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Uansett om du er hjemme eller på reise – når      
uhellet er ute er det skadeoppgjøret som avgjør hvor 
god forsikringen din er. Hvert år gjennomfører vi      
1,4 millioner skade  oppgjør. Det er flere enn noen 
andre,  og det har lært oss en god del. Vi tar over 
ansvaret for skaden med en gang noe har skjedd. 

Og vi sørger for å løse mer enn halvparten av alle 
saker innen 24 timer. 

Selvsagt burde vi fortalt deg mer om alle for-
delene og rabattene du får som medlem av HL. 
Men de kan du lese om på www.if.no

Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR SLIK 

DET BURDE VÆRE.
RABATT PÅ REISEFORSIKRING  FRA EUROPEISKE  

FOR DEG SOM ER MEDLEM I HL.

I samarbeid med:

www.if.no
Telefon 02400

5 % RABATT
PÅ EUROPEISKE REISEFORSIKRING
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PASS OPP: Overnattingsgjester i
boden kan by på problemer hvis du

ikke har søkt og fått tillatelse. 
Foto: Rikke Åserud.
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FOKUS PÅ VEDLIKEHOLD: Vår i luften betyr
også at vi ser vinterens skader. Garasjegulv i

betong får hard medfart av snø og salt.
Foto: Barbro Fauske Steinde.

EPLEKJEKT: Se hvordan du kan lykkes med
frukttrærne. Foto: Nina Granlund Sæther.
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– vi skal samme veien

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

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

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

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

Borte bra, hjemme best

In
M

ed
ia

 A
S

 -
 F

ot
o:

 iS
to

ck

        

4 • hus&bolig 3–2011



    

   
       

        
        

          
           

    

  
           

          
           

           
      

            
            

           

   

 
 

 
 

        

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

Istorslagne og kostbare annonser har Enova den siste vin -
teren oppfordret oss til å redusere strømforbruket. ”Unngå
iskalde grøss” er budskapet i en av annonsene som blant

annet har stått på trykk i Hus & Bolig. ”Bytt varmekilde – søk
støtte fra Enova”, står det med fete bokstaver. Videre får vi vite
at installering av varmepumpe, sentralt varmestyringssystem,
solfangere eller pelletskamin er eksempler på tiltak som kvali -
fiserer til støtte.

Vi har tidligere påpekt at støtteordningen fra Enova er be -
tydelig dårligere enn Oslo kommunes. Bytter man ut oljefyren
med et mer energivennlig oppvarmingsalternativ, kan man i
hovedstaden få flere titusentalls kroner i støtte – avhengig av
hvor mye energi man sparer. Fra Enova kan man maksimalt få
10 000 kroner. 

En annen hake ved Enovas støtteordninger, er at de færreste
av oss er kvalifiserer til støtte. For det er ikke solfangere Ola og
Kari først og fremst ønsker seg. Heller ikke kostbare strøm -
styringsanlegg når små duppeditter til ca. hundrelappen kan
gjøre nesten like god nytte. Lommeboken styrer valgene, og
da foretrekker vi å tilleggsisolere, bytte ut vedovnen med
en ny og bedre, eller vi investerer i en luft-til-luft varme-
pumpe. Dette er gode miljøtiltak som vi vet virker. Men
ingen av disse tiltakene gir oss en eneste krone fra Enova!
Statsforetakets annonsekampanje er misvisende når det
står at installering av varmepumpe er et av tiltakene som
kvalifiserer til støtte. Det er bare kostbare vann-til-
vann varmepumper som er støtteberet -
tiget, ikke folkepumpa. 

Resultatet som kommer frem i en
undersøkelse TNS-Gallup har gjort
for Hus & Bolig undrer oss derfor
ikke. Bare 1,9 prosent av befolk-
ningen er svært godt fornøyd med

Enovas støtteordninger for energitiltak i boliger. 12,7 prosent
er middels godt fornøyd. Resten av de spurte kjenner ikke til
støtteordningene, er lite fornøyd eller svarer vet ikke.

I Enovas ledelse er man såre fornøyd med tallene. De viser
til at 1,9 pluss 12,7 prosent av befolkningen tilsvarer ca.
345 000 husstander, og det er flere enn de som har mottatt
støtte. De sier til og med at tallet er overraskende høyt. 

Hus & Bolig måler med jevne mellomrom hva leserne
 mener om innholdet i bladet og hvordan det formidles. Hadde
vi skåret så dårlig på en undersøkelse, måtte vi umiddelbart
satt oss ned og analysert hele konseptet vårt og sett hva vi
måtte gjøre for at leserne skulle bli mer fornøyd. Vi ville ikke
slått oss til ro med at bare 15 prosent av medlemmene våre var
passelig fornøyd, og at mer enn halvparten ikke en gang visste
hva vi sto for. Huseiernes Landsforbund måtte i tillegg vurdert

om den delen av kontingenten som går til bladet, ble brukt
fornuftig. 

Enovas mål er selvfølgelig ikke popularitet,
men skal vi slå oss til ro med at det bare er
en eksklusiv liten gruppe som får midler til
energitiltak? I 2009 disponerte Enova ca.
450 millioner kroner. Kun 40 millioner ble
kanalisert tilbake til husstandene som fi-

nansierer ordningen. Mener storting og regje-
ring at den norske befolkningen skal gjøre mer

for å redusere klimautslippene, er det på tide å
gjøre grunnleggende endringer i Enovas mandat

slik at langt flere av oss får et insitament 
til å velge miljøvennlige løsninger.

Pengene er der. ngs@huseierne.no

Bare for de få

Foto: Berit Roald, Scanpix
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Vi har vært en privilegert gruppe i If forsikring i mer
enn 20 år. Stort sett har vi i hele denne perioden hatt 
10 prosent rabatt på skadeforsikringene. Dersom våre
medlemmer hadde hatt 10 prosent mindre i skade -
utbetalinger, i forhold til premien, så hadde rabatten
vært vel fortjent. Nå er det imidlertid slik at skade-
forløp og skadeprosenter er omtrent identisk for Ifs
forsikrings  kunder generelt, som for våre medlemmer i
If. Sett fra Ifs side har de svært beskjeden fortjeneste fra
HLs forsikringskunder. 

Foreløpig skal vi ikke overdramatisere dette. Vi har
hatt meget konstruktive møter med If og i løpet av
 høsten vil vi i fellesskap komme med enkle og gode
forebyggende tiltak til våre medlemmer – i håp om å 
få ned skadeprosenten. Det vil gagne både dere og oss.
Vi vil gi råd om hvordan du kan redusere faren for
brann, vannskader og innbrudd, og så håper og tror vi
at det vil hjelpe. Det er en forutsetning for å beholde
den gode rabatten vi har på våre forsikringer i If. Bli
med på kampanjen som vil gå på vår hjemmeside
www.huseierne.no og i Hus & Bolig. Det blir fine
 premier å vinne for dem som deltar til høsten!

Kutt eiendomsskatten
Årets kommunevalg  går av stabelen 12. september. 
I god tradisjon vil HL flagge foreningens hjertesaker og
håpe på at medlemmer og velgere vil ta dem med i sin
vurdering av det partiet de til slutt velger å gi sin
stemme til. Eiendomsskatt og riktig prising av kom -
munale avgifter og gebyrer vil være sentrale utspill fra
vår side. Vi vil ikke fokusere på enkeltpartier eller
 politikere, men sette sakene i fokus. Bruk av P4, Radio
Norge, reklame på busser og andre egnede steder vil
være våre kanaler. 

Ellers håper vi selvsagt på at våre utspill også vil ha
allmenn interesse for omtale i presse og kringkasting.
Vi har for lengst nedsatt en arbeidsgruppe som for -
bereder HLs ”valgkamp”.

Vi er blitt huseiere
Endelig er det et faktum at Huseiernes Landsforbund er
blitt huseiere. Etter forhandlinger med eierne av Fred.
Olsens gate 5 AS i over to år, er vi blitt enige om pris 
og vilkår for kjøp av bygningen vi holder til i. Den for-
melle overdragelsen vil skje 1. juli i år. Bygget har syv
etasjer pluss lager i kjelleren. HL benytter allerede fire
etasjer i bygget, og det resterende er utleid.

ROS fra BATTA går til finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo for hans artikkel i
bladet Samfunnsøkonomen nr. 2-2011. Han skriver blant annet: ”I årene 2005-2007 var vi i ferd med å

utvikle nye bobler i bolig- og eiendomsmarkedene. Norges Banks rentehevninger var for små og/eller
for sjeldne. Da rentene ble satt opp gjennom 2007 og 2008 fikk vi en klar korreksjon nedover. De
kraftige rentesenkningene, som sprang ut av den internasjonale krisen, reddet de norske eiendoms-
markedene fra betydelig nedgang og bankene for tap. Faren for ny stor nedgang i disse markedene

synes nå mindre. Husholdningenes gjeld og prisene på bolig- og næringseiendommer ligger imidlertid
på historisk høye nivåer. Det er derfor viktig å redusere risikoen for nye kriser ved en gradvis, og ikke for

langsom, normal isering av rentene, ved begrensninger i bankenes boliglån, strengere krav til bankenes egenkapital og
fortsatt tilsyn med bankenes lån til boliger og andre eiendommer.”

Vi er helt enige med Skogstad Aamo i at det er tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrems rentepolitikk som i enkelte 
perioder nesten førte til alvorlige bobler og krakk i boligmarkedet. Det var ikke for lite eiendomsskatt som var hoved -
årsaken, slik Gjedrem påsto. Noe til ettertanke – ikke bare for den pensjonerte sentralbanksjefen! p.batta@huseierne.no

Reduser 
forsikringsskadene 

Peter Batta har ordet:
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Bygget har en særdeles god beliggenhet, bare noen minutter fra Oslo S, 
P-hus, trikk, T-bane og buss. Fra mitt kontor ser jeg rett ned på Operaen og
Oslo Børs. Medlemmer som er i byen er hjertelig velkomne til å stikke innom.
Gjør gjerne en avtale med en av oss på forhånd.

Strømaksjonen går sin gang
I januar satte vi i gang Strømaksjonen 2011 med brask og bram. Vi fikk en
 omfattende pressedekning både i NRK radio og tv, i TV2 og i en rekke blader
og aviser. Aksjonens mål på kort sikt var å få redusert husholdningenes strøm-

regninger vinteren 2011. På lang sikt er målet å sikre trygg og sikker
kraftforsyning for hele landet, til forutsigbare priser. Vi har

deltatt i møter og debatter med olje- og energideparte-
mentet, Statkraft og ENOVA. Aksjonen har så langt
kun oppnådd beskjedne resultater. Husholdninger
med bostøtte har fått en ekstra bevilgning til å dekke
strømregningen i januar og februar. Bevilgningen fra
statsbudsjettet til ENOVAs pott til husholdningene er
økt fra 40 millioner til 110 millioner kroner. Dette er
som dråper i havet.

Vi kan imidlertid forsikre om at aksjonen 
går sin gang. Vi argumenterer overfor en rekke
stortings representanter for å få til en støtteordning
for etterisolering av boliger. Dessuten skal vi foreta
kontroller av tappingen av betydelige vann -
magasiner, med målsettingen om å beholde
 forsvarlig  fyllingsgrad for hele året.

p.batta@hus eierne.no

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Rikke Åserud
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RIS fra BATTA går til Nesodden og Oppegård kommuner fordi 
de har landets høyeste gebyrer for behandling av en byggesøknad. Dette er de eneste 
kommunene i Norge som tar over 30 000 kroner i gebyr for å bygge en enebolig på 
200 kvadratmeter. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 8 182 kroner. 
Syv kommuner tar ikke betalt for behandling av byggesøknader i det hele tatt!

Grunnen til at vi reagerer, er at byggesaksgebyret etter loven maksimalt skal gjenspeile
selvkost, altså det som det faktisk koster å utføre tjenesten. Noen søknader er enkle, mens andre 
er mer kompliserte. I byer og tettbygde strøk vil det ofte være flere naboklager og problemstillinger
som fordyrer behandlingen, men at selvkost skal variere fra null til 34 000 kroner er helt vilt. 
Etter vår mening bør prisen ligge i intervallet 5 000 til maksimum 15 000 kroner.

Nå er det påkrevet at de lokale folkevalgte, kommunerevisjonen og fylkesmennene tar tak i
prisingen av gebyrene og rydder opp i alt rotet. p.batta@huseierne.no
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Samtidig som at sommeren titter frem, gjør mye søppel det samme. Likevel hersker det ingen tvil 
om at det skal bli en super sommer for alle som bor i, og besøker Oslo. Alt som trengs er et lite 
skippertak. Derfor oppfordrer vi alle Osloborgere til å støtte opp om årets Ruskenaksjoner og ellers 
ta godt vare på byen vår.

Måtte alle få en ren og fin sommer.

En renere by for alle, alle for en renere by!

www.rusken.no
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Over halvparten av oss risikerer å gå glipp av opp til
10 000 kroner når vi skal investere i ny og miljø-
vennlig oppvarming til boligen, rett og slett på

grunn av manglende kunnskap om hva Enova gir penge -
støtte til. Det viser den rykende ferske undersøkelsen Hus
& Bolig har fått gjennomført for å finne ut av folks
inntrykk av Enovas tilskuddsordning for husholdning-
ene. 

Ingen lystig lesning
I Enovas resultatrapport for 2010 står det at et av
statsforetakets mål er å ”styrke omdømme, profil,
kjennskapen til og kunnskapen om Enova som
energi- og klimapolitisk virkemiddel”. Under-
søkelsen Hus & Bolig har fått utført av TNS
Gallup, viser at dette nok er et punkt Enova må
jobbe hardt med i tiden fremover. Menings-
målingen er tilsynelatende ingen lystig les-
ning for Enova. På spørsmålet ”Hvor godt
fornøyd er du med Enovas støtteord-
ninger?” svarer atten prosent ”vet ikke”, og
seksten prosent ”lite fornøyd.” Disse
kommer i tillegg til de 52 prosentene
som svarer at de ikke kjenner støtte-
ordningene. Til sammen er det altså
rundt 86 prosent av oss som har et
negativt eller ikke-eksisterende for-
hold til støtteordningen. 

Tyveri
Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund

er ikke særlig imponert over tallene i Hus & Boligs undersøkelse.
Heller ikke særlig overrasket. Han mener det er et grovt misfor-
hold mellom de som finansierer Energifondet som Enova for-
valter, og de som får nytte av det: 

– Min undersøkelse fra i fjor viste at Enova i 2009 tok inn
ca. 450 millioner kroner fra husstandene. Og så ga de tilbake ca.
40, altså rundt ti prosent – resten gikk til helt andre formål. Det
er rett og slett tyveri, raser Refling.

nyheter



VILLEDENDE: Installering av varmepumpe,
 sentralt varme styringssystem, solfangere eller
pelletskamin er eksempler på energisparende til-
tak med god effekt som kvalifiserer til støtte fra
Enova, står det i reklamen. At det må være en
vann-til-vann varmepumpe opplyses det ikke om.

Misnøye med 
Enova

Under halvparten av de spurte i en undersøkelse TNS Gallup har utført for Hus & Bolig vet
at Enova gir penger til energitiltak i boliger. Bare to prosent av de spurte svarte at 

de er svært fornøyd med støtteordningen. Enova mener tallene er gode.

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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Huseiernes Landsforbund får stadig telefoner
fra folk som vil ha hjelp til å finne frem til støt-
teordninger for enøktiltak. 

– Da er svaret dessverre som oftest at det ikke
er mye å hente. Folk blir overrasket, skuffet og fø-
ler seg lurt, sier Refling, som synes Enovas satsning
på industrien fremfor boligmassen er uforståelig,
tatt i betraktning at rundt 40 prosent av CO2-ut-
slippene i Norge kommer fra bygninger. 

Godt fornøyd
Enova er imidlertid godt fornøyd med tallene i
undersøkelsen. Når prosentene omsettes i hus-
stander finner vi at over en million norske hus-

holdninger kjenner til tilskuddsordningen, på-
peker seniorforsker Sverre Inge Heimdal i Enova.

– Dette er ikke dårlige tall for en ordning som
retter seg mot den type produkter ordningen set-
ter fokus på, mener Heimdal, og sikter til at den
økonomiske støtten gis til produkter det foreløpig
ikke er noe stort marked for, som solfangere, pel-
letskjeler, vann-til-vann-varmepumper og så vi-
dere. Dette smale utvalget av hvilke produkter
som støttes, kan forklare hvorfor seksten prosent
av oss er ”lite fornøyd” med støtteordningen, me-
ner han:

– Produktene som omfattes av ordningen er
ikke de som vil ha høyest volum, men vårt håp er
at en eller flere vil få det, sier Heimdal. Han viser
til at det selges mellom 50 og 70 000 luft-til-luft
varmepumper årlig. 

– Hadde hovedformålet til støtteordningen
vært å heve Enovas popularitet, skulle vi tatt disse
inn i ordningen. Men da ville pengene gått til til-
tak som likevel ville blitt gjennomført og som har
en bra lønnsomhet for den enkelte, sier Heimdal.
Han minner om stortingsvedtaket som i 2006
slo fast at tilskuddsordningen først og fremst
skulle ”gjøre et løft for å introdusere oppvar-
mingsteknologi med begrenset utbredelse i mar-
kedet.”  

Ikke dårlig
I Hus & Boligs undersøkelse sier to prosent av be-
folkningen seg ”svært fornøyd” med støtteord-
ningen. Svært fornøyd er også Enova med dette
tallet. 

– Omsatt i antall husstander vil de svært for-
nøyde indikere et antall av 41 000. Dette er fak-
tisk høyere enn summen av det antall som har
mottatt tilskudd fra ordningen i 2003 og den vi
har hatt gående fra 2006, sier Heimdal. Når han
legger til de 13 prosentene av oss som er ”middels
fornøyd,” kommer han opp i ca. 315 000 husstan-
der – over tre ganger så mange som har mottatt
støtte. At faktisk så mange er fornøyd er en gåte for
spesialrådgiveren.

– Jeg må få lov til å tenke litt på årsaken til
dette, kommenterer Heimdal. Han påpeker vi-
dere at ”vet ikke”-gruppen er svært interessant
for Enova.

– Dette er folk som sannsynligvis vil ha ord-
ningen ”på radaren” hvis de skulle komme i en
posisjon hvor de vil vurdere større energitiltak.
Det er en viktig gruppe for oss kommunikasjons-
messig, sier Heimdal. raa@huseierne.no

På spørsmålet ”Hvor fornøyd er du med Enovas  støtteordninger
for energitiltak i boliger?” svarte et representativt utvalg 

av befolkningen slik: 

Undersøkelsen ble gjort av TNS Gallup for Hus & Bolig. 

Kjenner ikke 
til Enovas 

støtte-
ordninger: 

51,7 %

Vet ikke: 17,7 %

Svært godt 
fornøyd: 
1,9 %

Middels godt
fornøyd:
12,7 %

Lite fornøyd: 16 %

Enova gir inntil 10 000 kroner i støtte til
folk som vil  investere i visse typer enøk-
tiltak i boligen. For mer informasjon, 
se www.minenergi.no eller ring Enova på
telefon 800 49 003.
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SOMMER, FERIE...OG POLLENSESONG. 
RENERE LUFT INNENDØRS MED 

EN VARMEPUMPE FRA PANASONIC.  

Når du kjøper en Panasonic luftvarmepumpe, får du ikke bare bedre 
hjemmeøkonomi, en renere miljøsamvittighet, bedre inneklima og 
renere luft. Du får Panasonics samlede erfaring og kompetanse pakket i 
en stilren design for det skandinaviske hjemmet.

Med mer enn 30 års erfaring med levering av luftvarmepumper i over 
120 land, er Panasonic utvilsomt blant de fremste i bransjen. 

ALT TELLER

For mer informasjon, besøk www.panasonic.no
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Kristiansand kommune kunne benyttet mer
presise og lettere tilgjengelige begreper i in-
formasjonsmaterialet til skattyterne. Det

er likevel vanskelig å kritisere kommunens be-
grepsbruk i de nevnte dokumentene på rettslig
grunnlag, skriver Sivilombudsmannen. 

– Jeg er skuffet. Nå sitter vi med norsk rekord
i anker, byens størrelse tatt i betraktning. Jeg tror
imidlertid at 4 600 klagesaker bekrefter at kvalite-
ten på arbeidet, kvalitetssikringen og informa-
sjonen var for dårlig, sier Espen Solum oppgitt.
Distriktslederen i Huseiernes Landsforbund hev-
der at Kristiansands befolkning er rasende.

– Når Kristiansand kommune har gjort alt de
kan for å tåkelegge faktum og elegant hopper
over enkle informasjonskrav, så har en forbruker
større rettigheter ved kjøp av en miksmaster enn
når befaringspersonell skal vurdere hjemmet hans
for ti år fremover, sier Solum. Han peker blant an-
net på at soneinndelingen ble endret to dager før
takstmaterialet ble sendt ut, uten at forbrukerne
ble informert. Soneinndelingen ble endret på
nytt én virkedag før klagefristen gikk ut. Heller
ikke dette ble det informert om før i tolvte time.

Den engasjerte distriktslederen er også skuffet
over at ombudsmannen unnlot å kommentere at
ordføreren anbefalte produktet som det beste
taksertingsprodukt som noen gang er levert og an-
befalte sine borgere ikke å anke.

– NRK har dokumentert at et friområde med
bunkere fra 2. verdenskrig er blitt til nærings-
eiendom, og HL har dokumentert at garasje er
blitt til hangar. Geomatick IKT har dermed bekref-
tet at ikke alle eiendommene ble befart, sier So-
lum.

Mange saksbehandlingsfeil
I svarbrevet til Huseiernes Landsforbund kommer
det frem at ombudsmannen får et relativt stort
antall klager på kommunenes forståelse og an-
vendelse av lover og regler som har tilknytning til
innføring og utskriving av eiendomsskatt. Både
Finansdepartementet og Sivilombudsmannen har
tidligere bemerket at det er behov for å gå inn i
terminologien og de formelle rutinene ved neste
revisjon av eiendomsskatteloven. 

– Hovedtyngden av disse klagene gir inntrykk
av at mange saksbehandlingsfeil knyttet til takse-
ring og klagebehandling kunne vært avverget hvis
regelverket på dette området hadde vært lettere til-
gjengelig, særlig for kommunene, men også for
skatteyterne, skriver Arne Flitflet. 

Av brevet kommer det også frem at lignings-
verdiene en gang i fremtiden skal utgjøre skatte-
grunnlaget for eiendomsskatten. 
ngs@huseierne.no 

nyheter

Klage førte ikke frem
Kristiansand kom-
mune har gitt så

utilstrekkelige opp -
lysninger om eien-
domsskattetaksten,
at skatteyterne i
praksis ikke kan

finne ut om de har
grunn til å klage
eller ikke, skrev

 Huseiernes Lands-
forbund i en klage
til Sivilombuds -
mannen. Klagen
førte ikke frem,
men ombudet

forstår kritikken. 

NINA GRANLUND SÆTHER
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Ansvarsrett 
som selvbygger
Målet er at de nye reglene
skal gjelde fra sensomme-
ren i år.

– I mellomtiden kan
de som skal bygge om ba-
det sitt søke om ansvars-
rett som selvbygger, opp-
lyser Navarsete. 

