampmotstand på 18,7 meter ved to lag og tyk-
kelse 0,48 millimeter. Vanndampmotstanden er altså langt høy-
ere når membranen blir lagt med 1 millimeter tykkelse. Til
sammenligning er vanndampmotstanden hos en del andre
membraner like i overkant av 10 meter ved 1 millimeter tyk-
kelse. Det er så vidt innenfor minstekravet. 

– Og så er det viktig å få frem at dette er produkter i et sys-
tem som hører sammen. Vi fokuserer på å få frem dette i butik-
kene. Du skal ikke gå til en Maxbo-butikk, der vi er førstevalgs -
leverandører, og bare finne ett av produktene i serien, sier
Lotsberg. 

I fjor brukte Azko Nobel 1,4 millioner kroner på å teste sine
våtromsmembraner. raa@huseierne.no
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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



Beskytt familien og hjemmet ditt
med boligalarm fra Securitas Direct

*gjelder nyinstallasjon

Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og dine nærmeste sikret, både natt og 
dag. Alarmanlegget varsler vår døgnbemannede alarmstasjon direkte. Som medlem 
i Huseiernes Landsforbund kan du kjøpe alarm til sterkt rabattert pris, både på 
installasjon og månedsleie.

Gunstig tilbud til 
medlemmer i 
Huseiernes 

Landsforbund
kr 490,-

Ferdig installert 
grunnpakke

 (ordinærpris  
kr 2980,-)

Måneds-
abonnement fra 

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

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

Påsketilbud for 
Huseiernes Landsforbunds 

medlemmer

490,-

Tilbudet gjelder til og med 25. april
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Foto: Nikolai Prebensen / Scanpix.

FORDELER: 
KONTROLL PÅ VANNET: et dusjkabinett har bunn og vegger.
Det betyr at vannet høyst sannsynlig holder seg innenfor
dette avgrensede området, og ikke trekker seg inn i fuger,
fliser og overganger. Normalt føres det et rør fra dusjkabinet-
tet som dyttes ned i det eksisterende sluket. På denne måten
får du en ekstra sikring ved sluket, som er et typisk skade- og
lekkasjepunkt på baderom. 

LØNNSOMT VED SALG: skal du selge? I så fall kan det telle
positivt på verditaksten eller boligsalgsrapporten at du har et
dusjkabinett. Mange takstmenn anser nemlig dusjkabinett for
å være en tryggere løsning enn dusjnisje, siden risikoen for
fuktskader er mindre ved bruk av kabinett. 

BEVARER FLISENE: Når du ikke dusjer direkte på flisene på
badet holder de seg pene lengre. Du unngår kalkbelegg og
misfargede fuger. 

UTSKIFTBART: Det er langt enklere og billigere å skifte ut et
utslitt eller umoderne dusjkabinett enn å rehabilitere en
dusjnisje eller i verste fall hele badet. 

ULEMPER:
PLASSKREVENDE: et dusjkabinett krever plass. Har du et lite
baderom kan det være nærmest umulig å det til å passe inn.
Få kabinetter er mindre enn 80 x 80 centimeter. skulle du
likevel få tak i et som er mindre, så husk at boltreplassen der
inne blir ekstremt liten. 

KRONGLETE RENGJØRING: et kabinett må rengjøres både
utvendig og innvendig hvis det skal holde seg pent. Det er
ofte svært vanskelig å komme til under kabinettet for å gjøre
rent gulvet der. 

DYRT: Dersom du rehabiliterer baderommet, er det de samme
kravene til oppbygging av gulv og vegger, uansett om du skal
ha dusjkabinett eller ikke. Dermed kommer dusjkabinettet i
tillegg til alt det andre – ikke i stedet for noe. skal du ha et
godt dusjkabinett koster det gjerne fra 10 000 kroner og
 oppover. 

USTABILT: spesielt enkelte av de rimelige dusjkabinettene
kan virke noe ustabile og skjøre. 

UTILGJENGELIG: Dusjkabinettet har en høy bunn som for 
folk med bevegelsesproblemer kan utgjøre en uoverstigelig
terskel. For rullestolbrukere vil et dusjkabinett stort sett være
helt utilgjengelig.  

UKOMFORTABELT: For følsomme føtter kan det være en liten
nedtur å komme fra det varme baderomsgulvet og opp i det
kalde kabinettkaret for morgendusjen. 

Dusjkabinett eller    
TeksT: RIKKE ÅSERUD
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Foto: Bademiljø.

FORDELER:
TAR LITEN PLASS: Har du et lite baderom vil et dusjhjørne
med dører du kan lukke inn mot veggen, eller med et forheng
du kan trekke fra, trolig være blant de minst plasskrevende
løsningene. 

ENKEL RENGJØRING: Du kommer til med svampen og kluten
over alt. 

ESTETISK: De fleste som pusser opp badet i dag ønsker
dusjnisje eller –hjørne fordi de anser det som den peneste
løsningen på baderommet. 

BILLIG: Å sette opp et par glassdører i et hjørne, eller henge
opp et enkelt forheng, er stort sett en billig dusjløsning.  

LØNNSOMT I BUDRUNDEN: selv om takstmenn gjerne vur-
derer dusjkabinett som en sikrere løsning på badet, er det
ikke sikkert at dette betyr like mye for potensielle kjøpere.
Mange vektlegger det estetiske og foretrekker et bad uten
kabinett. 

ULEMPER:
VANN PÅ AVVEIE: Fliser er ikke vanntette. Dusjer du rett på
gulv og vegger, krever det at våtromsmembranen under er
hel, uskadd og riktig lagt. Det må være riktig fall mot sluket,
og sluket må være bygd opp korrekt. Alle gjennomføringer må
være sikret. Ofte er en eller flere av disse tingene ikke på
plass. Fukt og lekkasjeproblemer på grunn av vann på avveie
blir dermed en langt større risiko i dusjnisjen enn i et dusj -
kabinett. 

SÅRBART: selv om dusjnisjen er utført etter alle kunstens
 regler skal det kanskje ikke så mye mer enn en litt kraftig
sprekk i en flis til før vannet likevel forsvinner dit det ikke
skal og forårsaker skader i gulv eller vegger. 

GRUNDIG RENGJØRING: Det legger seg raskt et belegg etter
vann og såpe på flisene og i fugene mellom. Dusjnisjen krever
jevnlig og godt vedlikehold både for å se pen ut og for å vare
lengst mulig.

DYRT VED REPARASJON: Har noe først gått galt i dusjnisjen,
kan det bli svært dyrt. Rehabilitering av bygningsdeler med
fuktskader er omfattende og dekkes sjeden av vanlige for-
sikringer. 

KORTERE LEVETID: Dusjing rett på gulv og vegger sliter på
badet. Trolig vil du måtte rehabilitere badet tidligere enn om
du bruker kabinett. raa@huseierne.no

     dusjnisje? Vi du ha en dusjløsning som er både pen, hold-
bar, praktisk, rimelig og trygg? Det kan være
vanskelig å få alle ønsker oppfylt på én gang. 
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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



Nytt Cane-line design for hagen
Nye materialer og dyktige designere er en kombinasjon som skaper
 innovasjon, hevder produsenten. Den prisvinnende danske designer-
duoen Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzen  har i det nyutviklet
materialet Cane-line Tex, skapt ”Diamond”, en serie polstrede lounge -
møbler til utebruk. Seriens tosetersofa og spisebordsstol er premiert
med Interior Innovation Award 2011 i Köln. www.cane-line.com

nyttpåmarkedet
“Penger er bedre enn fattigdom - om ikke annet, 

så av økonomiske grunner.”
Woody Allen

dek@huseierne.no

Designbriller for 3D
LG har samarbeidet med den verdensberømte franske
brilledesigneren Alain Mikli om å lage firmaets kom-

mende 3D-briller. De nye brillene kombinerer LGs
kunnskap om 3D-TV og Alain Miklis erfaring innen

brilledesign, og skal borge for høyeste kvalitet, 
skal vi tro pressemeldingen. www.lg.no 
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Sving øksen
Fiskars neste generasjon økser

består av syv ulike modeller som
passer til ethvert behov. Øksene er
resultat av Fiskars’ 20 års erfaring
med økseproduksjon og finjuster-

ing av detaljer for best mulig
funksjonalitet og ytelse.