Ansvarsrett som selv-
bygger kan imidlertid ikke
hvem som helst få. Som
søker må du ”sannsynlig-
gjøre å inneha tilstrekke-
lige kvalifikasjoner,” heter

det i veiledningen fra Statens Byggtek-
niske Etat. Dersom du har bistått i lig-
nende jobber eller har kurs på områ-
det, teller det positivt, for kompetanse
og erfaring skal tillegges vekt. 

Som søker må du dessuten sannsyn-
liggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstil-
lende utført, og at det blir gjort i samsvar
med plan- og bygningsloven og under-
liggende regelverk. Godkjenning kan
kun gis til prosjekter på bolig eller fri-
tidsbolig, og bare til byggverk til selvbyg-
gers eget bruk. Det er kommunen som
avgjør om det skal gis godkjenning. 

Vil sjekke gebyrene
Navarsete varsler også en gjennom-

gang av hvordan kommunene
fastsetter gebyrene i bygge-
saksbehandlingen. Kommu-

nene skal ikke ta mer i gebyr enn
det koster å håndtere søknadene. 

– Derfor er det vanskelig å forstå at
det skal være så stor forskjell i gebyret for
å få behandlet en søknad om oppføring
av enebolig, sa  Navarsete i talen på Byg-
gedagene 2011. raa@huseierne.no

– Det er blitt for mye by-
råkrati i små byggesaker.
Det sa kommunalminis-
ter Liv Signe Navarsete da
hun holdt tale på Bygge-
dagene 2011 i slutten av
mars. Hun varslet der en
oppmyking av reglene for
oppussing og rehabilite-
ring av våtrom. Det vil
føre til at den nevenyttige
huseier igjen skal få lov
til å pusse opp sitt eget
bad.

To alternativer
I dag er det slik at søknadsplikt inntrer
ved vesentlig endring eller vesentlig re-
parasjon av baderommet. Søknaden må
sendes av ansvarlig foretak. Hvordan de
nye reglene vil se ut, er foreløpig uav-
klart, men Navarsete ser for seg to alter-
nativer:

– Det ene er en meldeplikt uten krav
om ansvarlig foretak. Det andre alterna-
tivet er å unnta våtromsarbeid i eksiste-
rende bygg fra krav om søknad og mel-
ding, sa statsråden til byggenæringen.

Den nye plan- og bygningsloven,
som trådte i kraft i juli 2010, hadde blant
annet som mål å hindre byggeskader.
Det var noe av bakgrunnen for at re-
glene for våtromsarbeider ble strammet
inn.

Nye baderoms -
regler – igjen

nyheter

1. juli 2010 trådte nye byggeregler i kraft. De gjorde det nærmest
umulig for den nevenyttige huseier å pusse opp badet på egenhånd.
Nå varsler kom munaldepartementet en oppmyking av reglene. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Bedre trivsel 
med tørr 
krypkjeller

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

Hvordan ser det ut 
under ditt gulv?

 

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

 

det første året. Vi vil også gi

 

5 års garanti på avfukteren.

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

 

Liv Signe Navarsete
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Norges TakseringsForbund er organisasjonen
for takseringsforetak i Norge. Våre medlemsforetak

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

VI SETTER 
PRIS PÅ 
NORGE

6 2 8 8 4 5 2 0 0

www.ntf.no
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Ihøst sendte Folkehelseinstituttet en bekym-
ringsmelding til Statens byggtekniske etat om
problemer som skyldes økt bruk av polystyren

under sålen på hus, i vegger og tak. Å lokalisere
og utrydde maur i isolasjonssjiktet er både svært
vanskelig og meget kostbart.

– Vi ser enorme skader der stokkmaur og svart
jordmaur gnager seg ganger i polystyren, sa avde-
lingsdirektør Preben Ottesen ved avdeling for
skadedyr til Hus & Bolig. Men nå er det håp om
å få bukt med problemet i nye bygg. På nyåret lan-
serte Protan en ny maurmembran som er utvik-
let i samarbeid med Tønsberg Skadedyrkontroll.
Foreløpig er det det eneste produktet som kan
motstå maurangrep.

Beskytter også mot radon
– Vi vet at maur etablerer seg i all type polystyren.
Når vi samtidig vet at det er forbudt å tilsette
giftstoffer i isolasjonen for å forhindre etable-
ring av maursamfunn i konstruksjonen, er mon-
tering av maurmembran en god løsning, sier Ken-
neth Ervik i Tønsberg Skadedyrkontroll.

Produktsjef i Protan, Bjørn Nordseth, forkla-
rer at membranen er bygget opp av flere sjikt.
Overside og underside består av polyolifin, såkalt
FPO. I midten ligger det en armering av sterk
polyestertekstil. Denne materialoppbyggingen
sikrer både god radontetthet og god styrke. På
undersiden er det en filtduk som skal beskytte
mot ujevnheter i underlaget. 

Membranen må monteres av profesjonelle
entreprenører. Dette sikrer sterke og lufttette skjø-
ter, samt en solid tilslutning til detaljer. Forskning
ved Folkehelseinstituttet viste nemlig at maur
gnagde seg igjennom en rekke membraner, og at
skjøter og rørgjennomføringer er meget kritiske
punkter. Det er derfor helt nødvendig å bruke
varmluft for å sveise overganger og skjøter ved leg-
ging av maurmembran. ngs@huseierne.no

Membran
kan beskytte 

mot maur
Økt bruk av polystyren, isopor på folkemunne, har 

bekymret Folkehelseinstituttet i lengre tid. I kombinasjon
med gulvvarme gir dette isolasjonsmaterialet optimale
forhold for maur innendørs, men nå er det utviklet en

membran som kan hjelpe.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER FOTO: SVEIN BRIMI

UTHULET: Slik kan isoporen
under gulvet bli seende ut
når stokkmaur eller svart
jordmaur får herje, forklarer
skadedyrbekjemper Kenneth
Ervik i Tønsberg Skadedyr-
kontroll. Han har vært en
pådriver i arbeidet med å
utvikle en maurmembran. 

nyheter
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Sist sommer ble det obligatorisk med ra-
donsperre i nye bygninger der mennesker
oppholder seg. Nå må også eldre bygg sik-

res bedre. Det er den nye strålevernforskriften,
som trådte i kraft 1. januar 2011, som pålegger
alle med utleieboliger – også de som leier ut
en liten hybel i egen bolig – å måle radon-
nivået og eventuelt iverksette tiltak. Dette
må være gjort innen 1. januar 2014.

Gir helsegevinst
Norge, Sverige og Finland er blant
de landene i verden som har høy-
est konsentrasjon av radon i
inneluft. Det skyldes geolo-
giske faktorer og kjølig klima.

–  Hvert år medvirker ra-
don til at om lag 300 dør av lungekreft i Norge.
Nye byggeregler skal skåne folk fra den helse -
skadelige radongassen, sa kommunal- og regio-
nalminister Liv Signe Navarsete da den nye plan-
og bygningsloven trådte i kraft i 2010, og hun på-
pekte at radon er den vanligste årsaken til lunge-
kreft etter røyking. 

De nye tiltakene er ledd i en femårig nasjonal
strategi. Målet er å senke radonnivåene i alle  ty-
per bygninger og lokaler til under gitte grensever-

dier, samtidig som radonekspo-
neringen i Norge reduseres så
mye som praktisk mulig. Be-
grunnelsen for dette er at all re-
duksjon av radoneksponering
gir helsegevinst. 

Mest radon i underetasjer
Seksjonssjef i Statens strålevern,
Anne Liv Rudjord, mener på-
legget om å måle og eventuelt
redusere radonnivået på hybler
og i utleieboliger er prinsipielt
viktig.
– Vi har ingen hjemmel for å
tvinge folk til å gjøre tiltak iAnne Liv Rudjord

Utleieboliger 
må sikres mot radon

Alle som leier ut bolig må nå måle radonnivået i utleieenheten. 
Ved for høye verdier skal det settes i verk tiltak som reduserer strålenivået. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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egen bolig. Hver og en må ta ansvar for seg og
sine. Men vi vet at radon fører til lunge kreft, og ut-
leieboliger må ha en akseptabel standard, under-
streker hun.

Rudjord påpeker også at svært mange utleie-
enheter ligger i underetasjer og kjellere. 

– Statistisk sett vet vi at radonnivåene er høy-
est i boliger nærmest bakken. Det er ikke så rart
siden radon er en gass som kommer fra bygge-

grunnen, sier hun. Alle som sover i underetasjer
bør derfor måle radonnivået og eventuelt gjøre til-
tak.

Seksjonssjefen anbefaler også de som har
 borevann å kontrollere radonnivået.

– Det kan være ganske mye uran i granitt, og
følgelig kan vannet være radioaktivt. Men det fin-
nes filtre og lufteanlegg som kan redusere radon -
innholdet, forteller hun. ngs@huseierne.no

Fakta:
• Alle som leier ut bolig, må nå måle radon-

nivået. Dersom målingene viser for høye nivåer,
har utleier ansvaret for å utbedre dette. 

• Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Ved radonnivåer
som er høyere enn dette, må du gjøre tiltak for
at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig.
Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. 

• Eventuelle radonreduserende tiltak må følges
opp av ny måling som viser at tiltakene har
hatt tilstrekkelig effekt. Fristen er 1. januar
2014. 

• Pålegget gjelder alle typer utleieboliger, 
in kludert leiligheter og hybler i tilknytning 
til egen bolig.

• Mer informasjon finner du på
www.nrpa.no/radon 

nyheter

ENKELT: Radonnivået måles med sporfilm.
En liten boks settes i den aktuelle 
boligen i ca. to måneder, helst 
i vinterhalvåret, før den sendes 
inn til et laboratorium. Måle-
rapporten kommer tilbake 
i posten.
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DET ER MANGE GRUNNER 
TIL Å LEGGE RADONSPERRE.

HER ER FIRE AV DEM.

“Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge 
av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.” 

 Statens strålevern
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sett&hørt
“Av alle postene i husholdningen betaler

kvinner for det som blir oppspist, utslitt eller
oppakket. Vi snakker altså mat, klær og 
presanger, tingene som ”forsvinner”.”
Forbrukerøkonom i Nordea, Christine Warloe til Aftenposten

Ødelagt do
kan gi gigantregning
Stadig flere huseiere blir bedt om å montere
vannmåler i boligen, men det kan resultere i
en ubehagelig regning i posten. Feil på
klosetter og kraner kan svi når oppgjørets
time kommer, melder NRK Buskerud.

I Sigdal opplevde en huseier å få en
 ekstraregning på nesten 100 000 kroner.
 Årsaken var et ødelagt toalett der vannet
sto og rant i to år uten at noen tok affære.
Totalt rant det 1,8 millioner liter vann
 gjennom toalettet i løpet av de to årene.

Matolje gjør rent
Rustfrie overflater eller børstet spesialstål må
rengjøres som alt annet på kjøkkenet, men såpe og
vann gjør overflatene skjoldete. Nettstedet
www.klikk.no har testet ulike rengjøringsmidler, og
kommet frem til at Universalspray er det mest effek-
tive hvis man vil unngå skjolder. Vanlig matolje var
også overraskende effektivt. Etter behandling tørkes
flatene rene med tørkepapir som ikke loer. Rødsprit
og eddik kan brukes, men krever mer arbeid.

– Bruk aldri stålull for å rengjøre rustfritt stål.
Det slipper små jernpartikler som begynner å ruste
på overflaten, sier selger Jonas Axelsson hos Land-
mann griller til www.klikk.no. Og hvis du skal
rengjøre med svamp, polermiddel eller lignende, må
du gjøre det i samme retning som stålet er børstet i,
ellers får du tvergående striper som synes, råder han.
Foto: Nina Granlund Sæther

Godtar svart arbeid
I en undersøkelse utført av TNS Gallup
på vegne av NHO Service, kommer det
frem at mer enn 20 prosent av oss
synes det er helt akseptabelt å få huset
vasket rent uten å betale skatter og
avgifter.

– I spørreundersøkelser vet vi at
folk vil ha en tendens til å sette seg
selv i et så positivt lys som mulig. 
Derfor er det trolig langt flere enn 22
prosent som i praksis vil si ja til svart
renhold, sier  administrerende direktør
Petter Furulund i NHO Service.

Mest til staten
En utregning Energi Norge har gjort,

viser at staten og norske kommuner i fjor
mottok hele 51 milliarder kroner av det

strømkundene betalte for strømmen. 
39 milliarder gikk til staten, og 12 mil-

liarder gikk til kommunene. Private
eierinteres ser mottok bare 0,4  
milliarder kroner, skriver Nova.

Velg kvalitet
Skal du kjøpe ny spade, men er

usikker på hva du skal velge? Velg
kvalitet, råder Norsk Hagetidend.
Billige spader er ubalanserte og
vonde å jobbe med. I tillegg er

de lite solide. En god spade
holder i årevis og er i 

realiteten ikke så dyr. Pass
også på at skaftet er passe

langt, råder magasinet. 
For kort eller for langt er
ikke godt å jobbe med i

lengden.
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Nano skremmer
Malingen Drygolig Extrem er utviklet ved hjelp av nanoteknologi,

men Jotun tør ikke bruke ordet ”nano” i markedsføringen av
 malingen sin, skriver Teknisk Ukeblad. FoU-direktør Bent Haflan

mener helserisikoen er liten, men frykter negative oppslag.
– Det har versert utsagn som at karbonnanorør er vår tids asbest. 

Det får oss til å bli ganske forsiktige, sier han til fagbladet. 

Dårlig lufting 
gir heksesot 
– Det vil bli en økning av skader som
skyldes heksesot i norske hjem fremover,
sier innemiljøekspert David Hauer hos 
Mycoteam til Fargemagasinet. Mange har
gitt maling skylden for heksesot, men lim,
fugemasse, trefiberprodukter, vinyl, plater
og isolasjon i for eksempel gulv, vegger,
kjøkkeninnredninger og møbler kan også gi
svarte flekker som er umulig å få bort med
vanlig såpe og vann. Felles for produktene
er at de inneholder organiske forbindelser
som kalles SVOC.

Ifølge Hauer er det største problemet
at moderne hjem ikke ventileres godt 
nok, slik at SVOC og støvpartikler stenges
inne. Han anbefaler å holde jevn
 temperatur i boligen hele året og 
unngå oppussingsprosjekter 
vinterstid.

Vilt på veggen
Etter år med hvite vegger, er tiden inne for å fargelegge interiøret.
Stadig flere velger nå tapet, skriver Maleren. Store ville dyr er en
nykommer på tapetfronten, blant annet elefanter. Tekstur er også et
nytt innslag. Foruten vinyltapet med elefanthudtekstur er det mulig 
å få overflater preget som krokodilleskinn. 
Foto: Schuyler Shepherd /Wikipedia.

Mal inngangsdøren
Fra før har vi morsdag og farsdag, hus -
eierdag og den store orgasme dagen. 
Nå lanserer IFI, Informasjons kontoret
for farge og interiør, fargedagen.
Den skal inspirere til mer aktivitet
med pensel og rull. 

Å gi vegger, dører eller vinduer
en ny og spennende farge kan
være et like godt motiv for å sette
i gang som vedlikehold, hevdes
det. Årets hovedtema er dører.
Visste du ikke at 5. mai var farge -
dagen, går det jo an å bruke en
annen torsdag til å friske opp inn -
gangspartiet. 

”Å male inngangsdøra er en
overkommelig oppgave – samtidig
som det gir hjemmet en betydelig
ansiktsløfting. Inngangsdøra er det
mest sentrale elementet i husfasaden,
og den forteller noe om hvem som bor
bak den.” 

sett&hørt
“Det er ikke måte på oppfinnsomhet og kreativitet
når det gjelder utstedelse av gebyrer og avgifter.
Spør hvilken som helst husbygger eller andre som
møter en saksbehandler. To valium i forkant er 

å anbefale. Og en hel eske etterpå.”
Helge Solheim i Demokraten

Klorin + Salmiakk = FARLIG
Kun en liten skvett med Klorin og Salmiakk i samme
bøtte, kan frembringe fysiske reaksjoner, skriver
www.klikk.no. Blanding av rengjøringsmidler som
innholder hypokloritt og ammoniakk danner den
giftige gassen kloramin. 

– Kloramingass er irriterende for luftveiene,
øynene og nesen. De fleste som blir utsatt for
gassen får irritasjon i øvre luftveier med hoste, 
heshet og sår hals. Kvalme og hodepine kan også
oppstå, forteller seniorrådgiver Anita von Krogh 
ved Helsedirektoratets Giftinformasjon. 



Vi vil gjerne komme på listen din.

Norges eneste profesjonelle male- og håndverkskjede. 
200 male- og håndverksbedrifter og 80 butikker. 

Legg inn anbud eller fi nn din Kulør-håndverker på 
kulør.no, eller ring inn din forespørsel på 800 33 055.

Det å bli forespurt og vinne et anbud er bare starten på en jobb. Mye viktigere er en ryddig og pro�  prosess. 
Og aller viktigst at jobben holder mål. Men vi vil gjerne komme på listen din over de du spør om anbud, etter 
det er det opp til oss å bevise. Vi er Norges eneste profesjonelle male- og håndverkskjede med 200 male- og 

håndverksbedrifter og 80 butikker spredt over hele Norge. Vi benytter oss av kvalitetsprodukter fra bl.a. Jotun, 
Scanox, Nordsjø og Tarkett. Klipp ut og be om anbud – nå eller senere.
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Forelskelses-rosa blomster om våren og kna-
sende frisk, blank frukt om høsten. Varm,
fersk eplekake, leskende kald eplemost og

søtsyrlig eplesyltetøy. Drømmen om sunne eple-
trær appellerer både til romantikeren, den hage-
gale og den matglade. Men hvordan lykkes man
egentlig med epletrær? Hus & Bolig gir deg
 ekspertrådene. 

Epletrær er som folk flest. De elsker sol og varme;
de vil gjerne ha det rent og rydding rundt seg, og

de trenger god støtte de første årene. Kan du gi
dine trær dette og litt til, belønnes du med sunne,

glade grener og deilig frukt til høsten. 

TeksT: RiKKE ÅsERuD

Slik lykkes du 
med epletrærne



EPLEKJEKT: Fruktblomst-
ringen i Hardanger er viden
kjent, men du lykkes med
epletrær i egen hage hvis
du følger Hus & Boligs gode
råd. Foto: Bjørn Rørslett /
Samfoto.
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Klimatilpasninger
Noe av det viktigste er å satse på riktig type tre,
opplyser epleekspert Oddmund Frøynes, admi-
nistrasjonsleder ved Bioforsk Ullensvang. I Norge
er vi klimatisk på grensen til å kunne drive for-
svarlig fruktdyrking, og jo lenger nord du bor, jo
viktigere er det å undersøke hva treet tåler av kli-
mabelastninger. Det er imidlertid verdt å merke
seg at det ikke er vinterkulda som er avgjørende

for om epletrærne klarer seg. Om vinteren går
nemlig knoppene i vinterdvale og kan tåle tøffe
forhold. Men sen frost etter vinteren, når knop-
pene har våknet og er klare for våren, kan ta
knekken på treet. Sen frost ødela en rekke store
frukthager langs østsiden av Mjøsa på 1950- og
60-tallet. 

– Men du kan helt fint få epletrær til å over-
leve både i Troms og Finnmark, selv om disse

   
 



 stedene ligger for langt nord for
kommersiell dyrking. Klima -
endringene gjør også sitt til at vi
etter hvert kan begynne med
frukt i ellers uvanlige områder,

sier Frøynes. 
For å finne ut av hva som pas-

ser best i ditt område er det enkleste å
spørre på ditt lokale gartneri, hvor de gjerne vil ha
lokaltilpassede eplevarianter. 

sykdom
Det er også viktig å velge en tretype som ikke lett
lar seg knekke av sykdom. Særlig skurv er en av
epletrærnes slemme fiender. 

– De profesjonelle frukttredyrkerne bruker
plantevernmidler mot dette, men for vanlige ha-
geeiere er det viktigste å velge sterke sorter, mener
Frøynes. Han anbefaler Aroma og Discovery som
to skurvsterke sorter. De passer også godt sam-
men, og blomstrer samtidig, noe som er positivt
for epleproduksjonen. 

Trives best sammen
For epletrær vil nemlig helst ha selskap. Har du to
eller flere, sørger de for å bestøve hverandre. Der-
som du bare har plass til ett, må du passe på å
velge ett som er selvfertilt, som altså ikke trenger
andre trær i nærheten for å produsere epler. Men
også et selvfertilt tre vil gi mer frukt dersom det
får en god nabo. 

støtte og stell
Plasseringen av epletreet bør ikke overlates til til-
feldighetene. Treet elsker sol og varme, og bør der-
for plantes på sørsiden. Det kan gjerne settes inn-
til en vegg hvor det får det lunt og godt og kanskje
også får litt ly for regnet. Den første tiden trenger
det god støtte i form av stokker rundt stammen,
eller en espalier. Særlig viktig er støtten dersom du
har tenkt å gi treet proffbehandling i form av
rotskjæring. Beskjæring av røttene gir god kontroll
over treveksten, samt flere blomsterknopper. Og
slapp av – du trenger ikke å grave opp treet for å
skjære røttene.
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VIKTIG Å BESKJÆRE: Få
bort grener som krysser
hverandre, råder hage -
entusiast Sigrid Lerud i
forumet Hagegal. 

VELG BEVISST: På det
 lokale planteutsalget vil

du sannsynligvis finne
trær som passer i ditt

distrikt, men unngå tre-
typer som lett lar seg

knekke av sykdom. Foto:
Nina  Granlund Sæther.



– Man kan bruke en vanlig plantespade og
skjære ned i jorda rundt treet. Hvor langt unna
stammen du skal gå, kommer an på treets stør-
relse, men du skal være ganske nær, kanskje en
30-40 centimeter, sier epleeksperten. 

Rotskjæringen kan gjøres både tidlig om våren
og inntil seks uker etter blomstring. Men meto-
den krever en nennsom hånd.

– Det er ikke for amatører, sier Frøynes. 

Beskjæring og gjødsling
Det vanligste er å holde seg til den delen av treet
som er over jorda, når treet skal trimmes.

Beskjæringen av grenene er det best å ta når
treet hviler senvinters. I gamle dager var det ikke
uvanlig med sommerskjæring for å begrense tre-
ets vekst, men de profesjonelle dyrkerne har i
dag gått bort fra dette. Hageentusiast Sigrid Lerud
i forumet Hagegal mener imidlertid at beskjæring
i juli, august og september, såkalt jas-beskjæring,
kan være fornuftig dersom man vil begrense til-
veksten av lange skudd. 
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Epletreet 
et epletre består normalt av en
sort og en grunnstamme som
sammenføyes ved poding. 
Både sorten og grunnstammen 
er avgjørende for hvor stort 
treet blir. et ”familietre” er et
tre der flere sorter er podet inn 
i samme tre. Foto: Nina Granlund
sæther.

smuldrepai:
6 stk. eple 
40 g myk margarin 
4 ss sukker 
3 dl brødrasp 
4 ss hakkede mandler eller andre nøtter
4 ss finhakket frisk timian 

Fremgangsmåte:
smuldre sammen alle ingrediensene bortsett fra eplene. 
De skrelles og deles i båter. 
Fyll en ildfast form med eplebåter. Fordel smuldredeigen over
 eplene. stek paien i ovn på 175 grader i ca. 30 minutter. 
server gjerne med vaniljesaus eller iskrem til.

aktuelt og nyttig



Foto: Inkognito / Opplysningskontoret 
for frukt og grønnsaker



– For øvrig er det viktigste med beskjæringen å sørge for
mest mulig lys til treet. Få bort grener som krysser hveran-
dre og grener som kan brekke, sier Lerud. 