www.fiskars.no

Verktøykasse på rull
Lerretstape, Gaffa, er et hemmelig
våpen med nærmest ubegrensede

bruks områder. Produsenten tesa tilbyr
et fullt sortiment til reparasjoner i

hjemmet og hagen. Extra Power Per-
fect kommer i syv farger og to ulike
bredder. Den er dessuten så sterk og
værbestandig at den også kan brukes
til å reparere takrenner, trampoline,

rør, støvsugerslanger, regntøy, presen-
ninger og kallesjer. En rull koster fra

40 kroner. www.tesa.no

Ferdig malt på 1-2-3
I stedet for å bruke fritiden til å grunne

og male eller beise i dagevis, kan du
kjøpe kledning som er industrielt be -

handlet med Jotun-produkter. Klednings -
bordene behandles når de er nye og tørre,
før de har vært utsatt for sollys eller bio -
logisk nedbrytning. Det sikrer maksimal
beskyttelse fra dag én. Dersom boligen

har en totalkostnad på 3 millioner kroner,
vil differansen etter Jotuns beregninger

være mindre enn 0,4 prosent.
www.jotun.no



Svensk 
bondestil

møter
amerikansk

østkyst
Baderomsmøbelprodu -
senten Aspen lanserer
nå den nye baderoms -

serien ”Solvik”. Svenske
kyst villaer og New Eng-

land er inspirasjons -
kildene, forteller admini strerende direktør Pontus
Eklind i Aspen. For oss som har svettet i dage- og

ukevis over flatpakkede Ikea-møbler er kanskje den
beste nyheten fra svenskene at møblene leveres ferdig
montert fra fabrikken i Jönköping. www.aspenbad.se 
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Inn i varmen
Mens enkelte kjemper en fortvilet kamp mot tagging, ønsker andre

bokstavelig talt å åpne sine dører for den beslektede grafitti -
kunsten. For disse har Fibo-trespo nå laget fire nye veggpaneler

med grafittimotiver tegnet av anerkjente kunstnere. Panelene
passer like godt i butikker, kontorer, restauranter og barer, som i

dusjen hjemme, heter det fra Fibo-trespo. www.byggma.no 

nyttpåmarkedet
“Vi har ikke sexpress i Norge, vet du, vi har pengepress.”

Forfatter Ole Robert Sunde

raa@huseierne.no

Uglesett
Føler du deg uglesett? I så fall bør kanskje
du styre unna disse vinstopperne fra svenske
KG Design, som vel bare kan gjøre vondt
verre. Uglekorkene er laget av silikon og
koster i underkant av en hundrelapp.
www.r8.no 

Størrelsen 
teller…
... i hvert fall når det 
gjelder oppvask-
maskiner, om vi skal 
tro Asko. Produsenten lanserer nå en ny generasjon av
romslige og fleksible XL og XXL-oppvaskmaskiner med
skandinavisk design. Ikke bare har maskinene størst 
kapasitet på markedet; de er også utrolig stillegående
og så miljøvennlige at de nesten er som tatt rett ut av
skauen, om vi skal ta produktbildene på alvor. Askos
oppvaskmaskiner koster fra rundt 6 000 kroner og 
oppover. www.asko.com 

Bevarer maten
Hver år kaster vi 300 000 tonn spiselig 

mat her i landet. Med en ny serie 
kjøleskap vil Bosch komme 

denne trenden til livs. 
Tekniske løsninger 

som regulerer temper-
atur og fuktighet i 
kjøleskapene gjør 
at maten holder 

lenger, heter det fra 
Bosch. Er du en stor 

matkaster, kan også investeringen på 13 500 kroner,
som det billigste av kombiskapene i den nye serien

koster, ned betale seg i løpet av kort tid.
www.bosch-home.no 
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TYSK KVALITET

• PERFEKT FOR MALING OG VEDLIKEHOLD

ROBUST LETTSTILLAS I ALUMINIUM

ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

BENYTTES AV LEDENDE STILLASENTREPRENØRER

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

•

•

•

•

INSTANT
STILLASSYSTEMER
Vår kvalitet - din sikkerhet

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

Snappy

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

13990,-

Alternativ 1

21990,-

Alternativ 2

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

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

|

Be gjerne om tilbud på andre sammensetninger til kampanjepris.
Priser er inkl. mva og eks. frakt.
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medlemsnytt
Bidrar til gode 
opplevelser
Foreningen for hjertesyke barn skal verve
medlemmer til Huseiernes Landsforbund. Det
er økonomisk lønnsomt for begge foreninger.
Huseiernes Landsforbund har derfor donert
40 000 kroner til prosjektet ”Pusterom”. Peng-
ene skal være med på å gi et pusterom i hver-
dagen til familier med hjertesyke barn. 