Du kan begynne å beskjære treet tidlig i dets levealder for
å oppnå ønsket fasong. Gjødsling skal du derimot være
forsiktig med, advarer Lerud. Hun får støtte fra Bioforsk.

– For mye nitrogengjødsel gir dårlig eplekvalitet. Eplene
blir store, men løse i kjøttet og svake på farge og smak, sier
Frøynes. 

Rydd vei for god frukt
For å få smakfulle, store epler anbefaler eksperten å tynne
frukten på forsommeren – det vil si fjerne noen av kartene.
På den måten kan treet legge all sin energi i å perfeksjonere
de gjenværende eplene. Jo flere blad per eple, jo bedre blir
frukten – til en viss grense. Tynning kan også begrense vek-
selbæring, fordi det vil forhindre at treet bruker all sin
energi på en kjempeavling det ene året, og at det dermed
ikke er noe igjen det neste. 

Det er også svært viktig å holde det ryddig og rent rundt
og under treet. Nedfallsløv er grobunn for skurvsopp som
kan kaste sporer på treet og smitte det. Derfor bør hagen ra-
kes, og løvet fjernes. 

Gamle trær 
Har du et gammelt tre stående, er det begrenset hva du kan
gjøre dersom epleproduksjonen ikke er optimal. Kanskje er
ikke treet det rette i din klimasone, eller det er rett og slett
mett av dage. Da er kanskje det beste å anse treet som pen-
sjonert, og heller bare nyte blomstringen og takke for lang
og god tjeneste. raa@huseierne.no
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Noen vanlige eplesorter: 
Nanna: Middels tidlig blomstring. Middels stort tre.
Får tidlig (august) store epler, som er forholdsvis
holdbare. 

Gravensten: Tidlig blomstring. Treet er sterktvok-
sende. eplene kan høstes rundt 20. august og har en
syrlig fin aroma som gjør at de egner seg som
spiseepler. Gammel sort; i Norge fra slutten av 1700-
tallet. 

Discovery: Middels tidlig blomstring. Lite tre som
egner seg i små hager. Middels store, velformede
epler kommer forholdsvis tidlig (begynnelsen av sep-
tember). Nokså holdbare epler. 

Aroma: Middels til sen blomstring. Middels til stort
tre, som årvisst bærer rikt med frukt. Middels til
store, velformede epler er klare til høsting i slutten
av september. eplene er holdbare ved kjølig oppbe-
varing. 

Tuscan (Bolero): søyleepletre med middels tidlig
blomstring. Liten overflate gir små avlinger. eplene er
klare til høsting i månedsskiftet september-oktober.
Frukten er middels stor og god på smak, men noe løs
i konsistensen. 

SAFTIG, SØTT OG SYRLIG: Aroma er en av eplesortene det er lett å få til. Sorten er blant annet skurvsterk. Foto: Johannes Haugan / Samfoto.
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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 fl ate 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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SPAR KR. 10 000,- VED KJØP AV KJØKKEN!
Bli medlem i Huseiernes Landsforbund og få kr. 10 000,- i rabatt ved kjøp av kjøkken!

Tilbudet gjelder forbrukerkjøp ifm rehbilitering ved kjøp av kjøkken til en verdi av minimum kr. 40 000,- ved kjøp av kjøkken i en av Noremas  

egeneide butikker. Se www.huseierne.no for mer informasjon og butikkoversikt.



Ifølge Norsk Kaffeinformasjon, den norske fel-
lesorganisasjonen for alle som driver med
kaffe og kafferelatert virksomhet, er kaffe en

meget populær drikk her hjemme. Så mye som 80
prosent av den voksne befolkningen i Norge drik-
ker kaffe. Skandinavia utgjør omtrent 0,3 pro-
sent av verdens befolkning. Til tross for dette im-

porterer skandinavene hele 5,5 prosent av all
kaffe i verden. Gjennomsnittsnordmannen bru-
ker nesten ti kilo kaffe i året. Det vil si at vi i
gjennomsnitt drikker tre kopper hver dag. Blant
voksne er kaffe nærmest blitt nasjonaldrikk.

Tradisjonelt har koking og trakting vært nær-
mest enerådende måte å tilberede kaffe på. Nå

En helt vanlig
kaffe, takk

Kaffemaskiner tar opp konkurransen med trakterne, og det er økende interesse for alternative
måter å lage kaffe på. Omsetningen av kaffemaskiner økte med 158 prosent i 2010.

TeksT: DAG ERiK KONGsliE

VERDENSMESTER: Tim Wendelboe trakterer kaffebargjester etter alle kunstens regler, men er selv glad i helt vanlig traktekaffe. 
Foto: Olav Urdahl / Scanpix.
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kommer kaffemaskinene for fullt inn i markedet.
– Kaffemaskinenes popularitet har økt

enormt. Det kommer mange typer av slike maski-
ner med et bredt spekter av priser. Stadig flere bru-
ker slike maskiner til å tilberede kaffe, sier admi-
nistrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen
Elektronikkbransjen. 

Omsetningen av espresso- og kaffemaskiner
økte med 158 prosent i volum i fjor. Det betyr at
det ble solgt 166 000 slike maskiner her i landet.
Til sammenlikning ble det i 2010 solgt 269 000
kaffetraktere.

– Det er et vanvittig tall. Jeg vet ikke om jeg li-
ker det så godt. Jeg mener vi får slå et lite slag for
kaffetrakteren igjen, sier kaffebrenner Tim Wen-
delboe. Han er imponert over nordmenns kaf-
feinteresse, men mener at du ikke trenger å være
flau over å servere traktekaffe.

– For det første er den mye enklere å tilberede
og servere. For det andre er det ganske mye styr å
lage god espresso og det kreves litt øvelse. Det er
ikke bare å tro at maskinen gjøre hele jobben. I
mange tilfeller foretrekker jeg kaffetrakter selv, og
det er også det jeg drikker mest av hjemme, for-
teller han.

Omhyggelig prosess
Mens koking og trakting skjer uten at vanntrykket
øker, arbeider kaffemaskinene med høyt vann-

trykk. Vannet blir presset gjennom konsentrert
kaffe som enten er i en beholder eller i en kapsel.
Mange mener dette er en ideell måte å lage kaffe
på, først og fremst fordi det er mulig å lage mange
typer blandinger av kaffe og vann. I tillegg er det
lettere å tilberede nøyaktig mengde i en slik ma-
skin, for eksempel til én kopp. Det som skiller
selve kaffen man bruker på espressomaskin fra
den man bruker på trakter, er at den er brent litt
lenger og derfor er noe mørkere på farge.

– I utgangspunktet kan man bruke hvilken
som helst kaffe på en espressomaskin, så vel som
på en trakter. Det viktigste er at kaffen blir kver-
net til riktig malingsgrad i forhold til bryggeme-
tode. Kaffebønner er ferskvare og bør brukes
innen tre uker etter brenningsdato. Holdbarhets-
datoen på posene er ofte satt med alt for langt
tidsintervall. Det er brenningsdatoen som er inter-
essant, sier Wendelboe.

For å unngå brent eller bitter smak velger man
ofte å brenne kaffen litt lysere når den skal trak-
tes. For tilberedning på espressomaskin brenner
man mørkere for å maksimere sødme og redusere
syrligheten på kaffen, da espressomaskinen har en
tendens til å fremheve syre i kaffe. Syrene brennes
bort ved mørkere brenninger, men det gjør også
mye av aromaene. Brenneriene forsøker derfor å
finne en balanse ved å brenne kaffen til det punk-
tet de mener er best hva gjelder smak.
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KAFFEDOKTOR: For få år
siden var kaffe latte, 
cappuccino og latte 
macchiato ukjente ord 
for de fleste. I dag er 
det mange som ikke kan
klare seg uten sin daglige
kopp. Foto: Nina Gran-
lund Sæther.
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Beskytt hjemmet ditt med et nytt 
alarmsystem fra Securitas Direct

*gjelder nyinstallasjon og forutsetter installasjon av 
Securitas Direct-abonnement

Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og 
dine nærmeste sikret, både natt og dag. Nå tilbyr 
vi våre nye alarmløsninger, Verisure, et nytt trygg-
hetskonsept med flere smarte alarmløsninger.  
De er overvåket av og koblet til Securitas Directs 
alarmstasjon og tjenester. 

Ferdig installert 
alarmpakke

Måneds-
abonnement fra 

kr 329,-

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

Sommertilbud til
Huseiernes Landsforbunds 

medlemmer

490,-

HL-medlemmer  
får to ekstra 

røykdetektorer  
som snakker 

sammen

Tilbudet gjelder til og med 30.juni

kr 490,-
Ordinærpris:  

1490,-

*

*

Pakken inneholder: 
1 Gateway sentralenhet med GSM
1 Sirene
1 Betjeningspanel
1 Magnetkontakt
1 Bevegelsesdetektor 
1 Røykdetektor  
Alarmskilt



Isomac Tea
Tea time? Nei, vi snakker fortsatt kaffe. Dette
er maskinen for deg som ikke bare har en liten
baristadrøm i magen, men som virkelig liker å
flashe kunstene (og pengene) for dine gjester. 
Tea er selve juvelen i espressokronen.
Med Tea kan du steame melk og brygge 
espresso samtidig. Det betyr at det ikke 
er noen ventetid til dampen er klar. 
Pris: 13 900 kroner.

Nespresso Citiz
Med Citiz & Milk kan du nyte gleden ved å tilberede en kopp
espresso og lungo, eller melkebaserte kaffedrikker som
 cappuccino og latte macchiato. Håndtaksystemet på toppen
av maskinen gjør det enkelt å sette inn kaffekapselen 
og lage akkurat den kaffevarianten man ønsker. 
Citiserien kommer i flere forskjellige varianter, 
både med og uten melkeskummer.
Pris: Fra 1 439 kroner.
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Dolce Gusto Cirkulo
Multifunksjonell kapseltrakter som lager 
capuccino,  espresso, kaffe latte, vanlig 
kaffe og sjokoladedrikker.Maskinen har et 
spennende design som synes på  kjøkkenet. 
Maskinen har 15 bars trykk som automatisk 
reguleres for et perfekt resultat hver gang. 
Pris: 999 kroner.



Rancillo Rocky
Rancilio Rocky er en robust, høykvalitets
espressokvern med doserer. Denne 
kvernen maler alt fra kokemalt til 
tyrkisk kaffe og har hele 55 malings -
innstillinger. Den har derfor et anven -
delsesområde som går  utover Rancilios 
espressomaskiner. Riktig dosering sikres
av den innebygde doserings enheten som
porsjonerer ut ca. 7 gram kaffe av
gangen. Pris: 3 490 kroner.
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Miele CM5100
Mieles nye frittstående kaffemaskin, 

CM 5100, er kompakt og får i prinsippet
plass overalt. Maskinen leveres i sort el-
ler hvitt, og har elegante, moderne de-
taljer i rustfritt stål. Komponenter som

bryggegruppe, pumpe og termoblokk
stammer fra suksessmodellen CVA 5000.

Testmodellene tilbereder ikke mindre enn
50 000 kopper kaffe eller espresso, dette

gir deg 7 kopper pr. dag i 20 år.
Pris: 14 056 kroner.

Mypressi Twist
Dette er en håndholdt espressomaskin
for deg med bittelite kjøkken eller kun
en bitteliten baristadrøm. Alt ved
denne er smått, men kaffen skal 
ifølge produsenten være stor på smak.
Pakken inneholder 4 gasspatroner. 
1 gasspatron holder til 4 doble 
eller 8 enkle espressi.
Pris: 1 750 kroner.

aktuelt og nyttig

One Touch med TFT skjerm
Det nye flaggskipet i IMPRESSA J serien fra Jura er enkel å
ta fatt på. Det geniale operativsystemet kunne ikke vært
 enklere eller mer selvforklarende. Bruk Rotary Selection for 
å velge hvilken kaffespesialitet du ønsker, trykk på knappen,
len deg tilbake og nyt smaken. Den automatiske one-touch
kaffemaskinen tilbereder hele spekteret fra latte macchiato
til ristretto ved kun ett knappetrykk og uten at du trenger 
å flytte koppen. Pris: 16 900 kroner.



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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TILBUD
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– Først og fremst er det viktig å få frem at det ikke
trenger å være et kostbart prosjekt, og er du i en
husbyggeprosess ville jeg absolutt brukt de ekstra
pengene for å lydisolere huset. I tillegg til mindre
støy blir det også lunere, varmere og koseligere,
forteller TV-snekker Otto Robsahm.

Lyd er egentlig bølger i luft, med frekvens fra
10 – 20 000 Hz. Disse kommer ikke bare rett fra
lydkilden, men også via bygningskonstruksjoner.
Når lydbølger treffer en vegg settes også den i vi-
brasjoner og lyden forplanter seg videre til den
andre siden av veggen. Til slutt omformes lyd -
bølgene til varme.

Lydbølgene svekkes på sin vei når de treffer
andre objekter. Forskjellige materialer reflekterer
lydbølgene bedre enn andre, og noen materialer
og konstruksjoner absorberer energien i større
eller mindre grad.

I tillegg har vi mekanisk lyd, eller trinnlyd,
som forplanter seg direkte i konstruksjonen. Der-
for kan naboens stillettheler høres som tydelige
tappelyder når hun går på gulvet i etasjen over.
Ditt rom fungerer også som ressonnansrom for
disse lydene. Det kan være både irriterende og sje-
nerende. 

Føling med 
lydbølgen

lyder utenfra eller mellom rom kan være til irritasjon og sjenanse, men har man 
et hus som er dårlig lydisolert finnes det løsninger som kan ta luven fra lyden.
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FULL GUFFE: Høy lyd fra
musikkinstrumenter kan
være til sjenanse enten
man bor i enebolig eller
blokk. Foto: Scanpix.



Hva er lyd?
• Lyd er over- og undertrykk som forplanter seg igjen-

nom luften. Trykket vil til slutt kunne sette tromme-
hinnene i de samme bevegelsene som for eksempel
en stemmegaffel.

• Hørbare frekvensområdet kan deles inn i tre deler:
Bassområdet 16 Hz - 300 Hz
Mellomtoneområdet 300 Hz – 3 000 Hz
Diskantområdet 3 000Hz – 20 000 Hz

• Frekvens er antall bølgelengder som blir generert i
løpet av ett sekund. 

• Menneskeøret kan oppfatte lydsvingninger med
frekvens fra 16 Hz (fjern torden) til i overkant av 
20 000 Hz. For eksempel generer pianoet 
svingninger fra ca. 30 Hz opp til ca. 4 000 Hz. 

Dersom du føler at boligen din trenger ekstra lydisolering,
er ikke prosessen vanskeligere enn at du kan gjøre den selv:

– Det er i realiteten ganske enkelt å lydisolere og du kan til
og med få et hus som er lettere å varme opp. Lydisolering
handler ofte om de samme prinsippene som vanlig isolering,
så dette vil hjelpe deg til å kunne holde forskjellige tempera-
turer i forskjellige rom. Det er fint i våre strømsparedager, sier
Robsahm.

lyd i rommet
– Lyd er vibrasjon og i et tomt rom vil lyd alltid være svært
skjærende og ubehagelig. Tekstiler på gulv og vegger har en
glimrende dempingseffekt. Møbler også. Unngå også høy-
glanset maling på vegg eller lakkerte gulv hvis du er plaget av
støy. Med de harde og glatte flatene vil lyden slå tilbake i
rommet fremfor å bli absorbert av materialer som er gode på
lydabsorbering. Lyden vil også lettere slå mellom veggene.
Hjørner er spesielt utsatt, så få ting inn i hjørnene. Men ikke
glem at dette kun påvirker lyden inne i selve rommet. Naboen
får det ikke noe bedre av at du investerer i tepper, sier Rob-
sahm. 

lyd fra etasjen over
Dersom du vil isolere for lyd som går fra overetasjen og ned,
må du gjøre noe med gulvet. Da skal du legge noe vi kaller fly-
tende gulv. Det er trinnlydsmatter i gulvet, Glavamatter, som
er 2,5 cm tykke og de er harde. Over disse mattene legger du
gipsplater før du legger laminat, parkett eller tepper. I tillegg
til at lyden forsvinner blir gulvet også langt bedre å gå på fordi
det vil flekse litt. Det vil si at gulvet gir litt etter når du går på
det, opplyser TV-kjendisen.

lyd fra etasjen under
Er du plaget av støy fra underetasjen, må du skru opp lekter i
taket. Bruk gjerne lydbøyler for å skape rom, eller luftspalte,
mellom lekterne. Så legger du lydisolasjonsplate og ett eller to
lag med gips utenpå dette, alt ettersom hvor lydtett du vil ha
det. Legger du to lag gips må du legge platene så skjøtene over-
lapper hverandre. Da har ikke lyden noe sted å smyge
gjennom. Dette er det mest krevende arbeidet av lydisolering.

lyd fra rom i samme etasje
Å isolere en vegg er lettere. Har du en eksisterende vegg kan du
ta av platene i veggen og legge inn lydisolasjonsplater. Deretter
legges gipsplater som også har en bra lyddempende effekt. Leg-
ger du dobbelt lag på begge sider av veggen får du et nærmest lyd-
løst rom. 

– Skulle du av forskjellige årsaker være nødt til å sette opp en
ny vegg, foreslår jeg at du setter opp halvannen eller to tommers
stenderverk med lydplater mellom og gips utenpå, sier Rob-
sahm. 

ikke glem dører og vinduer
– Til slutt er det viktig å huske på at dører og terskler også har mye
å si. Har du en billig pappdør vil den lekke lyd som en råtten jolle
lekker vann, hevder snekkeren. Dette må også være tett, så bruk
litt penger på en skikkelig dør med terskel. Og tenk også på hva
slags vinduer du har i rommet. Dette er vanlige lek kasjepunkter
for lyd både inn og ut av huset. dek@huseierne.no
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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

START PÅ 
TOPPEN!
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”Gi meg noe 
jeg trenger, 
ikke noe jeg 
må oppbevare.” 

– Hvordan føles det å klappe en gepard?
– Den hadde mye striere hår enn jeg hadde
trodd. Det var ganske skummelt, for den kan
jo bare drepe meg så fort den bare vil. Vi fikk
beskjed om at det var viktig ikke å berøre
 magen og potene. Jeg aner ikke hvorfor, men
jeg ville helst overleve så jeg gjorde som jeg
fikk beskjed om. Som kattemenneske var det
en stor opplevelse. Hjemme har jeg to  katter,
som er veldig selvstendige. 

– Reiser du ofte på charter, eller måtte du
lures med på tur av TV3?
– Jeg gjør ikke det, nei. Det var TV3 som lurte
meg med. Jeg er fortsatt usikker på om jeg
egentlig er i målgruppen, men siden jeg driver
et prosjekt i Afrika, takket jeg ja da jeg fikk
muligheten til å være med. Vi opplevde jo så
mye mer enn det man får se på TV. Og så var
det uvant å reise med ukjente folk. Det å være
sammen med folk døgnet rundt i flere dager
som man egentlig ikke kjenner, er spesielt. 
Det var en blandet opplevelse, så jeg trives nå
fortsatt best med å reise med folk jeg kjenner
fra før.

– Hvilke tre personer ville du tatt med deg
på ferie?
– Jeg er en ekstremt dårlig reiseleder. Derfor
trenger jeg i hvert fall en person som har kon-
troll. Idar Vollvik kunne jeg hatt med, for han
kjenner alt og alle og fikser alt. Therese Johaug
er så sjarmerende og morsom, så hun ville jeg
virkelig hatt med, og så til slutt Christian Ring-
nes. Dette tror jeg ville blitt en utrolig artig tur.
Jeg måtte nok hatt ferie når jeg kom hjem
igjen. Og så må man selvsagt ha med et kame-
rateam. La jeg nettopp inn en søknad til fire-
stjernes reise til neste år?

– Hva tenker du når jeg sier ordet bunad?
– Herregud, det ordet er neppe tilfeldig valgt.
Nå håper jeg du skriver fort, for nå kommer
det til å renne over fra munnen min. Jeg har
12 bunader og er samler. Min første bunad
kjøpte jeg på folkemuseet. Den veier åtte kg.
Når jeg er ferdig med den på 17. mai er jeg
bare 164 cm høy, for da krymper jeg rett og
slett ti cm. 

– Hvorfor er du så opptatt av bunader?
– Jeg blir ellevill av farger, tekstiler og tradisjo-
ner. Jeg elsker sammensetningen av det. Jeg
blir ikke akkurat kåt av det, men jeg blir and-
pusten og veldig opphisset på en deilig måte.
Når jeg er i dårlig humør tar jeg frem bunad-
bøker og leser i dem, og da blir jeg bare så l -
ykkelig..

– Hvordan oppstod interessen? 
– Det tok for alvor av etter OL i Lillehammer,
for da kom bunader mye frem i lyset og jeg ble
bare helt fascinert. Samtidig jobbet jeg en del
på Folkemuseet, og da jeg sluttet der følte jeg
at bare måtte ha en bunad. Videre har det blitt
sånn at det hender jeg får tilbud om å kjøpe
bunader og da har jeg bare gjort det. En gang
kjøpte jeg en sølje jeg fikk et godt tilbud på,
men da jeg kom hjem hadde jeg jo ikke
 bunaden som hørte til, og da ble jeg jo bare
pent nødt til å kjøpe den tilhørende bunaden.
På den måten har jeg fått meg en god samling
etter hvert. 

– Bruker du alle?
– Nei, i grunnen ikke, men jeg bruker mange
av dem. Under 17. maifrokosten kan jeg for
eksempel ikke bruke setesdalsbunaden. Selv
om den er den aller peneste, er den nesten
umulig å bruke til annet enn å stå og gå i. 

hus & bolig spør; Mari Maurstad svarer

Som en 
virvlende tornado

TeksT: DAG ERiK KONGsliE  ILLUsTRAsJON: HERB



Å få besøk av se og Hør er bare positivt, synes Mari Maurstad.
Da får man en hushjelp som faktisk betaler for å gjøre jobben.
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Mari Maurstad

• Blir deilig opphisset 
av bunader

• Har ryddemani

• Viser frem huset sitt 
i se og Hør
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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 

E_2011

Jeg får ikke en gang plass i et flysetet med den bunaden.
Selv om nordfjordeidbunaden er den jeg egentlig bør
bruke i forhold til tilhørlighet, liker jeg å veksle siden jeg
liker andre bunader bedre enn den. Og så må jeg bare
skyte inn at kvinnehodeplagg ofte er utrolig stygge.
 Hodeplagget i Krødsherad ser for eksempel ut som en
selvskadehjelm. Vekk med disse plaggene.