Det viste seg å være mange som  ønsket seg
et avbrekk i hverdagen. For å sikre mest mulig
rettferdighet ble det utført loddtrekning slik at
de tre vinnerne var helt tilfeldig utvalgt. En fa-
milie på tre fra Drammen får oppfylt sitt øn-
ske om å dra på danmarkstur med Color Line,
en familie fra Alta får nyte godt av et årskort
på Nordlysbadet, mens en familie på fem fra
Kristiansand får muligheten til å dra til Lego-
land.

– Det er viktig for Huseierne å vise enga-
sjement på flere arenaer. Derfor er det en
glede for oss å kunne bidra på denne måten.
Vi håper familiene får stor glede av gavene,
sier administrerende  direktør Peter Batta. 

GIVERGLEDE: Huseiernes Landsforbund, her representert ved administrerende 
direktør Peter Batta og markedssjef Ulf Borgan, overleverer sjekken på 

40 000 kroner til generalsekretær Helene Thon i Foreningen for hjertesyke barn.

Tilhenger tilleie
– Denne tilhengeren kan HL-medlemmer leie for kun 300 kroner pr.
døgn. Det er langt billigere enn det man må betale på en bensinstasjon,
opplyser distrikts representant i  Østfold Nord, Lars Erik  Guttulsrød. 
Tilhengeren er til daglig parkert i Moss. 

Guttulsrød treffes på telefon 91 11 52 60. Se ytterligere kontakt -
informasjon på side 109.

Ny alarmpakke 
fra Securitas Direct
Er du opptatt av både design og trygg-
het, er det nye alarmsystemet Verisure
fra Securitas Direct kanskje noe for
deg. Verisures enheter er mer stilfullt
utformet enn vanlige alarmenheter,
samtidig som noe av den siste tekno-
logien på markedet benyttes. I syste-
met inngår blant annet snakkende,
 seriekoblede røykvarslere, røyk -
detektorer som tar bilder ved røyk -
utvikling og bevegelsesdetektorer som
tar bilder ved bevegelse. For mer
 informasjon, se www.verisure.no 
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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 fleste private forsikringene.

Årets annonse i Hus & Bolig 2010

Arne Lycke, risikospesialist

www.if.no  Tlf: 02400
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medlemsnytt

– Jeg kan jo ikke ligge på latsiden bare for det
om det er bursdagen min, gliste administre-
rende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter
Batta, da han på 60-årsdagen sin ankom Oslo
Rådhus for å møte byrådsleder Stian Berger Røs-
land. På programmet sto blant annet diskusjon
om taggegebyret som kommuneadministrasjo-
nen foreslår å innføre. Gebyret skal i følge for-
slaget ilegges eiere av eiendommene det er tag-
get på. 

– Vi i Huseiernes Landsforbund reagerer
sterkt på forslaget, både fordi det i prinsippet er
å straffe offeret i stedet for gjerningsmannen, og
fordi et slikt gebyr vil komme i tillegg til flere
andre belastninger som legges på eiere av eldre
bygårder i sentrale deler av Oslo kommune, sier
Batta. 

Flyktning
Peter Batta kom til Norge som flyktning fra
Ungarn da han var fem år gammel, og bosatte
seg sammen med familien i Ås. Etter endt skole-
gang sto Universitetet i Oslo for tur, der han
studerte samfunnsøkonomi. I løpet av sine tid-
lige karriereår var han innom både journalistik-
ken og Bankfunksjonærenes forbund, før han i
1987 fant ut at han ville begynne å kjempe hus-
eiernes sak. 

Da Peter Batta dannet Huseiernes Landsfor-
bund, etter å ha brutt ut fra Norges Huseierfor-
bund, var medlemstallet rundt 4 000. I dag er
det på 175 000. Tallene sier sitt om hvilken inn-
sats Batta har gjort for organisasjonen. 