– Du har bunadene dine utstilt hjemme – elsker du å
tørke støv?
– Jeg er overhodet ingen kløpper til å tørke støv, men jeg
er god til å rydde og til å kaste. Jeg kaster fine ting, sier
barna mine. Det ville de nok fremheve som en egenskap.
Men jeg får i det minste hjelp hjemme til å tørke støv. 
Det er veldig praktisk. Da er det verre med andre huslige
punkter. Utenfor kjellerinngangen, der mine sønner bor,
ser det rett og slett ut som Soweto. Jeg skjønner ikke at det
er mulig å bo med pizzaesker med matrester og tomflas-
ker som ligger strødd. Da ender det opp med at jeg rydder
for dem og jeg hater at de vinner. Før var jeg overambisiøs
på å rydde. Var det ikke ryddig nok kunne jeg nesten be-
gynne å gråte. Men jeg har blitt litt bedre med årene. Jeg er

som sagt godt til å rydde. Jeg
har fem etasjer, men har allike-
vel dobbelt så mange ting som
jeg har plass til. Det sier seg
selv at det en utfordring å få
plass til alt

– Hvordan opplever man
 boligen din interiørmessig?
– Huset mitt ser ut som Folke-
museet. Interiørmessig er jeg

fargesprakene og tradisjonell norsk blandet med afrikan-
ske ting. Det er en pussig blanding hjemme hos meg. Jeg
har arvet mye som jeg har lyst til ha fremme. Jeg kan ikke
få flere ting. Jeg er veldig i mot å gi bort digre vaser og
 liknende i gave. Det hoper seg bare opp. Når man er så
etablert som jeg er, kan man ikke få slike ting! Gi meg 
noe jeg trenger, ikke noe jeg må oppbevare. Og så har jeg
altfor mye bøker stablet i bokhyller og liggende overalt.
Akkurat for øyeblikket holder jeg på med 26 bøker og
blander historiene totalt. Jeg i hvert fall 30 bøker liggende
på nattbordet.

– Fortell om prosjektet ditt i Sør-Afrika.
– To ganger i året reiser jeg for å jobbe med prosjektet jeg
startet i 2005. Det bunner i et møte jeg hadde med en
kvinne som brukte pensjonen sin til å gi suppe til en na-
bofamilie hvor den eldste bare var 18 år. Vi prøver å bidra
slik at livet skal bli enklere for de som er der. Vi gir ut
matpakker, gir dem skoleuniformer og skolepenger. Vi har
også utvidet til å gi barn et tilbud om drama og sang i
skoletiden. I tillegg driver vi opplysningsarbeid om AIDS.
Der jeg holder til i Zululand har de den høyeste raten av
AIDS i Afrika. Det er også viktig å huske at Sør-Afrika har
et trygdesystem, men siden mange er analfabeter klarer de

”Hvem f*** fra
Litauen vil stjele
en haug bunader
og alt det andre
rælet jeg har her
hjemme?”
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ikke å søke om dette. Dette er noe vi for eksempel hjelper
bestemødrene med. Vi hjelper dem med å få det de har
krav på av trygdesystemet. Da slipper barna å jobbe og vi
har kunnet frigjøre dem og kan ta inn flere barn i prosjek-
tet. 

– Hva bruker du tiden på når du er hjemme?
– Når jeg er hjemme prøver jeg å få gjort mest mulig. Alt
går i 200 km/t med meg, enten det er i bilen eller i hodet.
Når man i tillegg har ryddemani, føler man må lese alt
som skrives og vil få gjort masse i hagen, trenger man ikke
være rakettforsker for å skjønne at tiden ikke strekker til.
Rydding får jeg gjort ellers blir jeg gal, men leselisten blir
lenger og lenger og hagen tar jeg på spekk.

– I påsken viste du frem huset ditt i Se og Hør. 
Hvorfor stiller du opp på det?
– Jeg synes det er moro å vise frem hvordan jeg har det.
Noen må jo vise frem at det går an å ha deg som meg
også. Jeg er ikke så høytidelig at jeg takker nei til å stille
opp for Se og Hør til fordel for noen andre. Dessuten er
det jo en fin måte å få ”shinet” huset på. De stiller jo med
det som trengs for at det skal se bra ut, men jeg trekker
grensen ved å bytte ut møblene. Dessuten har de jo med
folk som krydrer huset med frukt og planter slikt at det
skal se koselig ut. Huset ser jo innmari flott ut etter de har
vært her. Jeg burde kanskje be om at de kommer oftere.

– Er du ikke redd for at tyver skal se hva du har og
 avlegger deg et besøk?
– Nei, i grunnen ikke. Hvem f*** fra Litauen vil stjele en
haug bunader og alt det andre rælet jeg har her hjemme?
Kanskje det bare ville være en fordel å få tyver på besøk,
da hadde jeg blitt kvitt litt ting. Det var synd jeg ikke fikk
Se og Hør til å ta bilde av alle bøkene jeg har liggende
rundt. De kunne jeg trenge å bli kvitt. Jeg søker ikke
 akkurat etter innbruddstyv altså. Ikke misforstå!

– Får du penger for å stille opp på et slikt oppslag?
– Ja, det gjør man, men det synes jeg er helt naturlig. De
vil lage et oppslag, og vi som viser frem husene må jo
 faktisk bruke tid på dette. Se og Hør tjener penger på opp-
slagene og da må jo vi også tjene penger på den jobben vi
gjør. Dessverre har jeg ikke annet juicy å komme med enn
en bolig. Derfor får vi bare modellhonorarer for de fem ti-
mene vi bruker. Hadde jeg hatt et sidesprang eller to å slå i
bordet med ville det nok blitt en feitere lommebok. Vi får
se hva jeg klarer å samle opp av skandaler til neste gang
jeg er interessant.

– Du bor i Trosterudveien – har du noen gang blitt
kjørt til Groruddalen når du skulle hjem?
– Ja, det har jeg faktisk. Sløv som jeg er la jeg ikke merke
til det før vi var langt på vei mot Trosterud. Drosjesjåferen
ble jo bare pent nødt til å snu og gi meg avslag i prisen.
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Fikk bot for å hugge eget tre
en huseier på nedre singsaker i Trondheim fikk 30 000
kroner i bot for å ha hugget ned en vernet platanlønn i
egen hage, skriver Adresseavisen. 

På Nedre singsaker er det spesielle vernebestem-
melser både for bygninger og vegetasjon for å sikre det
arkitektoniske preget i området. større trær kan bare
felles dersom særlige grunner taler for det. Huseieren
søkte kommunen om dispensasjon fra vernebestem-
melsene, men fikk avslag. kommunen mente at den 100
år gamle platanlønnen var en av de fineste i hele Trond-
heim. saken havnet hos Fylkesmannen, som opprettholdt
kommunens avslag.

Huseieren valgte å fjerne treet til tross for avslaget.
Hvis boten hun har fått ikke vedtas, havner saken i ret-
ten.

– Nå har jeg fått lys og sol i hagen. Jeg er klar over
at jeg handlet i strid med kommunens avslag, men jeg
hadde ikke noe annet valg enn å ta ned treet hvis jeg
skulle fortsette å bo her, sier huseieren til avisen. Hun
hevder også at treet var pill råttent, og at platanlønn er
et treslag som er svartelistet av miljømyndighetene.
ngs@huseierne.no
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strømmåleren 
bør leses av hver måned
Har du vinterstengt hytte, bør du rapportere
samme målertall til nettselskapet hver eneste
måned, råder en av Hus & Boligs lesere. 

TeksT: NiNA GRANluND sæTHER

Hytta på Vestlandet hadde vært stengt hele vinterhalvåret.
Likevel beregnet Hafslund at han brukte mest strøm vin-
terstid. ”Målepunkter som ikke tidsmåles skal avregnes
basert på justert innmatnings profil”, heter det i
forskriften. Det innebærer at strømforbruket mellom to
avlesninger skal fordeles på samme måte som forbrukskur-
ven i konsesjonsområdet. Også for hytte eiere betyr det at
forbruket blir beregnet å være høyest om vinteren og
lavest i april / mai når hyttene tas i bruk igjen, hevder vår
leser, som er temmelig oppgitt over denne praksisen. 

Hytteeiere som har avstengt sommerhyttene sine, og
følgelig ikke har noe strømforbruk, bør derfor melde inn til
nettselskapet det samme tallet som ble lest av da hytta
ble stengt på høsten hver eneste måned hele vinteren
gjennom. ngs@huseierne.no

Super-fancy-deluxe
Jeg er på pressevisning. En produsent av eksklusive
kjøkkenhvitevarer har invitert journalister og andre
interesserte til en kikk på den nye kolleksjonen. Den er
visst helt spesiell, skjønner vi, for her er både gourmet-
kokker og trendeksperter innkalt for å vise og snakke
om produktenes fremragende egenskaper. Jeg sitter klar
med kamera og notatblokk. 

Etter en snau time ligger imidlertid begge deler fort-
satt nokså urørt i fanget. For uansett hvor mye jeg prø-
ver å legge godviljen til, klarer jeg ikke å la meg over -
bevise. Hva i all verden er det jeg skal skrive hjem om?
En ny komfyr med en helt revolusjonerende dør: Den
lukker seg sånn soft og deilig, se bare nå, når vi slipper
døren, smeller den ikke igjen, men lukker seg sakte av
seg selv. Tenk det, av seg selv. Dessuten blir glassruten
enda litt mindre varm enn før. Den ble ikke så varm før
heller, men nå blir den nesten ikke noe varm i det hele
tatt.  Og skinnene som stekebrettene skal settes på, de
er trukket litt ut, så brettene blir enda litt lettere å sette
inn. Og se, lyset er justert sånn at det ikke blender deg
når du kikker inn i ovnen. Selv dét har vi tenkt på! 

Jeg kan ikke hjelpe for det; skeptikeren i meg pro -
testerer vilt. For holder det ikke egentlig, nå? Blir maten
så fantastisk mye bedre og kjøkkenet så utrolig mye
freshere med det siste av det siste innen teknologisk
 stekeovnsutvikling? Hvor stort er egentlig problemet med
at folk blir blendet når de åpner ovnsdøren? Jeg tenker
tilbake på noen av mine favorittmåltider gjennom
årene. Havregrøten bestemor kokte på gassbluss på
hytta da jeg var liten. Tomatsuppa på min svigerinnes
støl på en topp jeg har glemt navnet på i Hardangers
fjellheim sommeren for to år siden. Kokekaffen og fest-
lefsa på Folkemuseet en mørk og frossen lørdag vinte-
ren 2006. Pappas nyfiskede ørret på engangsgrill en
sommerdag i parken for ti år siden. 

Kanskje hadde ørreten blitt
enda et hakk saftigere i en
 super-fancy-deluxe-ovn.
 Kanskje hadde lefsa blitt jev-
nere, tomatsuppa bløtere og
havregrøten søtere på en
flashy-stashy-funky-trendy
sonefri induksjons-
topp. Men jeg
har mine tvil. 

Rikke Åserud
raa@huseierne.no
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Nå har alle råd til å 
ikke finne seg i det.
Nå har alle råd til å 
ikke finne seg i det.
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Er du medlem i et LO-forbund kan du få din 
egen advokat, også privat. Advokatforsikring 
koster 110 kroner i måneden og gir deg hjelp 
hvis du trenger juridisk bistand. 

Les mer på lofavor.no, send sms ADVOKAT 
til 2440 eller ring 815 32 600.
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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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PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

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

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

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / re-
klamasjonsrapportering, skader og byggeledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00. Faks: 22 51 68 09. 
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no O
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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
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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.
post@boliginstituttet.no  O

SL
O

Trenger du hjelp til taksering?
Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på 
verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer 
i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

ønsker du Å annonsere pÅ disse sidene, 

ring unni T.  Johansen:  Tlf.  64 90 86 66

eller send en e-posT Til:  unni .t . johansen@c2i .net
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no / www.mamut.com/amk R
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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
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK
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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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Nye boliger 
300 000 dyrere
Velmente pålegg fra politikere skrur
opp boligprisene med ca. 300 000
kroner, skriver VG. Det er doktor-
gradsstipendiat Are Oust ved Trond-
heim økonomiske høgskole som har
summert hva blant annet nye krav om
trinnfri atkomst, tilgjengelighet for
rullestolbrukere, uavhengig kontroll,
radonsperre og brannslokkeanlegg
koster.

– Mine beregninger viser at en
leilighet som det kostet 1,5 millioner
kroner å bygge i 2007, vil fordyres
med ca. 300 000 kroner, sier Oust. 

Boligprodusentenes forening tror
summen blir langt høyere. Admini -
strerende direktør Per Jæger mener
myndighetene har skjerpet kravene 
på de aller fleste områdene uten å ha
noen helhetsperspektiv eller vurder-
ing av hva som er «godt nok».

– Hver for seg er myndighetenes
regelendringer, innskjerpinger og
kvalitetstiltak fornuftige og velmente.
Men legger man dem på toppen av
hverandre, passerer de en smerte-
grense, hevder Bjørn erik Øye i
 Prognosesenteret.

statssekretær Dag-Henrik sand-
bakken i kommunal- og region -
departementet viser blant annet til 
at heis etterspørres av kjøpere av
blokkleiligheter

– Det er ikke greit å bo i fjerde
etasje med barnevogn, men uten
heis, sier han til avisen. kun 1 pro -
sent av boligene som kommer til i
markedet, er nye. Derfor vil nye
 bygningskrav i veldig liten grad 
være prisdrivende, mener han.
ngs@huseierne.no

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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FORVITRER: Mari på fire hopper paradis i vårsola. Pappa Jan Petter Hagberg er bekymret for garasjegulvet som er sterkt medtatt etter vinteren.
Foto: Barbro Fauske Steinde.
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fokus på eldrebølgenfokus på betong

Garasjegulv som smuldrer opp irriterer stadig flere. Har du kjøpt leilighet i en
blokk som er bygget på 70- eller 80-tallet, risikerer du å få en regning på flere
hundre tusen kroner i fanget fordi betongen ødelegges i rekordfart. Veisalt tærer
hardt på byggene, men luftforurensning skaper også problemer.

TeksT: RIKKE ÅSERUD OG NINA GRANLUND SÆTHER  GRAFIkk: MEDIAMANIA

Salt og CO2
spiser norske bygg

Snøen er for lengst borte, den tidlige sommer-
solen varmer, og det klør i føttene til Mari (4).
Nå, når bakken er bar og fin og krittet uberørt

av regn, er det perfekte forhold for å hoppe paradis. 
For pappa Jan Petter Hagberg er fokus noen

meter unna det sirlig opptegnede paradiset i inn-
kjørselen. Når snøen er borte, kommer gulvet i car-
porten han deler med to andre naboer igjen godt til
syne. Det er fullt av kratre. 

– Det ser ut til at hullene blir større for hvert år
som går. Når det begynner å humpe når vi kjører
inn i garasjen, må vi nok gjøre noe. Men jeg er nei-
men ikke sikker på hvordan vi skal få utbedret det,
sier Hagberg oppgitt, og kikker ned på de mange
gropene, som er blitt til akkurat der bilene drar
med seg snøklumper om vinteren. 

Synlig først nå
Når snøen smelter og vårsola varmer, er
ikke Hagberg alene om å få øye på
sprekker og skader som har oppstått i
betong gjennom vinteren. Veisalt for-
urenser drikkevann og skader bremsene
på bilene, men saltet ødelegger også
bygg for millioner av kroner. I både små
private garasjer og større garasjehus,
opplever svært mange at gulvet nær-
mest går i oppløsning. Familien Hag-
berg er i denne sammenheng heldig.
For dem er det mest et skjønnhetspro-
blem; garasjen vil ikke rase om betong-
forvitringen fortsetter. Men i garasjean-

legg der bærende vegger og søyler er av betong, har
kloridene i saltet også en lei tendens til å trekke opp
i dem. I tillegg bryter luftforurensing ned betongen.
I enkelte tilfelle må bygg vedlikeholdes for millio-
ner bare 20 – 30 år etter at de er bygget. 

– Dette er et stort og omfattende problem, og
med mer salt på veiene og store utslipp av blant an-
net karbondioksid vil det ikke avta, sier spesialråd-
giver i OPAK, Terje Bjørklund. – Dessverre er det få
sameier og borettslag som skjønner skadeomfang
som nesten ikke er synlig før de får en rapport fra
en frittstånde konsulent som sier at det koster mil-
lioner av kroner å utbedre skadene på deres bygg.

Millionbeløp
Styreleder Jan Enderud i Ullernskogen Boligsameie
i Oslo er en av dem som har fått tilbud om betong-
utbedringer med syvsifrede beløp. De ti blokkene i

sameiet ble bygd i 1983 og rehabili-
tert i 1994, men allerede nå må noe
gjøres: I garasjen er rustent armerings-
jern kommet frem i dagen, og på bal-
kongene titter løvetann frem fra utette
hjørner. Flere konsulenter og utbe-
dringsfirmaer har vært inne og vurdert
bygningsmassen. Overslagene over
hvor mye betongrehabiliteringen vil
koste har variert, men en ting er sik-
kert: Billig blir det ikke.

– Tilbudene har variert nærmest
fra én million til ti. Etter å ha hatt
mange ulike spesialister innom, føltes Jan Enderud



det dessverre ikke som vi ble så mye klokere, sier
Enderud. 

Det er kanskje ikke så rart, for problemene har
ofte sammensatte årsaker – og fysikken er ikke
helt enkel. 

Armeringen ruster
Betongen brytes ofte ned på grunn av frostskader.
Vann kommer inn i porestrukturen, fryser til is og
sprenger løs biter. Er det salt i vannet, er betongen
meget utsatt for denne typen nedbryting, og klor -
idene i saltet vil føre til at armeringen i betongen
ruster. Over tid vil jernet brytes helt ned, og be-
tongen går i oppløsning. Hvis man unnlater å
gjøre noe med problemet i bærende konstruksjo-
ner, kan bygget i verste fall rase sammen. 
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Rekordmye salt

Utslipp av CO2

330 000 tonn veisalt er pøst utover isete veier denne vinteren. 
Det er 200 000 tonn mer enn vinteren 2004 – 2005. I Sverige og 
Finland reduseres bruken av salt.

Salt, NaCl, utvinnes hovedsakelig fra sjøvann og gruvedrift. 
Globalt produseres det ca. 210 millioner tonn pr. år.

De tre store saltimportørene i Norge er GC Rieber, Saltimport og 
Mesta.

De innenlandske utslippene av klimagasser var 51,3 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 2009. 

Utslippene av CO2 varierer fra år til år. De steg betydelig i 
perioden 1990-2007. Under finanskrisen i 2008 og 2009 var det 
en nedgang i utslippene.

I følge nasjonalbudsjettet for 2011 ventes utslippene å øke igjen 
de nærmeste årene frem mot 2020, men som følge av kraftig 
redusert aktivitet i olje- og gassektoren, ventes det at utslippene 
vil avta igjen frem mot 2030. 

Kilde: VG, Nationen

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Klima- og forurensingsdirektoratet, Finansdepartementet.
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Rustskader på armeringen kom-
mer også som følge av luftforuren-
sing. De første årene etter bygging lig-
ger armeringen godt beskyttet med
en oksidfilm på ståloverflaten. Det
skyldes at ny betong er svært basisk
med en pH-verdi på 11 – 13. Karbon-
dioksyd, CO2, får pH-verdien i be-
tongen til å synke. Karbonatiserings-
prosessen starter ytterst og beveger seg
innover i betongen med ca. en milli-
meter hvert år. Når pH-verdien synker
under ca. 9, vil oksidfilmen som ligger
rundt armeringsjernene forsvinne, og
jernene begynner å ruste når vann
kommer til. 

Garasjeanlegg utsatt
– Kloridinntrengning er først og fremst
et problem i garasjeanlegg, forklarer
Bjørklund i OPAK. Om vinteren drar
bilene med seg snø og is som innehol-
der salt. Når dette smelter vil salt og
vann trenge ned i porestrukturen i be-
tongen, og når det er kaldt, fryser det til
igjen med påfølgende frostsprengning.
Saltet trenger videre inn mot armerings-
jernene. 

Gulvene kan gå helt i oppløs-
ning. Saltvann vil som regel også renne
inn mot bærende vegger og søyler. Sprut
fra vanndammer kan i tillegg være årsak
til at kloridinnholdet er høyt en hel me-

KAN KOSTE 10 MILLIONER:
Vaktmester Tor Arne
 Johnsen håper utbedrings-
arbeidene i sameiet på
 Ullernskogen kan spres
over flere år. Foto: Barbro
Fauske Steinde.



ter over bakkenivå. Å reparere gulvet er derfor
sjelden nok.

Skader på balkonger og skillevegger skyldes
som regel karbonatisering. Skal man unngå slike
skader, må betongkonstruksjonene beskyttes av
kledning eller god maling, påpeker Bjørklund.

Ressurskrevende
Reparasjonskostnadene kan bli omfattende. Ved
karbonatisering kreves mekanisk utbedring. Over-
flatene må rengjøres, eventuell maling må fjernes.
Armeringsjern som er angrepet av rust må sand-
blåses og korrosjonsbeskyttes. Er skadene store,
må de eventuelt erstattes av nye. Så må alle sprek-
ker og utsprengninger repareres før betongen

overflatebehandles med en karbonatiserings-
bremsende maling eller et belegg, forklarer be-
tongspesialisten.

Er kloridinntrengning problemet, må klori-
dene fjernes fra armeringsjernet – enten ved klo-
riduttrekk eller ved såkalt katodisk beskyttelse. I
begge tilfeller sender man strøm gjennom arme-
ringsjernene. Normalt er armeringen positivt la-
det, og de negativt ladede kloridionene trekkes
mot denne. Når man setter strøm på, blir arme-
ringen negativt ladet, og kloridionene frastøtes
slik at jernet ikke ruster.

Ved kloriduttrekk har man i tillegg en midler-
tidig anode på yttersiden av veggen. Saltet nær-
mest dyttes eller dras ut av betongen, og så slår
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Betongen brytes ofte 
ned på grunn av 
frostskader. Vann 
kommer inn i 
porestrukturen, 
fryser til is og 
sprenger løs biter. 
Luftforurensning er 
også med på å bryte 
ned betongen. 
Karbondioksyd spiser 
seg inn til arme-
ringsjernene slik at 
de begynner å ruste.

Vinterstid drar biler 
snø og is som inne- 
holder salt inn i 
garasjeanlegg. Dette 
smelter og trenger 
inn i porestrukturen i 
betongen. Dette 
skaper frostspreng-
ning og gulvene kan 
gå helt i oppløsning. 
Saltvann renner også 
inn mot vegger og 
søyler. Sprut fra 
vanndammer skader 
søyler og vegger. 
Tilslutt ruster 
armeringen og 
bærekonstruksjoner 
er i fare.

På balkongene titter løvetann frem fra sprekker i betongen.

Gulv går i oppløsning på grunn av 
salt som biler drar inn.

Søyler og bærevegger
får store skader.
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man av strømmen og fjerner anoden. 
– Det kan være vanskelig å få ut nok salt med

denne metoden, sier Terje Bjørklund. – Det hen-
der derfor at prosessen må gjøres på nytt.

Ved katodisk behandling må strømmen stå
på bestandig. 

– Det er svært lite strøm som skal til, så man
trenger ikke engste seg for strømforbruket, påpe-
ker ingeniøren.

Undersøker
Hvilken metode de kommer til å bruke for å ut-
bedre betongen i garasjer og på balkonger på Ul-
lernåsen i Oslo, er foreløpig ikke avgjort. Da de
mange overfladiske tilbudene og undersøkelsene

boligsameiet fikk sprikte i alle retninger, bestemte
styret seg for å bestille en mer omfattende utred-
ning. 

– Vi syntes ikke det holdt med firmaer som
bare tok prøver av 2-3 prosent av bygningsmassen.
Nå skal vi undersøke alle parkeringshusene og
rundt 40 prosent av balkongene grundig, sier sty-
releder Jan Enderud. 

– Håpet er at vi skal kunne spre utbedringsar-
beidet over tid, og dermed slippe store utgifter på
kort tid. Siden vi har foretatt rehabilitering tidli-
gere, bør det la seg gjøre, uten at situasjonen blir
verre, sier vaktmester Tor Arne Johnsen. 