Turbofart
Det er altså liten tvil om at Huseiernes leder har
holdt turbofart de siste 24 årene. Og det er ing-
enting som tyder på at han har tenkt å roe ned
tempoet. For tiden har han hendene fulle med
blant annet Strømaksjonen 2011, der Huseier-
nes Landsforbund krever tiltak som reduserte
avgifter på strøm til husholdningene og bedre
støtteordninger fra Enova.

– Men om jeg kan, legger jeg ikke møter til
klokka ni på morgenen lenger. Det er rett og
slett blitt litt for tidlig for meg, røper direktøren
smilende. raa@huseierne.no

Peter Batta 60 år
Han lente seg ikke velfortjent tilbake i kontorstolen og

spiste kake, Peter Batta, da han fylte 60 år mandag 
7. mars. I stedet troppet han opp i Rådhuset for å tale 
huseiernes sak med byråds leder Stian Berger Røsland. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

FEIRET I RÅDHUSET: Jubilant Peter Batta besøkte byrådsleder Stian Berger Røsland (H) for å diskutere tagging.
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HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter 
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss. 
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

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

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

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

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

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 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. 349,- 449,-

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

Store bygg skal energimerkes
Alle næringsbygg må nå ha gyldig energi -
attest. Kravet gjelder også sameier, borettslag
og eiendoms selskaper. Huseiernes Landsfor-
bund har derfor inngått en rabattavtale med
Network Energy.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Fra 1. juli 2010 trådte energimerkeforskriften i kraft. Den
krever blant annet at alle næringsbygg over 1 000 kvadrat-
meter skal ha gyldig energiattest og at alle klimaanlegg
som dekker arealer over 500 kvadratmeter skal energi -
vurderes. I tillegg skal også alle fossilfyrte kjeleanlegg  
som dekker arealer over 400 kvadratmeter få en energi -
vurdering.

– Her er det mange som ikke er klar over hvilke plikter
de har og nesten ingen er klar over at fristen for dette fak-
tisk allerede har gått ut. Nå signaliserer Enova og NVE at
de vil være snille i forhold til sanksjoner om ikke fristen er
blitt overholdt, men det er allikevel et tydelig signal om at
man nå må komme i gang, forteller daglig leder Bård
 Harald Kroken i Network Energy AS.

I følge Kroken er det kun to prosent av alle nærings-
bygg som var oppdatert i forhold til de nye kravene.
 Dermed er det mange som har en jobb å gjøre.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke bare gjelder
 næringsbygg. Dette gjelder også gårder, sameier, borettslag
og eiendomsselskaper. Det er mange gårdeiere der ute
som ikke er profesjonelle, og alle disse trenger hjelp.
Gjennom vår avtale med Huseiernes Landsforbund får
alle en energivurdering og energimerking av eiendommen
med ti prosent avslag i prisen, forteller Kroken. 
dek@huseierne.no

Mobilt bredbånd 
på hytta i påsken?
For noen er hytta en kjærkommen frisone for e-post, nettaviser
og youtube. For andre er det en nettsosial dødsone der man
ikke får oppdatert facebookprofilen på mange, lange dager.
Gjelder det siste for deg eller noen i din familie, kan mobilt
bredbånd være tingen. Alle medlemmer av Huseiernes Lands-
forbund kan nå få mobilt bredbånd fra Ventelo med 200 kroner
i rabatt på etableringskostnaden. Over alt der det er mobildek-
ning sørger mobilt bredbånd fra Ventelo for at du alltid kan
være på nett. Det mobile bredbåndet koster 240 kroner i måne-
den, inkludert 5 GB datamengde i Norge. Bredbåndet kan be-
stilles hos Ventelo Privat på telefon 04600. Husk å oppgi at du
er medlem i Huseiernes Landsforbund ved bestilling. For mer
informasjon, se www.ventelo.no/spesialavtaler/huseierne/ 



107hus&bolig 2–2011 •

                                     EUROPEISKE har en egen, og til enhver tid, OPPDATERT DATABASE med mer enn 60.000 LEGER 
        OG SYKEHUS over hele verden. Vi vet hvem som er GODT KVALIFISERT og hvem 
                         du skal holde deg langt unna. Derfor kan du FØLE DEG TRYGG hos oss.

europeiske.no

SPIDER!SPIDER!REDD FOR Å HAVNE PÅ FEIL SYKEHUS I UTLANDET?