Utredningen koster ca. 800  000 kroner. Til
gjengjeld vil styret sitte igjen med en vedlike-



holdsplan med detaljert oversikt over hva som må gjøres nå, hva
som kan vente, hvor mye hver enkelt utbedring vil koste, og hvil-
ken metode som er best å bruke. Dette kan spare dem for mil-
lioner i ettertid. 

– Alt vedlikeholdsarbeidet må jo gjøres. Men spørsmålet om
når er helt sentralt. Kan vi trekke det over et fornuftig antall år,
vil vi ikke merke det så godt på lommeboken, sier Enderud. 

Det er mulig å forebygge
I dag som man kjenner til betongproblemene som kan oppstå,
er det ikke vanskelig å forebygge det ved bygging. Bjørklund i
Opak, som har jobbet med betongproblematikk siden midten
av 80-tallet, mener man bør ta hensyn til denne type påkjen-
ninger og skader når man bygger. Men det krever både at man
bygger riktig og at man investerer i overflatebehandling fra dag
én. 

I enkelte bygg bør også katodisk beskyttelse prosjekteres og
forberedes. Han er redd mange utbyggere kvier for kostnadene,
men påpeker at vedlikeholdet blir mindre og reparasjonene mi-
nimale. ngs@huseierne.no
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Fakta: 
• Betong er et byggemateriale som lages ved å blande

sement og vann med sand, stein og tilsetnings -
stoffer.

• Betongen har stor trykkstyrke, men liten
strekkstyrke. For at en betongkonstruksjon skal
kunne tåle strekkpåkjenninger, må den armeres.
stålstenger støpes derfor inn i konstruksjonen.

• Moderne betongkonstruksjoner av god kvalitet har
en forventet levetid på 50-200 år uten å behøve
vedlikehold av betydning. 

• Hvis man har bygget med en betongkvalitet som er
uegnet i det miljøet konstruksjonen står, eller har
gitt konstruksjonen en uheldig utforming, kan den
være moden for omfattende vedlikehold eller riving
allerede etter 20-30 år.

• karbondioksyd, CO2, senker pH-verdien i betong.
Dette kalles karbonatisering. Når pH-verdien synker
under 9,5, øker faren for rustangrep på armeringen.

• Hvis en tilstrekkelig mengde klorider trenger inn til
armeringen, og det er tilgang på vann og oksygen,
vil det nesten alltid resultere i rustangrep. klorid -
inntrengning skyldes at betongen utsettes for
 sjøvann eller veisalt.

• Betongen kan også brytes ned på grunn av frost-
skader. Fritt vann i betongens porer vil kunne fryse
og føre til strekkspenninger. en betong som er ut-
satt for saltholdig vann er meget utsatt for denne
typen nedbryting.

• Det er et tidsspørsmål før den delen av operaen i
Bjørvika som ”bader” i saltvann går opp i korrosjon. 

Kilde: Wikipedia

KAN FIKSES: Siden garasjegulvet til Jan Petter Hagberg ligger på
grunn, trenger han ikke bekymre seg for armeringen. Gulvet kan re-
pareres med epoksy. Skulle ikke det holde, kan han legge armerings-
nett og lage en påstøp på 5 - 7 cm. Foto: Barbro Fauske Steinde.



fokus på betong

55hus&bolig 3–2011 •

Normalt er armeringen positivt ladet, 
og de negativt ladede kloridionene 
trekkes mot jernet.

Når man setter strøm på, blir armerin-
gen negativt ladet, og kloridionene 
frastøtes slik at jernet ikke ruster.

Er kloridinn-
trengning 
problemet, må 
kloridene i saltet 
fjernes fra 
armeringsjernet – 
enten ved 
kloriduttrekk eller 
ved  katodisk 
beskyttelse. 

I begge tilfeller 
sender man strøm 
gjennom arme-
ringsjernene.

              

Betonggulv

Betonggulv

Betonggulv

Sementpolymer-
blanding

Sementpolymer-
blanding

Løsemiddelfri
epoksy

– Det er mange måter å utbedre betonggulv på; noen gode og noen mindre gode. Vi har én vi vet 
fungerer, sier daglig leder Per Olav Ophus i Epoxygrossisten. Han skisserer følgende tretrinnsprosess: 

– Vask gulvet slik at alle løse partikler, oljeflekker, saltrester 
og lignende blir borte. Dette er den viktigste delen av jobben! 
Vi selger betongrens som man blander ut med vann og påfører 
enten med hagesprøyte, eller en liten spruteflaske av typen 
man bruker til planter. 

Sørg for at hele gulvet blir vått, og vent i noen minutter. Når det 
begynner å tørke i skjolder, børster du lett over med en 
piasavakost – da reaktiveres virkestoffet. Etterpå skylder du 
godt med vann. Ikke slutt før skyllevannet er helt rent! 

Deretter må gulvet tørke, under ideelle forhold i 24 timer. 

– Hvis det er gått så langt at det er groper i gulvet bør disse 
jevnes ut med en sementpolymerblanding. Har du veldig store 
krater med hjulspor er sannsynligheten stor for at saltet har 
gjort så mye skade at du må pigge opp og støpe på ny, men ved 
mindre ujevnheter vil sementpolymerblandingen vår fungere 
godt. Den består som navnet tilsier av sement og et bindemid-
del som gjør massen sterk og fleksibel. 

Dersom du ikke har hull å tette, hopper du over denne delen. 
Så grunner du gulvet med vår vannbaserte epoksy, som fester 
svært godt til både betong og andre overflater. Deretter venter 
du til det er gått mer enn 24 timer, men mindre enn 48.

– Til slutt legger du et toppstrøk av løsemiddelfri epoksy med 
hundre prosent tørrstoff. Det er viktig at du gjør dette innen 
riktig tidsintervall etter grunningen for at de ulike lagene skal 
passe sammen. Det er også viktig å bruke epoksy med hundre 
prosent tørrstoff, da får du en overflate som er hundre prosent 
vanntett, og som tåler salt og olje. Bruker du epoksy med bare 
femti prosent tørrstoff, er resten løsemidler som forsvinner.

Selv om epoksy er sterkt, må det nye gulvet vedlikeholdes, sier 
Ophus: – Om du ikke koster ut sand, salt og lignende som bilen 
drar med seg inn i garasjen, får du et slitebelegg på toppen av 
gulvet som blir med på å forkorte dets levetid.

Ophus anslår at materialkostnadene til denne jobben i en 
garasje på ca. 50 kvadratmeter vil ligge rundt 4 500 kroner. 
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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. 

Ingen vil rette feilen
Viser til artikkel vedrørende vannskade og forsikrings -
dekning, samt membranskader i nr 2-2011. Jeg har bolig -
forsikring i Gjensidige. etter å ha brutt opp taket i gangen
nede fant de ut at skaden skyldtes membranfeil i sluk i dusj
på badet i 2. etg. De dekker reparasjon av tak i 1. etg, men
ikke av membran i dusj. Membran i dusj er påvist montert
feil av byggefirma da huset ble bygget i 1997. selv om
huset da ble overtatt som nøkkelferdig, vil ikke bygge -
firmaet dekke denne skaden. Nå har jeg forsåvidt akseptert
det. Men.......

Min utfordring nå har vært å få tak i håndverkere som
kan utbedre skaden i sluket i 2. etg. Har vært i kontakt med
et uttall av firmaer, men alle skygger banen, selv om jeg er
villig til å skrive under på at de skal holdes skadesløs ved
en fremtidig ny lekkasje.

Tydeligvis mye og gjøre på håndverksiden for tiden
 (sentralt på Østlandet). Ingen er interessert i jobben. Nå
ser det ut til at jeg må gi opp dusjen i 2. etg, installere
dusj kabinett i et annet hjørne av badet og la vannet renne i
et annet sluk. Men det var jo ikke slik vi tenkte vi skulle ha
det, og heller ikke få det.

Huff og huff.
Gudmund W. Notøy
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Inntrenging, ikke isolering
Leste i Hus & Bolig 1-2011 om en "konsulent" som uttalte
seg om hva IP-grad sto for. Han skrev at det sto for "Insula-
tion Protection", altså isoleringsbeskyttelse. Det er feil. IP
står for Ingress Protection som på norsk betyr inntrengings-
beskyttelse. 

etter IP står det to tall som viser hvor god beskyttelse
det er, jo høyere tall jo bedre. Det første tallet står for
beskyttelse mot inntrenging av faste partikler / støv, og det
andre tallet står for beskyttelse mot inntrenging av vann.

I utgangspunktet har ikke tallene noe med hverandre å
gjøre, men i virkeligheten er det jo ikke slik. Lager man noe
som kan senkes ned i vann, så er det rimelig bra beskyttet
mot støv også. 

Per Ivar Kolsung, Lommedalen

Hvorfor?
Ligningsverdien på min bolig i Trondheim har økt med 350
prosent fra 2005, det må være ny verdensrekord. Bunn-
fradraget for enslige er kr 700,000, og det dobbelte for de
som er to, jeg forstår ikke den urettferdigheten, så jeg
sendte mail til Ap. svaret var den samme gamle leksa om
barnehager, helsevesen mm. De mener at vi enslige er en
dobbelt så stor utgiftspost, som de som er to eller flere.
Vanligvis har de to inntekter også, og to behøver vel ikke to
kjøkken, to bad, to stuer og så videre. Utgiftene er akkurat
det samme til vedlikehold mm. Vi må betale det samme i
kommunale avgifter. Trondheim har også eiendomsskatt. kan
noen forklare meg hvorfor det er så urettferdig?  

ST, Trondheim

debatt og meninger

Medlemskonkurranse:

HLs fantastiske 
fordeler!

Hvilken medlemsfordel får du 
hos HLs samarbeidspartner 
Securitas Direct ved kjøp av 
boligalarm?

Vet du svaret?
Bli med i konkurransen på 
www.huseierne.no

Ingen

To ekstra røykdetektorer
til en verdi av 1 960 kroner

50 kroner i avslag

VINN

FLOTTE

PREMIER

NY VINNER HVER UKE! 
Ukesvinneren kan velge mellom 
Norges mest solgte boligalarm-
pakke til en verdi av 4 450 kroner, 
eller en iPad. 
Kampanjeperioden varer fra 30.05 til 26.06.2011

Bli med i forskningsprosjekt
Mycoteam gjennomfører sammen med Boligprodu -
sent enes forening i disse dager en landsomfattende
 undersøkelse for å kartlegge utbredelse og bakgrunn for
dannelse av heksesot.

– Har du nytt husvære og opplevd skader, eller bare
har endret noen få ting i boligen og likevel fått hek-
sesot, er vi interessert i skadetilfellet ditt. Tilfeller med
bruk av få produkter kan være spesielt viktig å få reg-
istrert, men vi trenger data om alle typer skader, sier
kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. 

skadene registreres på www.heksesot.com. Dataene
vil kun bli brukt til forskning for å løse heksesotprob-
lemet.
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Godt beskyttet
verdensarv

De overvåkes fra kirketårnet. Derfor sover både brannmesteren 
og innbyggerne trygt om natten på Røros. 

TeksT: RIKKE ÅSERUD  FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER



– Nei, brann trenger vi ikke å bekymre oss for.
Med de systemene vi har her i byen, sover vi godt.
Selv her i dette gamle huset vårt, sier Hans Olav
Knutsen. Sammen med kona Brit bor han i et av
de eldste trehusene i Røros.

– Den eldste delen av huset Flanderborg er fra
1683. Resten ble bygget på i 1740, forteller Knut-
sen. Boligen var altså en av de få som overlevde
svenskenes krigsherjinger under den skånske kri-
gen på slutten av 1600-tallet. I skjebneårene 1678
og 1679 brente svenskene ned store deler av berg-
staden som en del av krigføringen mot Danmark-
Norge. 

– Men de kom ikke over elven her, så dette hu-
set ble spart, sier Knutsen, og nikker i retning av
Hitterelva, som like vest for huset klukker be-
kymringsløst og uvitende om de dramatiske hen-
delsene i tidligere tider.  

Avansert system
Det var altså den heldige beliggenheten som red-
det huset fra ildens tunger i 1678 og -79.  I dag er
ikke brannsikkerheten overlatt til slike tilfeldighe-
ter. Et avansert og påkostet system trygger den
gamle trehusbebyggelsen i hele bykjernen. Flan-
derborg er derfor behørig utstyrt med en rekke
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OVERVÅKES: I kirketårnet på Røros
er det et kamera som registrerer
alle høye røykgasstemperaturer.

Brenner det, går alarmen.

VERDENSARV: Flanderborg, i enden av gaten, er et av de eldste
husene i trehusbyen.

VERNET: Hele byen står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.



branndetektorer som oppfatter det minste tilløp
til varmeutvikling, og som varsler direkte til
brannvesenet. 

– Og så blir vi jo sett fra kirketårnet. Så det er
ingen grunn til bekymring her, sier Knutsen for-
nøyd.

Overvåkning
I kirketårnet er det nemlig ikke lenger Sigismund
og Gunnhild som gjemmer seg, men et varmesø-
kende kamera. 

– Kameraet skal fange opp utvendige brann-
tilløp. Det sier ifra dersom det utvikler seg høy
røykgasstemperatur et sted i byen, sier brannsjef
Atle Engan ved Røros brannstasjon. Han legger til
at kameraet selvsagt kan skille mellom vanlig fyr-
ingsrøyk og røyk fra brann. 
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FEM MINUTTER UNNA: 
220 verneverdige hus i 

Bergstaden har brannvarslere
koblet direkte til brann-

stasjonen.

GJESTFRIE: Ekteparet Brit
og Hans Olav Knutsen 

ønsker besøkende fra fjern
og nær velkommen til 
Røros.– Her i byen kan 
man sove trygt, sier de.

RESTAURERT: Hans Olav
Knutsen arvet bestefor -

eldrenes hjem fra en onkel.
Han har brukt mye tid og
krefter på å rekonstruere

boligen som var blitt
 betydelig modernisert 

på 60-tallet.



Rundt 220 hus er utstyrt med rundt 1  200
brannvarslere med direkteoverføring til stasjo-
nen. Dersom ulykken er ute, er brannvesenet på
plass i løpet av fem minutter. Brannstasjonen er
lokalisert nær sentrum. 

– Takket være beliggenheten og direktevars-
lingen er vi så tidlig ute ved branntilløp at vi kan
greie det aller meste, sier Engan. 

Tørrsprinkling
Brannsjefen forteller videre at mange viktige bygg
er tørrsprinklet. Det betyr at de har sprinkleran-
legg, men at systemet er tomt for vann. Først og
fremst er dette systemet tilpasset vinterkulda.
Uten vann i rørene er det ingen fare for frost-
sprengning og vannskader i de kjølige vintermå-
nedene. Sprinkleranleggene er likevel svært ef-

fektive. Når brannbilen kommer, kobler brann-
mennene vann direkte på stålrøret som er trukket
fra sprinkleranlegget og ut på ytterveggen.

Skjæreslukker
Brannvesenet på Røros er først ute med det siste
innen slokningsutstyr. Da skjæreslokkeren kom
på markedet, var Røros brannvesen raskt ute med
å skaffe seg den.

– Ved hjelp av avansert høyttrykksteknologi
skjærer den seg gjennom tre, betong eller hva det
skulle være, på få sekunder. Deretter slukker den
brannen med vanntåke, sier Engan. Sammen med
et håndholdt termokamera gir dette utstyret svært
effektiv og presis brannslokking når uhellet er
ute. 

Engan forteller at Røros nå i all hovedsak er i
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TØRRSPRINKLET: Sprinkleranlegg
er montert på all viktige bygg.
Når brannbilen kommer, er det
bare å koble seg til.



Fakta om Røros
• kommune i sør-Trøndelag med ca. 5 600

innbyggere

• Røros kobberverk startet utvinning av
 kobber i 1644 og var i drift frem til 1977.

• Bygårdene på Røros ble bygd for å huse
både folk og dyr. I mange av dagens
 butikker og spisesteder har det bodd kyr,
hester og griser.

• Hele bergstaden står på UNesCOs liste over
verdens kulturarv.

• Både Jul i Blåfjell og vinterepisodene av
Pippi Langstrømpe er spilt inn på Røros.

• Bergstaden er et av de kaldeste stedene i
Norge med kulderekord på 50,4
 minusgrader.

mål med brannverntiltak byen har jobbet med
over en årrekke. Prislappen ligger på rundt 15 mil-
lioner, og det meste av finansieringen kommer fra
statlige midler.

– Vi har tross alt en verdensarv å ta vare på,
sier Engan. 

Et spørsmål om penger
Få, om noen, andre steder har et like stort
budsjett for brannverntiltak som Røros.
Men det er ikke bare penger det står på.

Det skorter også på overordnede planer
for brannvern i mange områder med

gammel trehusbebyggelse, påpeker Riks-
antikvaren. 

– De fleste gamle trehus er på private
hender, og det er vanskelig å få til noe utover de
vanlige, lovpålagte brannsikringstiltakene, uten at
kommunen går aktivt inn og analyserer risikoen,

mener seniorrådgiver Einar Karlsen hos
Riksantikvaren.

Likevel er det mye den enkelte
boligeier kan ta lærdom av fra
Bergstaden, mener Karlsen.

– Spesielt dette med brann-
varsling med direkte kobling til

brannvesenet. For fredede og
verneverdige bygninger burde

K. Manger Konsulenttjenester A/S
Haukedalsveien 71, 5113 Tertnes, Bergen
Tel:   +47 55 18 43 90,  Mobil:  +47 95 28  66 77
Fax   +47 55 18 96 28,   www.kmkt.no

Demp lyden 
og nyt stillheten

STØYSKJERMER 
FOR HUS OG HAGE

Optimal løsning for demping 

av støy fra vei og omgivelser

NoiStop støyskjermer består av en kjerne 
av steinull med unike lydabsorberende 
egenskaper, bygget inn i et galvanisert 
stålgitter som også fungerer som espalier 
for planter. 
Skjermen bygges opp av elementer i ulike 
størrelser, som gjør det enkelt for deg å 

  montere selv. NoiStopGreen fungerer  
  som en � ott base for klatreplanter.
  Støyskjermen er vedlikeholdsfri.

NoiStop er utviklet og produseres av RockDelta, som er en del av Rockwool-gruppen. KMKt forhandler NoiStop i Norge. 

Se mer på www.kmkt.no/noistop.

   
     
  

NoiStop Green

NoiStop Wood

NoiStop Wood kombinerer 
skjermen med horisontale tre-
lister i skandinavisk design.
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TIDEN GÅR: Før i tiden var det vektere
som voktet byen. I dag er det varme-
søkende kameraer og elektronikk som

registrerer eventuelle branntilløp.
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dette være et minimum, mener han. 

Han råder eiere av gamle trehus til å ta en
samlet vurdering av brannfaren i sitt hus. Dette
inkluderer en gjennomgang av det elektriske
systemet og av piper og ildsteder, i tillegg til
vurdering av området rundt: Ligger husene
tett, er spredningsfaren stor. Er det mye lett an-
tennelig rot eller søppelkasser like i nærheten
av huset? 

– Man kan gjøre en rekke forebyggende
tiltak selv. Bare det å rydde på loftet og flytte
unna de utvendige avfallsbeholderne er viktige
tiltak som ikke koster noe, sier Karlsen. 

Omfattende rekonstruksjon
Da Hans Olav Knutsen arvet Flanderborg, var
det opprinnelige interiøret delvis kastet ut,
delvis dekket av 1960-tallets fine, moderne
materialer, som respatex, koreapanel og lino-
leum. 

– Jeg har brukt en del tid på å få rekonstru-
ert boligen tilbake til slik den var før min on-
kel moderniserte den, sier Knudsen. Gratis har
det heller ikke vært å få boligen tilbake til slik
han husker den fra tiden da bestemoren bodde
der. Da er det ekstra godt å vite at brannfaren
ikke lenger er avhengig av at huset ligger på rik-
tig side av elva. raa@huseierne.no

TRYGT: Kirketårnet ruver og kan sees fra hele byen. 
Kameraet registrerer all unormal varme.



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
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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
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ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

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

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

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

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

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. Ø
S
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen  

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

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

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

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

www.advonico.no O
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com O
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen      

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 5. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 24 14 03 31. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no O
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NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Avd. Kirkegt 11, 2000 Lillestrøm.
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
Epost: firmapost@ness-co.no O
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Trenger du bistand utover den
svartjenesten som er gratis for
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids -
advokater. Som medlem får du
en halv times gratis bistand,
deretter 20 prosent rabatt på 
advokatenes  vanlige timesats,
likevel begrenset nedad til en
pris tilsvarende den offentlige
salærsatsen som for tiden er på
kr 890,- + mva. Se Huseiernes
hjemmesider www.huseierne.no
for en fullstendig oversikt over
samarbeidsadvokatene.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no S
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NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Gryta 2 A, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 73 87 02 51.
Epost: tom.sorum@ness-co.no    
www.ness-co.no S
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

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

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

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. V
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

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

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com H
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SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

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

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as O
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & 
STANGELAND AS v/adv. Harald Øglænd

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

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

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

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

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no V
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ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN, WIGEMYR
& CO DA v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.no VE
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ADVOKATFIRMAET GRENLAND AS
v/adv. Einar Mo

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

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

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

� 23 00 30 20
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De dramatiske hendelsene utspant seg
høsten 2006. En bror skjøt og drepte tre
av sine søstre i tomannsboligen i Oslo-
området, og saken fikk stor oppmerk-
somhet i media. Ett års tid etter drapene
kjøpte en småbarnsfamilie boligen, vel
vitende om historien som fulgte med hu-
set, noe som ble opplyst både i prospek-
tet og på visningen. Familien malte om
og bodde der et drøyt år før de i 2009 la
huset ut for salg. Denne gangen ble trip-
peldrapet ikke nevnt, verken i prospektet,
i annonsen eller av megleren, som også
var ukjent med historien. Først etter at de
nye kjøpernes bud på 2 850 000 kroner
var akseptert av selger, fikk de vite om hu-

sets historie. Megleren hadde da, ad om-
veier, fått opplysninger om hendelsene,
og fått dem bekreftet av selger. 

Kjøperne kom frem til at de ikke
kunne leve der. Hadde de visst om hva
som hadde skjedd i boligen, ville de aldri
ha kjøpt den, hevdet de. Samboerparet
hevet kjøpet, og selger måtte foreta de-
kningssalg. I dekningssalget fikk selger
250 000 kroner mindre for boligen. Sel-
geren gikk dermed til sak mot de opp-
rinnelige kjøperne for å få erstatning,
men kjøperne vant frem i både Oslo ting-
rett og Borgarting lagmannsrett, som
mente at trippeldrapet i dette tilfellet ga
grunn til heving av kjøpet. 

Trippeldrap gir 
hevingsrett

Skal du selge boligen? Nylig fikk en boligkjøper 
hevet kjøpet fordi det var begått trippeldrap der. 

TEKST: Rikke ÅSeRud

OPPLYSNINGSPLIKT: Har det skjedd
noe unormalt i huset du skal selge,

bør du opplyse om det. 
Foto: Mimsy Møller / Samfoto.  

Advokat Tom Troberg
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Spektakulært
De færreste av oss har hus med så drama-
tisk historie som i dette tilfellet. Men hvor
går grensen for opplysningsplikten? 

– Domstolene synes å vektlegge at
dette drapet var et ”spektakulært” drap
med mye medieoppmerksomhet. Dersom
husets historie var mindre dramatisk og
lengre unna i tid, kan det være at retten
ville kommet til en annen avgjørelse. Men
det er vanskelig å si akkurat hvor grensen
går. De fleste vil vel være enige i at drap er
dramatisk, uansett hvor mye medieopp-
merksomhet det får, og selv om det ”bare”
skulle være én person som ble drept, sier
advokat Tom Troberg, som har fulgt retts-

sakene nøye. 
I dommen fra lagmannsretten legges

det ikke bare vekt på de økonomiske si-
dene for samboerparet som uvitende ble
eiere av trippeldrap-huset. Hadde det bare
dreid seg om husets potensielle minus-
verdi, hadde et prisavslag holdt; heving av
kjøpet hadde ikke vært nødvendig. Men å
skulle bo i et hus der en slik familietrage-
die har funnet sted, vil for mange by på
helt andre problemer. Mangelen repre-
senterer ”et fravær av muligheten til å
oppnå trivsel i boligen,” heter det i dom-
men fra lagmannsretten. Det vil altså si at
dersom du som selger mener det kan være
et fravær av muligheten til å oppnå trivsel

i boligen for kjøper, må du opplyse om
det. Advokat Tom Troberg ser ikke bort
ifra at dette kan bety at du som selger bør
opplyse om mer enn drap. Dersom du
for eksempel er sensitiv for overnaturlige
ting og har en formening om at det spø-
ker i boligen, eller har hatt folk til å
”rense” huset, kan det være grunn til å
opplyse om det. 

– Og når det gjelder kriminelle hand-
linger har man jo egentlig hele straffelo-
ven å ta av. Hva med for eksempel huset
der overgrepssaken i Alvdal har sitt ut-
spring? Jeg vil tro at mange boligkjøpere
vil styre unna dette huset i lang tid frem-
over, sier Troberg. 

juss
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La megler avgjøre
Han mener at en av de viktigste lær-
dommene huseiere kan ta av dette, er
å gi alle opplysninger til megleren.
Da kan hun avgjøre hva som skal
videreformidles og hva som kan
tilbakeholdes – og du som selger har
ryggen fri. 

– Dette er ting de gjennomgår i
eiendomsmeglerstudiet. Det går en
grense mellom hva man bør opplyse
om, og hva som faller inn under pri-
vatlivets fred. Selvmord vil for eksem-
pel i de fleste tilfeller gå inn i den
siste kategorien, sier Troberg. 

ikke tro at alle vet
Du bør heller ikke stole på at ”alle”
kjenner til det, dersom huset du skal
selge har en dramatisk forhistorie, ad-
varer advokaten. Samboerparet som
kjøpte trippeldrap-boligen, bodde
selv et steinkast unna, og selger mente
de dermed måtte kjenne til husets
historie. Retten kom til en annen kon-
klusjon. Selv om kjøperne bodde i
nabolaget, var det høyst troverdig at
de ikke visste akkurat hvilket hus
ugjerningene var begått i, mente den.  

– Ikke overvurder kjøpers kunn-
skaper, og ikke undervurder betyd-
ningen av husets historie, konklude-
rer Troberg. raa@huseierne.no

Husleien løper
etter brann
Selv om de 48 leilighetene i bolig-
blokken på Rykkinn i Bærum er
ubeboelig etter storbrannen i
mars, må beboerne fortsette å be-
tale leie, skriver Budstikka. Andel
fellesutgifter må betales løpende så
lenge man er andelseier i borettsla-
get, uavhengig av om man bor der
eller ei.

– Du slipper ikke å betale lånet
ditt selv om huset ditt har brent,
forklarer advokat Anders Leisner i
Huseiernes Landsforbund. Lover
og avtaler tar ikke høyde for
brann.

Fra forsikringsselskapet får be-
boerne utbetalt mellom 11 000 og
13 000 kroner pr. måned. Denne
summen skal inkludere leie av
midlertidig bolig, samt leie til
gammel bolig. I borettslaget ligger
husleien på nesten 3 000 kroner.
Det gjør den økonomiske situasjo-
nen vanskelig for en del av de
brannrammede.

Strengere straff
for miljø -
kriminalitet
Etter dom i Høyesterett må en hyt-
teeier ut med en halv million kro-
ner for brudd på plan- og byg-
ningsloven. Mannen hadde fått
tillatelse til å oppføre en fritidsbo-
lig på en tomt ved sjøen i Søgne. I
stedet for å lage en terrassert løs-
ning, slik han hadde fått tillatelse
til for å skåne terrenget mest mu-
lig, valgte han å planere nesten
hele tomten.

”Mannen har utvist en nærmest
total mangel på respekt for plan-
og bygningslovgivningen”, uttaler
Høyesterett. Retten mente det var
nødvendig å reagere strengt av all-
mennpreventive grunner. Boten får
hytteeieren fordi han sprengte ut
75 prosent mer masse enn tillatt,
men også for å ha bygd en 40 me-
ter lang mur av naturstein som på
det høyeste var 2,8 meter høy.

Leca-blokker i Høyesterett
Produsenten Weber / Saint-Gobain tapte på alle punkter da Gulating lag-
mannsrett behandlet søksmålet fra et ektepar på Tau i Rogaland som opplevde
at hele grunnmuren deres smuldret opp. Men nå har produsenten anket saken
til Høyesterett.

Så tidlig som i 1987 ble det kjent at enkelte blokker fra Norsk Leca forvi-
tret. Belgiske lettklinker viste seg å være årsaken til problemet. I alle år siden
har produsenten tatt ansvar for å utbedre skader på hus som er satt opp med
Leca. Nå ønsker firmaet å få klarlagt hvor langt ansvaret strekker seg.

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.

wwwwww..aannbbuuddssttoorrggeett..nnoo
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Etter en joggetur mistet en ung tannlege
i Bergen nøklene sine. Tabben han gjorde
var å gå vekk fra sekken for å tøye ut slik
at den var uten tilsyn en liten stund. Da
han kom tilbake var sekken, som foruten
nøkler til leilighet og jobb, inneholdt le-
gitimasjon, borte. På arbeidsplassen hans
valgte gårdeier å skifte alle låsene i bygget. 

Tannlegen ante ikke at nøklene gikk
til hele bygget og at han skulle havne i en
strid hvor det ennå er uavklart hvem som
skal betale. 

Hvem har ansvaret?
– Å miste nøklene sine er som oftest
uproblematisk, da det er veldig vanskelig
å finne ut hvor nøklene hører til. Proble-
met oppstår når man mister dem sam-
men med noe som kan identifisere hvor
nøklene hører til, forteller advokat i Hus-
eiernes Landsforbund, Anders Leisner.

Spørsmålet er da om du bare må
 erstatte nøkkelen eller om du også må
betale for å skifte alle  låsene som
hører til samme systemnøkkel.

– Om du blir erstat-
ningspliktig eller ei av-
henger for det første av
om du har vært uakt-
som. 

Å sette fra seg en bag eller en veske
utenfor synsvidde er nok klart uaktsomt.
For det andre må den uaktsomme hand-
lingen, i dette tilfellet å forlate sekken,
føre til en skade. Skaden vil i denne saken
være at tyven får fri tilgang til et lett iden-
tifiserbart næringsbygg. For det tredje må
skaden være en noenlunde nærliggende
konsekvens av den uaktsomme hand-
lingen. For å bli erstatningsansvarlig
burde tannlegen ha forstått at det å forlate
sekken med nøkler og legitimasjon var
egnet til å skade, og burde derfor ha opp-
trådt mer forsiktig. 

oppbevar smart
Det er ikke enkelt å plassere skyld i slike
saker. Derfor vil man se på tidligere retts-
avgjørelser for å få et sammenliknings-
grunnlag. Kvinner med nøklene i vesken
er ikke noe unntak. Det er risikosport å ha
alle eggene i samme kurv.

– Avgjørelsen av hvorvidt det forelig-
ger erstatningsansvar er basert på skjønn,
og det er vanskelig å gi noen konklusjon
på forhånd. Et godt tips er uansett å
 oppbevare nøkler og ID-kort hver for seg,
påpeker advokat Leisner. 
dek@huseierne.no

Mist ikke nøkkelen
Å miste nøkkelen er ikke bare irriterende og upraktisk. det kan også få økonomiske konsekvenser. 

juss

TEKST: dag eRik koNgSLie



Maiken Edlund (57) kjøpte et be-
varingsverdig lite tømmerhus i
skogen sør for Lillehammer sen-

trum i 1995. Den åtte mål store eien-
dommen var opprinnelig regulert til
landbruk. Da kommunen fremmet for-
slag om omregulering til boligformål, så
Edlund bare fordeler.

– Jeg drømte om å sette i stand den
lille idyllen og tenkte blant annet at mine
barn ville kunne bygge på tomten en
gang i fremtiden, forteller hun.

Men drømmen er blitt et økonomisk
mareritt for den tidligere tømreren som
måtte slutte i jobben på grunn av en ar-
beidsulykke. Nå vurderer hun å selge hele
eiendommen.

Refusjon er kostnadsfordeling
Da tomteområdet i Søre Ål ble gjort klart
for bygging i 2006, forskutterte Lilleham-
mer kommune alle utgiftene. Deler av
disse utgiftene har de rett til å få refun-
dert. Bestemmelser om refusjon kom inn
i bygningslovgivningen allerede på slut-
ten av 1800-tallet. Målet var å få til en
mest mulig rettferdig ordning ved utbyg-
ging av teknisk infrastruktur. Refusjon
handler om å fordele utgiftene til vei,
vann og kloakk på alle som har økono-
misk gevinst av slik opparbeidelse. 

inngikk utbyggingsavtale
– Hadde Maiken Edlund bare pusset opp
den gamle husmannsplassen, hadde hun
sluppet å tenke på at hun skulle betale
mer enn 2 millioner til kommunen, og
hun hadde heller ikke trengt å bekymre
seg for renteutgifter, forklarer advokat
Thore Eithun Helland i Huseiernes
Landsforbund. 
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Må betale sin 
del av kaka

da eiendommen til Maiken edlund på Lillehammer ble regulert 
til boligformål i 2006, inngikk hun en avtale med kommunen. 

Refusjonskravet på 2,1 millioner kroner skulle forfalle etter 
fem år. Renteutgifter på 110 000 kroner i året skulle 

imidlertid begynne å løpe umiddelbart.

TEKST OG FOTO: NiNa gRaNLuNd SætHeR

   

 

 

 

VURDERER Å SELGE:
Maiken Edlund må be-
tale ca. 10 000 kroner

i renteutgifter hver
eneste måned fordi

hun ikke har økonomi
til å innløse hele refu-

sjonsbeløpet på 2,1
millioner kroner.



Hovedregelen er at refusjonsbeløpet
forfaller til betaling fem uker etter at ved-
taket er gjort kjent, men har man ingen
planer om å bygge, fremskyndes forfalls-
tidspunktet inntil deling eller bygging
finner sted, fremgår det av loven. 

I 2006 ble imidlertid den nederste de-
len av eiendommen fradelt slik at den
fikk et eget gårds- og bruksnummer. Ed-
lund inngikk samtidig en privatrettslig
avtale med kommunen. 

– Planen var å bygge og selge små,
vedlikeholdsfrie og billige økologiske bo-
liger, forklarer Maiken Edlund. – Uten

avtale, ingen utbygging. Men så måtte jeg
vente på at kommunen skulle klargjøre
egne områder først, og da finanskrisen
kom i 2008, gikk planene i vasken. Det
var ikke lenger økonomisk mulig å satse
på et slikt prosjekt. 

Bebreider kommunen
I avtalen med kommunen står det at re-
fusjonskravet forfaller ved utbygging av
eiendommen eller ved salg av arealer,
men uansett senest 31.12.2011. Renter på
fem prosent løper fra 1.11.2006. Nå be-
breider hun kommunen for nærmest å ha

tvunget henne til å gå med på denne av-
talen. 

Eiendomssjef Svein Hole i Lilleham-
mer kommune ønsker ikke å kommen-
tere den aktuelle saken, men sier at det er
vanlig å inngå denne type avtaler i refu-
sjonssaker.

– Det pleier å forenkle prosessen og
være fordelaktig for begge parter.

Det er sjelden kommunen har denne
type saker på bordet, men når man inn-
går en privatrettslig avtale av denne type,
kan man avtale hva som helst, påpeker
han.
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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



BLE OMREGULERT: Den åtte
mål store eiendommen
 Sæterhagen var opprinnelig
regulert til landbruksformål.
Da Maiken Edlund fikk
 anledning til å bygge på
nedre del av tomten, fikk
hun et refusjonskrav på
over 2 millioner kroner fra
Lillehammer kommune.



– Det er ikke urimelig at de som har fordel av
at kommunen bekoster fremføring av vei, vann
og kloakk er med på å betale for det, sier Hole.

Søk hjelp
– Å inngå en refusjonsavtale med en kommune
er alvorlig. Man må forholde seg til de tidsfrister
som er satt. Videre forutsetter det at man har satt
seg inn i gjeldende regelverk på området, påpe-
ker advokat Eithun Helland. – Jeg vil på det ster-
keste anbefale at det blir brukt advokat med sær-
lig kunnskap om dette feltet. Hvis ikke kan det
medføre store økonomiske tap, understreker
han.

– Man bør også være oppmerksom på at
kompetansen på dette området kan variere fra
kommune til kommune. Å forholde seg til en
privatrettslig avtale samtidig som man er offent-
lig myndighet, er komplisert. Det stiller store
krav til administrasjonen i kommunen, sier
 Eithun Helland 

Dersom det viser seg at utbyggingen ikke kan
fullføres som forutsatt, råder HL-advokaten til at
det blir tatt kontakt med kommunen umiddel-
bart slik at man kan kansellere eller forandre
inngått avtale. 

I ettertid har Edlund fått endret avtalen to
ganger. Kommunen gikk først med på å utsette
refusjonskravet til 31.12.2013, og renten skulle
ikke begynne å løpe før 1.1. 2009. Nå har de gått
med på å endre det til prosjektet blir realisert,
men renter må hun betale, og rentesatsen på
fem prosent er de ikke villige til å gjøre noe med.
Saken er nylig drøftet i formannskapet, og kom-
munen påpeker blant annet at Edlund benyttet
advokat, og at de dermed forhandlet med en
profesjonell part. 

Eithun Helland mener Lillehammer kom-
mune har vært imøtekommende, men når situ-
asjonen er blitt så vanskelig som den er, burde de
også ha frafalt rentekravet. Han synes de får en
urimelig høy avkastning på pengene sine.
ngs@huseierne.no
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Fakta om refusjon
• Refusjon handler om å fordele utgiftene til vei, vann og kloakk på

alle som har økonomisk gevinst av opparbeidelse av teknisk infra-
struktur. 

• Refusjonsreglene er hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 18.

• Refusjonsbeløpet forfaller til betaling fem uker etter at refusjons -
vedtaket er meddelt de refusjonspliktige. Refusjonsbeløpet forfaller
imidlertid ikke før oppmålingsforretning om opprettelse eller
 endring av eiendom blir rekvirert eller bygging blir gjennomført.

• Fra forfallstidspunktet plikter refusjonsdebitor å betale den til
 enhver gjeldende forsinkelsesrente.

KOSTBART: Kommunen har lagt vei, vann og kloakk frem til tomtene 
på nedsiden av huset. Det har utløst et refusjonskrav.
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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



Hol kommune har sett seg lei på at
mange helårsboliger i praksis be-
nyttes som hytter. Kommunen har

derfor gått hardt ut for å kartlegge bruken
av 104 boliger i Geilo-området.

– Hovedmålet med å skjerpe kontrol-
len av boligbruken og håndhevelsen av
boplikten er at vi må sørge for at unge får
råd til å kjøpe seg en bolig i kommunen.
Det er viktig at de ikke behøver å kjempe
mot pengesterke Oslo- eller Bergensfolk
for å få en eiendom. Da kommer man
nesten alltid til kort og vi føler vi får et
kunstig høyt prispress på boligene våre.
Dette er en utvikling vi ikke ønsker, sier
ordfører Erik Kaupang (Ap) i Hol kom-
mune.

– Etter at vi innførte boplikten har vi
hatt befolkningsøkning i Hol og vi ser
også at utbudet av boliger har bedret seg.
Vi er usikre på om det er som en direkte
følge av boplikten, men vi har ingen
grunn til å tro at den virker mot sin hen-
sikt. Det er viktig å nevne at vi har tverr-
politisk enighet om dette i kommunen og
at boplikten foreløpig ikke gjelder på ar-
vede eiendommer, sier han.

Føler seg lurt
For Kjell Johnsen føles saken belastende
og urettferdig. Boplikten i Hol kommune
ble innført i 1979. Johnsen ervervet boli-
gen i 1978 og tok det for gitt at ettersom
boligen ble kjøpt før loven om boplikt
ble innført, ville det ikke by på problemer
fordi ingen lover skal ha tilbakevirkende
kraft. Dette skulle vise seg å være feil. 

Ettersom Johnsen ervervet boligen før
loven om boplikt ble innført, faller ikke
hans hytte inn under loven om konse-
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Må kanskje selge
livsverket på

grunn av boplikt
kjell Johnsen fra drammen står i fare for å miste familiens hytte gjennom 32 år.

Hol kommune varslet i 2008 en strengere linje overfor de som benytter helårs-
boliger til fritidsbolig. – kommmunene forstår ikke boplikten, sier professor.

TEKST: dag eRik koNgSLie  FOTO: PRiVat

HOL SKJERPER REGLENE: Kjell Johnsen kjøpte huset året
før boplikt ble innført, men kommunen krever likevel at
det skal være lys i vinduene.



sjon/ boplikt. Som en følge av dette ble
han anmodet av Hol kommune om å
søke bruksendring ifølge plan- og byg-
ningsloven. Denne bruksendringen ble
avslått og senere også anken til Fylkes-
mannen i Buskerud.

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe
galt. Jeg kjøpte eiendommen i god tro ett
år før boplikten ble innført og mener der-
for at dette ikke bør ha tilbakevirkende
kraft. Kommunen gav meg rett i dette ved
å si at mitt tilfelle ikke kom inn under
konsesjonsbestemmelsene og ba meg
derfor søke bruksendring. Dette gjorde
jeg, men da fikk jeg avslag. Dermed var
jeg fanget inn i bopliktsystemet, sier John-
sen.

Etter gjentatte brevvekslinger med
kommunen møter han ingen forståelse. 

– Vi har hatt hytta i 32 år og før det
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Neppe lovhjemlet
Høyesterettsadvokat Tore Sverderup Engelschiøn skrev i Lov og Rett, utgave 2
i 2003 dette om boplikt og plan- og bygningsloven:

”Boplikt som følge av vedtekt om slikt bruksendringsforbud etter plan- og
bygningslovens § 79 er neppe lovhjemlet. Det foreligger ingen rettspraksis
om dette. Men den juridiske teori har fastslått at hjemmelen ikke er holdbar.
Det heter at: «Plan- og bygningsloven pålegger ikke en eier å bruke et bolig -
hus til helårsbruk» (O. J. Pedersen, P. Sandvik, H. Skaaraas, S. Ness og A. Os,
Plan- og bygningsrett, Oslo 2000 s. 137), og «... det [kan] reises alvorlig tvil
om holdbarheten av slike vedtekter». ( T. Falkanger, Tingsrett, Oslo 2000 
s. 419). Til tross for dette fortsetter kommunene å praktisere boplikten etter
vedtekten. Nylig har også Justisdepartementets lovavdeling gitt uttrykk for at
vedtekten ikke har lovhjemmel i plan- og bygningsloven § 79.

Det synes klart at Kommunaldepartementet - som forvalter loven - nå bør trekke
sin godkjennelse av forbudsvedtekten til plan- og bygningsloven § 79 tilbake. 
Å vente til en krenket grunneier reiser sak er utvilsomt spill av tid og økonomi.”



LIVSVERKET: I 32 år har familien Johnsen fra Drammen brukt huset i Hol som fritidsbolig både sommer og vinter. 
Nå må de kanskje selge. Professor Aanesland mener kommunen tolker reglene feil. 



hadde vi en annen hytte i 20 år i samme
kommune. Vi har aldri tenkt spekulativt.
Vi har alltid brukt hytta både på vinteren
og på sommeren. Kommunen argumen-
terer med at de ønsker ”lys i vinduene”.
Det forstår jeg lite av når nabohuset står
ubrukt på grunn av at noen har arvet det
og ikke er interessert i å bruke det. Da må
det da være bedre at en familie legger
sjela si i å bruke det som en hytte fremfor
at det står og forfaller slik som i dette til-
fellet, spør Johnsen.

Står på sitt
Hol kommune har liten forståelse for
Johnsens argumentasjon, men forstår at
det i tilfeller som dette kan føles frustre-
rende.

– Vi tar selvkritikk på at slike saker
ikke er blitt fulgt opp fortløpende. Selv
om boligen ikke kommer inn under kon-

sesjonsbestemmelsene, må man ikke
glemme at selv om det ikke er boplikt,
har man ifølge plan og bygningsloven
plikt til å søke om bruksendring. Så selv
om det ikke er boplikt er det ikke fritt
frem å kjøpe boliger å bruke dem til fri-
tidsformål. Boliger og tomter som er re-
gulert for helårsbruk kan ikke brukes som
fritidsbolig annet enn hvis man søker om
bruksendring. Her har Hol kommune
valgt å være klokkeklare på at vi ikke øn-
sker å gi dispensasjoner, sier leder for
plan-, byggesak- og landbruksavdelingen,
Liv Juchelka.

Fullstendig feil om boplikt
– Her har ikke Hol kommune skjønt noe
som helst av boplikt og plan- og byg-
ningslov. Hadde det vært så enkelt som å
si at man må søke bruksendring for å be-
nytte en helårsbolig som fritidsbolig ville

det i prinsippet ikke være noe poeng å
innføre boplikt, sier Normann Aanes-
land.

Aanesland er professor og bopliktek-
spert, og jobber til daglig på Universitetet
for miljø- og biovitenskap i Ås. Aanesland
har sammen med Olaf Holm forsket på
boplikt og blant annet effekten av bo-
plikt i kommunene. Resultatet ble lagt
frem i 2003. De konkluderte med at bo-
plikt virker mot sin hensikt; boplikten
styrker ikke bosetningen. 

– Huseiere risikerer å tape mye penger
på boplikt. Det er mange eiendommer
som kunne blitt solgt for en langt høyere
pris om de hadde vært fritidsboliger uten
boplikt, sier Aanesland. 

Han er meget undrende til hvordan
Hol kommune blander inn plan- og byg-
ningsloven i denne saken.  

– Utarbeidelsen av reguleringsplaner
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MØTER MOTBØR: – Det kommer til å bli minst en rettssak som følge av Hol kommunes innstrammingstiltak i Geilo-området,
forteller ordføreren. Han tar det ikke for gitt at kommunen har rett. Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto.



er hjemlet i plan- og bygningsloven, som
er en fysisk plan. Den omhandler ting
som for eksempel veier og kloakk, sier Aa-
nesland. – Dette betyr i praksis at kom-
munen kan hindre at fritidsboliger blir
benyttet som helårsboliger, men det vil
være vanskeligere å hindre at helårsboli-
ger blir benyttet som fritidsboliger, forkla-
rer han. 

– Hvordan boligen blir brukt, om fa-
milien overnatter få eller mange netter i
boligen kan ikke reguleres gjennom plan-
og bygningsloven, slår Aanesland fast.