De
nn

e 
an

no
ns

en
 e

r 
ba

se
rt

 p
å 

en
 a

v 
Eu

ro
pe

is
ke

 s
in

e 
re

kl
am

ef
il

m
er

 s
om

 v
is

er
 h

vo
rd

an
 d

et
 k

an
 g

å 
hv

is
 d

u 
ha

vn
er

 p
å 

fe
il

 s
yk

eh
us

 i
 u

tl
an

de
t.

 D
u 

ka
n 

se
 f

il
m

en
 p

å 
eu

ro
pe

is
ke

.n
o

 B
A

T
E

S
 D

IA
L

O
G

  
  

Fo
to

: 
N

ic
 O

sb
o

rn
e



108 • hus&bolig 2–2011



109hus&bolig 2–2011 •

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
Meglergaarden AS
Storgaten 6
1531 MOSS
Telefon 91 11 52 60
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 91 19 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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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

BYGG- OG TØMRERMESTER

FUKTPROBLEMER

Tørr kjeller – Garantert !
Fuktproblemer i kjeller, 

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

Byggmesterkontoret fjerner 
fuktproblemene.

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

post@byggmesterkontoret.no
www.byggmesterkontoret.no

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060

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

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net
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RADONMÅLING – BEFARING – TILTAK

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040
OSLO:  22 95 08 00

 
  

 
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

•  MålinG   •  BefarinG   •  TilTak

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

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYR

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 

TANKRENS

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ring Unni T. Johansen tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til unni.t.johansen@c2i.net

 
  

 

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

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.
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Sprer varmen fra ovnen  
bedre i rommet 

Mindre vedforbruk - Stille 
Lager sin egen strøm  

perfekt hjemme og på hytta! 
Messing eller nikkel 

Lekker utførelse 

www.ecofan.no 
Tlf. 7899 0099 

Faks 7899 0098 
ellen@ecofan.no 

 

Økoviften Ecofan 

VARMESPREDER

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

GARASJER OG PORTER

Trenger dU noe Til hUseT?

Du kan finne det her under 

vignetten løp & kjøp.

Våre annonsører står mer enn 

gjerne til tjeneste.

SENTRALSTØVSUGER

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!

STIGER OG STILLASER

Er du ennå ikke
medlem og vil 

vite litt mer om
medlemsfordeler 

i Huseiernes 
Landsforbund?

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

GJERDER OG GJERDEPORTER

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

Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

ring 

Unni 
T.  Johansen

Tlf.  64908666

eller e-posT

unni .t . johansen

@c2i .net
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Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
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Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50
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Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 2 må vi ha senest 1. juni 2011.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningssetningen i kryssordet
i nummer 1-2011 og de hel-
dige vinnerne av Hus & Boligs
flotte ryggsekk, bekjentgjøres 
i neste utgave.

Send gjerne svaret på e-post 
til husogbolig@huseierne.no.
NB: Skriv "Kryssord nr. 2" 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 rapport. I tillegg 

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 HL-medlem for du opptil 40 % rabatt 
på våre tjenester:

 
Prioritert kundeservice 04600
Rabattene er beregnet ut i fra våre allerede lave 
standardpriser og vil variere iht. produktvalg.
For mer informasjon og bestilling, 
ring tlf.  04600, eller se 

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      
f         
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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. 21 96 03 50 eller 

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

  

     
        

      

 

    
        

  

 
  

         
     

     
      

  

 
   

 
 

     
  
     

  

      
        

        
        
  

      

    mier Gå inn på www.huseierne.no  
for å se vårt store utvalg av premier. 
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2  •  2 011
kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

2 •2011

Kabinett eller nisje? Nye ligningsverdier Oljefri fyring

Boliglån

Flytende rente

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

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

NÅ INNTIL 50 ÅRS LØPETID
AVDRAGSFRITT INNTIL 10 ÅR

Se hva som
IKKE dekkes

FORSIKRING:
Les vilkårene nøye

Oslo-familie 
fikk lekkasje 
på badet

Gode råd ved hyttekjøp