– En jurist som hadde tatt på seg en
sak der målet er å hevde boplikt med re-
guleringsplanen som bevis, ville ført sin
klient bak lyset. Han ville definitivt tapt
saken. 

Aaneslands tolkning får støtte av Egil
Stabell Rassmussen, fagdirektør ved byg-
ningsseksjonen i Kommunal- og regio-
naldepartementet.

– Jeg tror neppe det vil være hjemmel
for å bruke plan- og bygningsloven for å

holde noen boende i en helårsbolig, sier
han.

Ordfører Kaupang i Hol tar ikke for
gitt at kommunen har rett.

– Jeg er ikke selv jurist, men vi har
 tolket regelverket og forholder oss til at
Fylkesmannen i Buskerud har gitt oss
medhold. Når det er sagt vil det være nyt-
tig å få en rettsavgjørelse på hva som er
rett og galt i slike saker. Jeg vil ikke kom-
mentere enkeltsaker, men det er allerede
klart av det kommer til å bli minst en
rettssak som følge av våre innstrammings-
tiltak. Her er det staten som er saksøkt,
men Hol kommune er innkalt som vit-
ner, opplyser han.

usikker fremtid
I kommuner hvor man faller inn under
konsesjonsbestemmelsene har man i re-
aliteten tre valg. Du kan enten melde
adresseforandring til boligen, du kan leie
den ut til en som benytter den mer enn
seks av årets måneder eller du kan velge
å selge. For Kjell Johnsen blir valget van-
skelig. Familien er fortsatt usikre på hva
de vil gjøre videre. Kommunen har truet
med tvangsmulkt om boplikten ikke
etterkommes.

– I en alder av 76 år erkjenner jeg at
det begynner å nærme seg en tid for av-
vikling av hytta. Vi har diskutert alt fra å
gå til retten, til å flytte og til å selge. Vi har
ennå ikke tatt noen stilling til hva vi gjør,
avslutter Johnsen. dek@huseierne.no
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Fakta om boplikt
• I 1974 fikk kommunene anled-
ning til å innføre boplikt på
eiendommer. Hensikten var å
dempe en utvikling der stadig
flere tok i bruk boliger som
 hytter. 

• 63 kommuner har i dag boplikt
på alle boligeiendommer. Tallet
er synkende. I 2008 hadde over
70 kommuner boplikt.

• Mange har opphevet boplikten
igjen etter først å ha innført
den. 

• Boplikten på fritidseiendommer
er upersonlig. Det vil si at eier
ikke behøver å bo der selv.

• Bolikten er blitt utvidet til også
å kunne gjelde eiendommer som
har går i arv.

TELLER PÅ KNAPPENE: Kjell Johnsen vurderer å gå til sak for å beholde huset
han kjøpte i 1978.
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Landsdekkende elektrikerkjede med 170 medlemsbedrifter, 
2000 elektrikere og ett felles telefonnummer. 

Trenger du elektriker ring 0 20 60.  

www.sikringen.no

Sikringen - din elektriker

www.sikringen.no - 02060Medlemmer av Huseiernes Landsforbund har rabatterte priser på timer og materiell.
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SØKNADSPLIKTIG:
Tenker du at gjester kan
sove i det lille annekset

du planlegger å sette
opp, må du søke om til -
latelse selv om du holder

deg under 15 kvadrat. 
Se side 87

POPULÆRT 
PÅ FJELLET:

Torvtaket er slett ikke
gått ut på dato, selv om

underlag av never må
vike for moderne mate-
rialer. I mange hyttefelt

er det faktisk påbudt
med gress på taket. 

Les mer side 90

ROMANTISK:
Netting duger ikke på
fjellet. På hytta vil vi

helst ha skigard. 
Les mer side 95

VEDLIKEHOLDSFRITT:
Sibirsk lerk og vinduer
av aluminium reduserer

antall  arbeidstimer i
 feri en selv om hytta 

ligger ytterst i havgapet. 
Les mer side 80

Antall fritidsboliger i Norge økte sterkt da bil ble allemanns -
eie på 60-tallet. I dag lokker reisebyråer og flyselskaper 

med fristende reisemål i varmere strøk, men fortsatt 
står hyttedrømmen høyt i kurs blant nordmenn.

tema: 
fritidsbolig

Foto: Per Gunnarson.



– Hver gang jeg kommer hit, får jeg en frihets -
følelse som overgår alt, sier hytteeier Ellen. Det er
lett å se hva hun mener. Hytta på Onsøy utenfor
Fredrikstad ligger fantastisk til – omgitt av glatt-
slipte svaberg og med utsikt over hav så langt
øyet kan se. Tomta bader i sol, og det er kort vei
til båt og badeplass. Det er dette alle drømmer
om når de hører ordene hytte i havgapet. Men El-
len vet bedre enn de fleste hvilke utfordringer en
slik beliggenhet medfører.

– Tomten på sju mål har vært i familiens eie
siden 1952, og jeg vet om én eneste krok som er
i le. Sønnavinden tar aldri ferie. Når det blåser
opp skikkelig kan sjøsprøyten stå over hyttetaket,
forteller Ellen. 

Det høres spektakulært ut. Og det er det. Men
kombinasjonen av sol, salt og sønnavind har
også en kjedelig side – den medfører stor slitasje
på materialer og overflatebehandlinger.

– Den gamle hytta ble bygget  av ruplank i
1939, og jeg har pusset flere hyttevegger enn jeg
vil tenke på. Da jeg overtok hytta i 2000 bestemte
jeg meg for å lage lurere løsninger og redusere an-
tallet arbeidstimer i ferien.

I tillegg ville Ellen ha større plass og takhøyde,
og mer vindusflate for å ta med seg de sterke na-
turopplevelsene inn. Slik kan hun ha glede av de
flotte omgivelsene også i ruskevær.

– Den gamle hytta hadde små vinduer, mon-

Tett på elementene
Hytter i havgapet har ekstreme møter med elementene. Da Ellen renoverte sommerstedet fra 

barndommen, valgte hun vedlikeholdsfrie materialer og panoramavinduer som slipper inn både 
lyset og de flotte omgivelsene. Nå hersker skjærgårdsidyllen både inni og utenfor hytta.
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TeksT: INGVILD AMDAL
FoTo: PER GUNNARSON

PARADIS RETT UTENFOR DØRSTOKKEN: Hytta
har spektakulær utsikt, men ligger værhardt
til med åpent hav som nærmeste nabo.



tert høyt oppe på veggen. Når du var inne kunne
du vært hvor som helst. Slik er det ikke nå lenger,
sier hytteeieren fornøyd.

En god plan
Den nye hytta bader i luft og lys, og oppleves som
større enn sine 80 kvadratmeter. Den består av
gang, stue med åpen kjøkkenløsning, ett bad og
to gjesterom. I tillegg er det et stort rom i forleng-
elsen av stua som fungerer som oppholdsrom
på dagtid og Ellens soverom natterstid. Praktisk
når det kommer storinnrykk fra slekta.

– Jeg tegnet planløsningen sammen med en
venninne en gang på nittitallet – for moro skyld
en kveld vi koste oss med et glass vin. Etter ti år
i en skuff ble tegningen hentet frem, og var ut-
gangspunktet for den løsningen jeg har i dag,
forteller Ellen.

Tegningen baserte seg på den gamle grunn-
muren, men den 12 kvadratmeter store veran-
daen ble bygget inn. Det syntes arkitekt Niels
Aars Nicolaysen var en god idé da Ellen ba om
hjelp til finpussen. 
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MATAUK: På hytta lever Ellen av det havet kan tilby. Hun har mye
besøk av slekt og venner, her er det niesens sønn som hjelper til.



– Samarbeidet fungerte fint. Han justerte
plantegningen med en løsning som ga større tak-
høyde, og flettet inn noen lure skapløsninger.
Etterpå viste jeg det til venner og kjente, og det rå-
der jeg alle hyttebyggere til å gjøre. Det er utrolig
hvilke ideer folk får når de ser en planløsning
med friske øyne, sier Ellen.

Da planløsningen var godkjent, kom turen
til materialvalget. Ellen har plukket ut alt selv, og
naturlige materialer går igjen både innvendig og
utendørs.

– Kledningen og plattingen inntil hytta er la-
get av sibirsk lerk. Det er 20 – 30 prosent dyrere
enn furu, og har en hardere kjerne. Treverket skal
ikke behandles, bare gråne. Enkelt for meg, og rå-
vakkert i terrenget, synes Ellen.

Blant de materialene som ikke er natur -
baserte, er leveggen og karmene.

– Alle karmer er av aluminium. Det er vedli-
keholdsfritt og tåler en trøkk. Jeg ville ha en farge
som utgjorde en fin kontrast til treverket, og
valgte koboltblå. Fargen har ikke falmet, og jeg er
veldig fornøyd. Leveggen er av herdet glass, og
skjermer godt mot vinden. Den er veldig tykk og
massiv. Og dyr. Til gjengjeld stjeler den ikke av ut-
sikten min, ler Ellen.

Hun var selv entreprenør under byggeproses-
sen, noe hun sparte rundt hundre tusen på.

– Det var litt slitsomt å bo her mens håndver-
kerne jobbet, men på den måten kunne jeg følge
opp at alle hjørner og detaljer ble riktige, og fikk
så å si alt slik jeg ville. 
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PRAKTISK: Utenfor ytteveggen har Ellen et 
utekjøkken hvor hun rensker fisk og potter 
om blomster. Ved siden av er utedusjen!
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SPEKTAKULÆRT: Fra spisestuebordet har Ellen utsikt i
tre himmelretninger. Det gamle slagbordet og stolene
gir rommet karakter.

GJENBRUK: Salongbordet er fra den gamle hytta og er
blitt grålasert. Fra sofaene kan man både nyte utsikt
og peisvarme.

ÅPEN LØSNING: Nostalgiske knagger bak soveromsdøra
henter frem hvite og havblå nyanser. Kokosmatter i
kjøkkenet luner.



Luftig interiør
Innendørs har Ellen valgt lyse farger, naturlige materialer og mye
vindusflate.

– Furugulvene er sandblåste for å få riller som er gode å gå
på, og behandlet med grønnsåpe tilsatt hvite pigmenter. Jeg føl-
ger nøye med og vasker så fort jeg ser en flekk. Annethvert år hel-
skures gulvet. 

De ru kokosmattene gir en fin kontrast til gulvet, og forster-
ker det naturlige preget. En åpen peis og stående panel gir et lunt
inntrykk, som balanseres av de store panoramavinduene.

– Det er ikke luksus her. Men de store vinduene, tomta og
takhøyden gir en deilig naturopplevelse. Man er jo så å si ute når
man er inne. Og det skjer noe med mennesker når de kommer
hit. De setter på høy musikk og danser mye. Jeg tror takhøyden
appellerer til et behov for å være fri, sier Ellen.

For å forsterke opplevelsen av frihet har hun møblert spar -
sommelig.

– Jeg ville beholde følelsen av ”space” i hytta, med en blan-
ding av stram eleganse og renhet. Jeg liker ikke uttrykket shabby
chic, men jeg ser jo at det er det landskapet jeg ligger i interiør-
messig. 

Møblene er en blanding av gammelt og halvnytt. Lite er kjøpt
inn spesielt til hytta.

– Sittegruppen kjøpte jeg på en messe for lenge siden, og
hadde den på gjesterommet. Der sto den og ventet på et nytt liv
her. Bordet hadde jeg også fra før og laserte, og stolene sto på
barnerommet mitt. Siden jeg ikke tåler ledninger eller lamper
valgte jeg spotbelysning. Og når jeg måtte ha annen belysning
gikk jeg for hvitt og diskret, sier Ellen. 

Også veggene er hvite – men som Ellen sier: Hvitt er så
mangt.

– Jeg kjøpte maling ”på resept”, for jeg ville ha den samme
fargen som en bekjent hadde brukt. Da jeg oppdaget at den
brakk over i rosa ble jeg så sint at jeg kunne ha drept. Men nå
synes jeg den er fantastisk, sier Ellen.

Utnytter utearealet
De lure løsningene er overalt på Ellens hytte. Inngangen til ba-
det er et eksempel: En skyvedør som sparer mye plass. Inne på
badet har hvert familiemedlem sin praktiske kurv på veggen. Og
her blir det sjelden kø, for det er ikke verken dusj eller toalett
på Ellens bad. 
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– Jeg ville ikke ha do inne – det er tross alt en hytte. Men jeg
har både vannklosett og vaskemaskin i et uthus, og utedusj like
utenfor hytteveggen. 

Ellen har også et utekjøkken hvor hun renser fisk og potter
om blomster. Og hun har plantet så mye det lar seg gjøre i den
skrinne jorda.

– Jeg prøvde å plante et morelltre. Det gikk ikke. Blir trærne
for høye her så dør de. Men jeg har et utebed med masse timian,
rips og rabarbra. Og når jeg reiser hit, tar jeg med blomster
hjemmefra i poser, og setter dem i krukker rundt huset. Mange
lar blomstene stå hjemme når de drar på hytta. Men det er jo
mye lurere å ta dem med og nyte synet av noe grønt der man er,
synes Ellen.

Hun peker på den flotte steinmuren langs leveggen, som ut-
gjør et hyggelig minne fra barndommen.

– Da jeg var barn hadde faren min et mantra om at ingen
fikk komme tilbake fra en dukkert uten å ta med seg en stein.
Det er jeg glad for nå. Muren er kjempefin, og den bringer
 sammen nåtid og fortid fra 60 år som familiehytte, avslutter
 Ellen.

85hus&bolig 3–2011 •

fritidsbolig

Ellens råd til hyttebyggere i havgapet
Gå mange runder med planløsningen. Hvordan kan du få
mest mulig ut av utsikten? kan et rom ha flere funksjoner?
Hvor er det mest ly? Du blir mest fornøyd hvis du tar deg tid
til å bli kjent med vær og vindforhold.

Bruk venner og kjente som konsulenter. De kan se mye som
du ikke ser.

Ikke gå for de rimeligste materialene. Varige løsninger blir
billigst i lengden.

skriv en logg underveis i byggeprosessen som håndverkeren
signerer. Muntlige avtaler er vanskelige å huske i ettertid,
og kan bli dyrekjøpte erfaringer.

Vedlikeholdsfrie materialer sparer deg for mye arbeid og
samvittighetskvaler i ferien.

Lyse farger og få, praktiske møbler gir ro.

ARBEIDSPLASS: Kjøkkenet er kompakt, men smart.
Kjøkkenfrontene skjuler oppvaskmaskin, kjøl og frys.

Og utsikten er upåklagelig!

PLANLAGT: På terrassen har Ellen gått for lette hagemøbler i 
plastrotting som tåler vær og vind. Glass i leveggen gir godt utsyn.
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WATERGUARD

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

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

WATERGUARD
AUTOMATISK VANNSTOPPER

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

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

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

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

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

kroner i året.
... kan forebygges.

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



RISIKABELT: Oppdager kommunen at du har bygget ulovlig, risikerer du både overtredelsesgebyr og pålegg om å fjerne bygget. 
Illustrasjonsfoto: Rikke Åserud.

Reglene som gjelder små frittstående boder
finnes i plan- og bygningslovens seksjon
om byggesak. Der står det at små anneks,

dukkehus, hytter og redskapsboder er unntatt søk-
nadsplikt dersom de ikke er større enn 15 kvadrat-
meter, og dersom møne- og gesimshøyden ikke
overstiger henholdsvis 3 og 2,5 meter. Svært
mange av de små bodene på markedet, som gjerne
selges som byggesett, oppfyller disse kravene. 

Om du må søke eller ikke, avhenger ikke bare
av bodens størrelse, men også av bruken. Plan- og
bygningsloven sier nemlig at boden er unntatt
søknadsplikt bare dersom den ikke skal brukes

Er hytta blitt for liten for familiens musikant,
hobbykunstneren, barna – eller gjestene? 

Mange løser det med en ekstrahytte i hagen.
Men er hytta ment for overnattingsbesøk, 

blir annekset søknadspliktig. 

TeksT: RIKKE ÅSERUD / NINA GRANLUND SÆTHER

87hus&bolig 3–2011 •

fritidsbolig

Søk før du 
innlosjerer

gjestene


Foto: Sommerbutikken.no.



”som beboelsesrom.” Er boden ment for å huse overnattings-
gjester, er den altså ikke lenger unntatt søknadsplikten. Lokale
reguleringsplaner, særlig i pressområder, vil også kunne være til
hinder for å sette opp en bod selv om den ikke er mer enn 15
kvadrat.

– Dersom noe skulle skje overnattingsgjestene står du sva-
kere ved et eventuelt senere erstatningssøksmål hvis du ikke har
papirene i orden på dette området, sier advokat Annita Magnus-
sen i Huseiernes Landsforbund. 

– Det kan bli avkortning i forsikringsutbetalingene, og man
må påta seg ansvar for overnattingsgjester som blir skadet når
man ikke har sørget for godkjenning.

En mindre dramatisk konsekvens av å hoppe over søknaden,
kan være at kommunen oppdager det, og gir overtredelsesgebyr
og pålegg om fjerning av annekset. 

Lovlig på andre siden av grensen
I Sverige er små hytter, som kalles ”friggeboder”, big business.
Politikeren Birgit Friggebo unntok i 1979 frittstående boder på
inntil 10 kvadratmeter fra byggesøknad. Dermed fikk hun de
mange anneksene som raskt dukket opp i kjølvannet av bestem-
melsen, oppkalt etter seg. I dag er de svenske reglene myket opp;
boden kan være inntil 15 kvadratmeter, og det er fritt frem for
overnatting.

– I Sverige kan man godt bruke boden som gjestehus. Øn-
sker man å legge inn vann og toalett, er det heller ikke noe i
veien for det. Reglene sier at friggeboden skal ligge minimum 4,5
meter fra nabogrensen, men blir man enig med naboen om en
nærmere beliggenhet, er det åpning for det. Bare unntaksvis vil
det være reguleringsplaner som hindrer bygging, forklarer sjef-
sjurist i Villaägernas Riksförbund, Ulf Stenberg. 

I kjølvannet av den siste regelendringen, som kom i 2008,

FUNKSJONELT: Svenske
byggesett selges nå også i
Norge, men reglene er for-
skjellige i de to landene.

Foto: Sommerbutikken.no.

88 • hus&bolig 3–2011

 Tørr mur etter 4 uker
 Ingen graving nødvendig
 Sunnere og varmere hus
 Rask og enkel montering

Har du fukt eller sopp i kjeller?

Vi har løsningen!

Oslo/Akershus/Hedmark/Oppland: 67 07 84 21 - Rogaland: 47 50 71 15 - Hordaland, Aust-/Vest-Agder: 40 00 99 10 
Vestfold/Telemark/Buskerud: 67 07 84 21 - Østfold: 98 88 88 70 - Nordland/Troms/Finnmark: 97 48 40 00 

Sør-/Nord-Trøndelag: 95 80 74 00 - Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane: 91 55 73 400

 25 års erfaring og over 2000 monteringer
 

  har brukt kjelleren til boligformål

www.eps-system.no

25 års erfaring - 25 års erfaring - 25 års 
er

fa
ri

ng
 -

Forhandlerliste med telefonnummer:R
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Vi forenkler byggingen

Uansett hva du drømmer om,
vi kan beskytte det som betyr mest for deg.
Ditt hjem. Det er alltid der for deg, din familie og dine dyrebare eiendeler.  

Lindab har alt du trenger for å beskytte det. Finn inspirasjon på lindab.no/dreamhome

har arkitekter og produsenter sett gode salgsmuligheter i frigge-
boden, med det resultat at det ikke lenger bare er bonderoman-
tiske dukkestuer på markedet, men også funksjonelle, moderne
bygg og arkitektoniske spennende løsninger. Bodene er blitt
ekstremt populære, og sjefsjuristen antar at så mange som hver
annen villaeier i Sverige har en slik bod i hagen.

– Bodene er billige, og de gir stor fleksibilitet. Ikke alle har
mulighet til å bygge på huset de bor i, men med en friggebod i
hagen kan man likevel få et ekstra rom, sier Stenberg. Noen vil
synes det er praktisk å plassere svigermor på utsiden, andre har
med bruk for oppbevaringsplass. 

Ber folk spørre kommunen
Om vi går mot svenske tilstander også her til lands, er uvisst,
men at de svenske modellene går rett hjem hos nordmenn, er
det liten tvil om. Svenske byggesett er nå på full fart over gren-
sen. 

– Vi har blant annet noen populære skånske frig-
geboder i reisverk, opplyser daglig leder Stein Bang-
Ellingsen i Sommerbutikken.no. Nettbutikken er en
av de store aktørene på markedet som reklamerer
med at mange av de små hyttene de selger kan bru-
kes som gjestehytter. Men er kjøperne klar over den
juridiske spissfindigheten, som gjør at oppsettingen
av hytta dermed blir søknadspliktig?

– Det er en del kunder som spør om reglene, men
jeg selger så mye at jeg ikke klarer å holde meg à jour
på alt det juridiske. Det er jo mange lokale regule-
ringer også, for eksempel i forhold til strandsonen og

så videre. Derfor ber jeg folk heller om å henvende seg til sin
kommune for å få klarhet i hvilke lover som gjelder i deres om-
råde, 

Også Rune Kjølberg, sjef for trelast i Løvenskiold handel, som
blant annet står bak byggvarehuset Maxbo, minner om at man
bør sjekke hvilke regler som gjelder i sin kommune før man set-
ter opp en av bodene kjeden har å by på. 

Advokat Magnussen hevder dette er en noe passiv tilnærming
til problemet. 

– I tillegg til at den enkelte undersøker hos kommunen, me-
ner jeg at selgerne av disse bodene burde kjenne til reglene for
når det er søknadspliktig og når det ikke er det, og informere kjø-
perne om dette. Disse reglene har ikke endret seg mye de seneste
årene, sier Magnussen.

Stort tilbud – stor etterspørsel
Kjølberg bekrefter at etterspørselen etter boder, hyt-
ter, dukkestuer og annekser er økende. Mest popu-
lært på Maxbo akkurat nå er det lille lekehuset
”Ole”, som ikke måler mer enn 200 x 270 x 190 cen-
timeter, men også små og mellomstore oppbeva-
ringsboder og sportsboder selger godt. 

– Vi har i tillegg hatt stor suksess med veggbo-
den ”Smart mini”. Dessuten ser vi at salget av annek-
ser og lysthus også øker, sier Kjølberg. 

– Det fine med de svenske modellene er at de
er tilpasset regelverket både i Norge og Sverige, sier
Bang-Ellingsen i Sommerbutiken. 
raa@huseierne.noUlf Stenberg



– Den største fordelen med et torvtak er at det
ser veldig flott ut, men det har også en god isola-
sjonseffekt og gir et svalt inneklima om somme-
ren.

I tillegg til det klassiske torvtaket kan man
også legge sedumtak, som er en annen variant.

– Hva man velger å legge er helt individuelt.
På laftede tømmerhytter anbefales torvtak på
grunn av tyngden. Da presses laftet sammen og
hytta blir tettere. Tradisjonelt la man never i
bunn, men dette krever mye arbeid og mye ressur-
ser, derfor bruker man membran i dag. Den har
mye lengre levetid, forteller Dalen.

Ettersom torvtak er svært tungt, kreves det at
hytta er dimensjonert for å kunne bære vekten.
Derfor er det ikke gitt at man kan legge torv på en
gammel hytte. Da kan sedumtak være løsningen.

– Sedumtak er mye lettere, men noe dyrere.
Derfor kan dette legges på gamle hytter og også
typiske sommerhytter på Sørlandet. Dette er et

Torvtak har lange tradisjoner i Norge. Det
gamle torvtaket bestod av never som ble
lagt lagvis på bordtaket. Stukken torv fra

voll eller eng ble lagt oppå, og hadde som funk-
sjon å holde den vanntette neveren på plass. Da-
gens moderne bygg krever større sikkerhet. Det er
nå utviklet et ekstra robust underlagsbelegg som
gir taket full beskyttelse. 

Torv eller sedum 
I takt med at antall hytter på fjellet øker, får vi
også flere gresskledde tak. 

– Rundt 90 prosent av alle hytter som bygges
på fjellet i dag anlegges med torvtak. Det er ikke
så rart når man tenker på at det ikke koster mer
enn 150 kroner per kvadratmeter og at det er es-
tetisk flott å se på. I tillegg står det i mange kom-
munale reguleringsplaner at det skal være torv på
taket i hyttefelt, forteller Jan Dalen, konsulent i
Norske Torvtakkonsulenters Forening.

Levende tak
Å ha torvtak er som å ha hage. Det må stelles i blant, men torven 

er mer enn bare estetikk på fjellet. Den er miljøvennlig 
og kan være en bidragsyter til CO2-rensing.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE
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MILJØVENNLIG: 
En studie utført ved 
Michigan State University
i USA, viste at grønne
tak kan absorbere opp til
375 gram rent karbon 
per kvadratmeter over en
toårs periode. Takene
som ble testet var laget
av sedum, det vil si hard-
føre stauder som også
vokser vilt i Norge. 
Foto: Rolf M. Aagaard /
Scanpix.
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glimrende alternativ for de som ikke kan legge
torv, påpeker Dalen.

Sedum, eller bitterbergknapp, er en flerårig,
eviggrønn, 5-10 cm høy plante som vokser med
krypende skudd og danner tette tuer eller matter
på murer, steiner og tørr steinrik mark. Den kla-
rer seg med et tynt lag jord og tåler tørke godt.
Noen ganger kan et sedumtak også inneholde
mose eller gress. Plantene skifter farge og utseende
med årstiden og brukes ofte fordi de er vakre. 
Statens byggtekniske etat (BE) peker på at sedum-
tak har en positiv effekt på å oppta nedbør. I følge
BE vil 30-40 prosent av nedbørsmengden for-
dampe i stedet for å renne av taket. Hvis vannet el-

lers ville belaste kommunalt avløpsnett og det er
kapasitetsproblemer i nettet, er sedumtak i følge
BE et godt miljøtiltak.

Lite arbeid, lang levetid
– Et torvtak krever slettes ikke mye vedlikehold, og
bruker du to timer på det i året, har du mest sann-
synlig gjort nok dersom ikke noe uforutsett opp-
står, forteller Dalen. Manglende vedlikehold på
torvtaket kan føre til mugg og råte, da blir torvta-
ket mindre pent og det trengs større vedlikeholds-
arbeid i ettertid for å rette opp skadene. Er taket
lagt riktig og man er flink med vedlikeholdet bør
taket holde gjennom hele hyttas levetid.

MÅ LUKES: Får trærne på taket lov til å vokse seg store, kan de gjøre stor skade på membranen under.
Foto: Rikke Åserud.



– På høsten kan du klippe gresset hvis gres-
set er langt og tett. Når vinteren kommer kan det
være lurt å strø med kalk mot isbrann, for at det
skal holde seg godt. Ønsker man et frodig og
fint tak vil litt tilførsel av fullgjødsel en gang tid-
lig i vekstsesongen gi svært gode resultater, men
unngå å gjødsle under sterk varme. På våren er
det viktig å rake bort dødt løv og mose. Da bør

du også fylle groper og frostskader med vedlike-
holdstorv. På sommeren bør du slå gresset minst
en gang og regner det lite kan du vanne det en
sjelden gang, men rikelig. Da har du dekket
opp de viktigste vedlikeholdspunktene for torv-
taket, forteller Dalen. dek@huseierne.no
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NY GENERASJON EDEL

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

Tradisjonell torvtak kon -
struksjon til venstre og
 isolert og luftet torvtak på
moderne bindingsverkshus 
til høyre. Tegning: Frode 
Inge  Helland / Wikipedia.
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Ingen fare med taket.
Fri for bekymringer. Fri til å nyte sola.

Et bra tak er etter vår mening et tak man ikke skal bekymre seg for. Det er 

morsommere å nyte sommeren i hagen enn å være nervøs for om levetiden 

på taket snart er over. Derfor er takene våre enkle å kjøpe, enkle å legge og 

enkle å eie. 

På www.ruukkihome.no kan du designe ditt eget hus, måle opp det nye 

taket og hente mange gode råd og inspirasjon.

Enkleste måte å bytte tak på

Bestill Ruukkis
takplater

For tilbud kontakt oss på våre
hjemmesider www.ruukkihome.no

Membran
Det finnes to typer membarn. Det er en
asfaltbasert membran, som til daglig
kalles takpapp kombinert med knaste -
plate, og helsveiset membran i ulike
plastmaterialer. en membran under et
torvtak blir utsatt for ekstreme påkjen-
ninger siden taket hele tiden er i beveg-
else. Derfor er det viktig at det benyttes
membran av god kvalitet, og fremfor alt
at den blir lagt riktig. Membran bør
uansett legges av spesialister. Felles for
begge løsninger er at du får et tilfreds -
stillende resultat og et tak som vil vare i
hele byggets levetid. 

Torv
Meningene om valg av type torv eller jord
er like mange som det er leverandører.
Det finnes løsjord i storsekk og bulk, torv
i små nettingsekker, skåret torv lagt i
flere lag, pressede briketter og diverse
andre lokale varianter. Det viktigste er at
jorden må være av god kvalitet, og at det
legges tykt nok lag. et absolutt minimum

er 15 cm tykkelse, helst mer. Jorden,
eller jordblandingen, må også ha et godt
innslag av organisk materiale som sikrer
at det faktisk er tilgjengelig ”mat” nok
for gresset, slik at det oppfører seg slik
som et godt torvtak skal gjøre. 

Frø
Det er av stor betydning for utseende at
det er valgt en frø blanding som passer
til torvtaket. Bruk lavtvoksende og
tørkesterke gressarter, og unngå
blandinger med kløver i. Husk også at
dersom du har hytte på fjellet, må det
være gress som kan vokse høyt til fjells.

Sig
Til slutt er det viktig å huske at uansett
hvilke løsning du velger, kan det være
fare for at taket kan sige. er taket brat-
tere enn 23 grader bør det legges en
form for avlastning. Dette kan gjøres
med et rutenett av lekter. Jo større og 
jo brattere taket er, jo viktigere er det 
å ha en god avlastning.

Slik legger du torvtak

TRADISJONELT: Flere lag bjørkenever 
ble brukt som fuktsperre før i tiden. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

Kilde: Norske Torvtakkonsulenters Forening
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Ønsker du å bygge din egen skigard på tra-
disjonelt vis? Da er tiden inne for å gå ut
og plukke sveig. Midtvinters er det for tørt;

den beste tiden er våren frem mot sankthans, når
trærne er fulle av sevje. Minst én meter virke må
du ha, og så må du passe på å vri riktig når du skal
lage vidjebindingen. Henger du med? 

Fagterminologi
Hvis ikke, er du ikke alene om det. Skigardbyg-
ging er et tradisjonshåndverk ikke så mange av oss
kjenner godt lenger. Men det finnes fortsatt ek-
sperter på området. Daglig leder Martinus Bæk-
ken i Gausdals Skigard er én av dem. Han har or-

den på fagterminologien, og forklarer: 
– Vidje er egentlig lavtvoksende trær eller bus-

ker av visse sorter. Vidje og sveig brukes ofte sy-
nonymt om seige greiner som kan bøyes og kny-
tes til ringer. 

I tidligere tider ble vidje brukt flittig i stedet
for tau eller ståltråd. Når skigardene ble bygd, ble
vidjebindinger brukt for å feste de skrå skiene i de
loddrette staurene. 

Ståltråd eller vidjebinding?
Vidjebindingen er dermed et viktig element i den
tradisjonelle skigarden, og dersom du ønsker en
virkelig nostalgisk ramme rundt hytta, er dette en
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La byen ha sine
stakitt og billige
nettingstengsler.
På hytta er det

 skigarden som rår. 

TeksT: RIKKE ÅSERUD

Gjerde med tradisjoner



GRÅNET AV ELDE: Vidje som er vridd holder staur og skier på plass. Foto: Nina Granlund Sæther.



detalj du bør få med deg.  Men den har sine svakheter. Å lage
en vidjebinding kan se enkelt ut, men amatøren vil raskt opp-
dage at det ikke er så lett som man skulle tro. 

– Kvistene må vris på en spesiell måte, ellers sprekker de. For
å motvirke dette, kan man varme sveigen i vann, men det er en
tid- og utstyrskrevende prosess, sier Bækken. 

I tillegg kommer det at sesongen for sveigsanking er begren-
set til forsommeren, og at det ikke er småtterier som skal til for
å holde skigarden sammen; hver kvist må være drøye meteren
for å rekke rundt. Kanskje var det derfor ståltråden ble et mer
yndet sammenbindingsmateriale da den kom på markedet – og
fortsatt er det.

– I dag velger de aller fleste ståltråd for å binde opp skigar-
den. Det er selvsagt et økonomisk spørsmål; å bygge skigard
med ståltråd er mindre tidkrevende og dermed også billigere.
Men det er også det som holder skigarden mest stabil, sier
Bækken. En vidjebinding vil i løpet av årstidenes gang utvide seg
og trekke seg sammen ettersom det er varmt eller kaldt. Over tid
har den det med å bli litt for vid. 

– Derfor bruker vi gjerne ståltråd under vidjeringen i de til-
fellene hvor folk vil ha det ”autentiske” utseendet, forklarer Bæk-
ken. 
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MINDRE TIDKREVENDE: Ståltråden ble fort
populær. Den gjorde det langt enklere å

sette opp en skigard. Foto: Rikke Åserud.

VRIENT: Å vri vidjer er anstrengende og tungt. 
Foto: Johannes Haugan / Samfoto.

ENKLERE: Impregnerte stokker, ståltråd og                      



Vedlikehold
En annen fordel med å velge en skigard som er sammenbundet
med ståltråd, er at vedlikeholdet blir enklere. For en skigard va-
rer som kjent ikke evig, men den kan vare lenge. Når materia-
lene er festet til hverandre med ståltråd, er det fort gjort å bytte
ut enkeltelementer i gjerdet, så det ikke forfaller så raskt. Arki-
tekt Cathrine Reusch, som har skrevet boken ”Porter og gjerder”,
mener man bør tenke på slikt praktisk vedlikehold når man skal
ha gjerde rundt hytta.

– Det er lurt å montere gjerdet slik at det er lett å skifte ut
deler av det, så holder hele gjerdet lenger, sier Reusch. Hun har
selv en skigard rundt sin fjellhytte, der enkeltelementer nå er
modne for utskiftning.

– Skigarden laget min bestefar av bakhon, som nok er litt
skjørere enn kjerneved.  Hadde han brukt kjerneved ville nok
gjerdet holdt lenger, kommenterer arkitekten. 

Bakhon og kjerneved
Bakhon er billig restmateriale fra sagbruk; det som blir til overs
når det rene, fine trevirket inne i stammen blir nyttiggjort.
Ulempen med å bruke slikt materiale i skigarden er at trefibrene
er saget over. Trevirket er dermed mindre motsandsdyktig mot

fukt, sopp og råte. Bedre er det å bruke ski som er
kløyvd. Der er trefibrene bevart, og materialet er
mer robust. 

– Og så er det viktig å bruke materialer av god
kvalitet, det vil si tre som har vokst sakte. Sånn
sett er vi heldige her i Skandinavia, hvor vi har
lange vintre og karrige forhold. Slik får vi tre-
virke med fine, tette årringer, sier daglig leder
Knut Bjørnstad i Gudbrandsdalsfirmaet Norsk
Skigard. Også han har drevet med skigarder en
mannsalder, og hadde blant annet æren av å sette
opp 300 meter skigard rundt kongeparets hytte i
Sikkilsdalen i Jotunheimen i 2007. Der ble det
forresten brukt både ståltråd og sveig, røper
Bjørnstad.

Impregnerte materialer
For å forlenge levetiden på skigarden, brukte man i gamle da-
ger veldig høye staur. Når den delen som sto i jorda hadde be-
gynt å råtne, kunne man ganske enkelt kveste den opp og sette
den ned igjen. I våre dager velger de fleste en enklere løsning:
impregnerte materialer. Med slike materialer kan gjerdet vare i
hvert fall i femti år, anslår ekspertene. Om da ikke måkebilen
blander seg inn. 

– Det er stort sett menneskeskapte forstyrrelser som forkor-
ter skigardens levetid, og spesielt snølasten fra måkebilen om
vinteren kan gjøre at du i hvert fall må inn og korrigere skigar-
den etter en stund, sier Bækken. 

Også skigarder i bratt terreng utsettes for tung snølast. Skal
skigarden stå i en bakke, anbefaler arkitekt Cathrine Reusch sik-
ring av stolpene med oppstivende staur på skrå. 

– Dersom gjerdet får seg en trøkk av snøen bør de delene
som er forskjøvet rettes opp så raskt som mulig. Ellers kan de
fort dra med seg resten så hele gjerdet blir skjevt, sier hun. 

Men dersom skigarden står i flatt terreng i et område uten
trafikk, vil den i årevis stå uten særlig vedlikehold eller annen
hjelp, og ganske enkelt eldes med verdighet. 
raa@huseierne.no
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fritidsbolig
Hva er en skigard?
skigarden består av parvise staur og
skier på skrå. skiene festes i staurparene
med ståltråd eller vidjebinding. skiene
legges med margveden opp og litt på
skrå så vann ikke blir stående i under-
kant. en tommelfingerregel sier at det
går tre staur, tre skived og tre vidje-
bindinger per ferdig meter skigard.
staurene bør være lange, så de kan
kvestes opp og brukes flere ganger. 

enklere skigarder kan lages av
liggende staur, og kalles da staur- eller
rajegard. slike skigardvarianter var blant
annet vanlig i sverige og Finland. 

Staur: Lang stokk, spiss i den ene enden.

Ski: kløyvd trestykke. 

Sveig / vidje: synonymer for tynn, bøyelig kvist.

Vidjebinding: krans av vidje.

Bakhon: Den ytterste delen av en stokk med bark 
som er igjen etter oppsaging av tømmer til plank. 

              bakhon har erstattet staur av einer, vidjebinding og kløyvde skier. Foto: Rikke Åserud.
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Du trenger en hussoppforsikring:

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

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

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

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

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

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

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

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

Enebakkveien 307, 1188 Oslo

Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78

E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no
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Trendy til husvasken
Når man skal gjøre rent er det ingenting som er
viktigere enn at utstyret er moteriktig. Dersom
du ikke henger helt med i trendene, og har en
støvsuger som bare er såååå 2010 – ja, da kan
electrolux hjelpe deg. Produsenten tilbyr nå en
støvsuger i sjokoladebrunt, som visstnok er årets
store farge. ”Lignende farger forventes brukt i
denne sesongens mote, kosmetikk og biler”,
skriver electrolux i en pressemelding. Fint for oss
som er opptatt av at støvsuger, øyenskyggen og
bilen må matche. www.electrolux.no 

nyttpåmarkedet
“Penger bringer ikke alltid lykke. En milliardær er
ikke nødvendigvis lykkeligere enn en millionær.”

UKJENT

raa@huseierne.no

Den skarpeste i skuffen
På noen år har tomater gått fra å være bløte, mørkerøde

og saftige, til å bli knallharde, orange sprettballer. 
Da gjelder det å ha skikkelig redskap å angripe dem med,

før de rømmer fra fjøla og bort på tennisbanen, hvor de
antagelig føler seg mest hjemme. Denne kniven fra

 Victorinox tar utfordringene på alvor og lover å få has på
grønnsakene. www.victorinox.com 
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Renere luft
Gleder du deg allerede til vinteren?
Rekordmange nordmenn har pollen -
allergi. Med Wilfa luftrenser skal
 allergikerne slippe å lide seg gjennom
den varme årstiden. Maskinen har tre
filter som skal kunne filtrere ut aller-
gener, skadelige gasser og ultrafine
partikler, inkludert bakterier, virus og
lukt. www.wilfa.no 

Fikser insektene
De færreste av oss ønsker å dele

soverom med uvedkommende,
uansett hvor små de er. en ny

type rullgardin fra nettbutikken
www.myggfritt.no holder de aller
minste unna. Rullgardinen kom-
mer i en hvit, brun eller ufarget
aluminiumsramme og leveres til

vinduer og dører etter mål.
 Gardinen har et gjennomsiktig

glassfibernett som trekkes 
ned i praktiske sideskinner.

www.myggfritt.no

Et kabinettspørsmål
skal du dusje rett på flisene, eller bruke
dusjkabinett? Hvis du faller ned på det siste
alternativet, har Gustavsberg mye nytt å by
på. Dusjkabinettet Nautic er utstyrt med
såkalt ”Clear glass” som gjør at vanndråpene
blir til vannperler som ikke får feste. Perfekt
for dem som har bedre ting å gjøre enn å
skrubbe badet. www.gustavsberg.no



Gummi på boks
Plasti Dip er en unik, syntetisk oljebasert
gummimaling som er elektrisk isolerende,
vanntett, slitesterk, rustbeskyttende, be-

standig mot sjøvann, svake syrer, UV-stråler,
kulde og varme og den skaller heller aldri av

– skal vi tro reklamen. Den kan anvendes
både i og under vann og hvor det er stenge

krav til høy elastisitet, store mekaniske
bevegelser, effektiv isolering mot fuktighet,

vanntetthet og elektrisitet. www.oag.no
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Trådløst wattmeter
Hvordan kan et trådløst wattmeter redusere strømregningen
med 10-25 prosent? Med eco-eye vil du ha full oversikt over
hvor mye strøm du til enhver tid bruker og hva det dette koster
deg, hevder produsenten. erfaringsmessig vil dette føre til at
du (og resten av familien) blir mer bevisst på hvordan du
bruker strømmen, og hvor mye du kan spare ved å slå av eller
redusere unødig forbruk. www.eco-eye.no

nyttpåmarkedet
“Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom 

Golfstrømmen endrer retning.”
Thorbjørn Berntsen

dek@huseierne.no

Varmesøyle
stovas modell oval er en slank peisovn med
stor glassdør i front. Den avgir i snitt 6 kW.

Tester ved sintef Nbl viser glimrende
miljøtekniske resultater. ovnen er utstyrt

med sekundærforbrenning som gir et vakkert
flammebilde heter det i reklamen, og den har
et  velfungerende kaldhåndtak slik at du ikke
behøver hansker for å betjene døren. stovas

oval kan monteres med stålpipe hvor som
helst i et rom eller til eksisterende pipe. Den

kan plasseres direkte på alle tregulv bygget
etter norsk standard.

Hagemaskiner uten ledning
Trådløs frihet – ingen bensin, ingen ledning, ingen problemer! RYoBI
lanserer for første gang oppladbare maskiner som leverer samme kraft og
prestasjoner som tilsvarende bensinmodeller. Den nye 36 volt Lithium-Ion
serien fra RYoBI består av gresstrimmer, gressklippere, motorsager,
hekksakser og løvblåser. www.ryob-nordic.com

Activ0° 
holder maten fersk 
Trenden er å spise sunt og naturlig. Det er
en forkjærlighet for enkle retter basert på
ferske råvarer. Med det nye kjøleskap 6TH
seNse Fresh Control med Activ0°-sone,
holder maten seg frisk og fersk lenger,
hevder Whirlpool. Det unike med Activ0°-
sonen er at det er et rom i kjøleskapet
med eget viftesystem, sensorer og elek-
tronikkort. Lav oppbevaringstemperatur
forhindrer bakterievekst og forlenger
matens levetid. www.whirlpool.no
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Building Value

Koramic
Taktegl

•
holdbar

og elegant

Bratsberg
Tegl

•

www.wienerberger.no
Telefon 22 07 26 00

 Topp teglkvalitet
 Vedlikeholdsfritt
 Holder i generasjoner
 Mange typer
 Stort fargeutvalg
 Investering for fremtiden

         



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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– Huseiernes Landsforbund er en organisa-
sjon med stor tyngde og gjennomslagskraft.
Derfor ser vi i Rusken veldig frem til et
samarbeid, sier Oslo kommunes Rusken -
general Jan Hauger. I begynnelsen av mai
møtte han Huseiernes Landsforbund for å
legge planer om tettere kontakt i tiden
fremover. Samarbeidet vil innbære perio-
diske møter med utveksling av erfaringer og
informasjon.

– Det er flere områder hvor vi vil ha
nytte av hverandre. For eksempel er både
Rusken og Huseierne aktive i kampen mot
tagging. Mer og bedre informasjon til hus-
eierne om avfallshåndtering i hovedstaden,
samt organisering av dugnader, er også om-
råder vi kan samarbeide om, sier Batta. 

uformell stilling
Ruskengeneral Jan Hauger er innehaver av
Oslo kommunes kanskje minst formelle
stilling. Han er verken underlagt etater eller
bydelsadministrasjoner, men arbeider på
tvers av slike skiller. Samarbeid mellom
kommunen og skoler, barnehager, organi-
sasjoner og næringsliv står også sentralt i
Haugers virke. 

– Jeg er vel nærmest en slags løs
kanon på dekk i kommunen, smiler
generalen. Ruskengeneralstillingen ble
opprettet av daværende ordfører Al-
bert Nordengen i 1976, og behovet
for stillingen har ikke minsket siden

den gang. Oslo kommune bruker rundt
200 millioner kroner årlig på å rydde

opp etter slumsete, rotete, grisete og tag-
gende hovedstadsfolk.

– Dette er penger som kunne vært brukt
på mye annen moro, kommenterer Hauger. 

Tagging
Ruskengeneralen brukte det innledende
møtet med Huseierne til blant annet å in-
formere om kommunens Stopp Tagging-
ordning. Gårdeiere, huseiere, sameier og
borettslag som abonnerer på ordningen
skal sikres at tagging fjernes innen 48 timer.
Prisene varierer fra 18 til 40 kroner, eksklu-
sive merverdiavgift, per løpemeter.

– Vi skal snart ha ordningen ut på an-
bud igjen, og da skal den bli enda mer ef-
fektiv, sier Hauger. Batta mener mange av
Huseiernes medlemmer vil ha nytte av å
være med i ordningen. 

– Om ordningen har forbedringspoten-
sial, så må den da være bedre enn ingen-
ting, kommenterer direktøren, som har en-
gasjert seg i kampen mot at gårdeiere som
ikke fjerner tagging skal ilegges gebyr for
det. raa@huseierne.no

Felles front mot forsøpling
Forsøpling, både i form av tagging og avfall på ville veier, er en felles

fiende for Ruskengeneral Jan Hauger og Huseiergeneral Peter Batta.
Nå står de sammen i kampen for en renere og penere hovedstad.

TeksT OG FOTO: Rikke ÅseRud
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Nitten Norema-butikker fra Kris-
tiansand i sør til Tromsø i nord
gir nå rabatt til HL-medlemmer.

Hele 10 000 kroner i avslag kan man få
hvis man handler stort. De som handler
for litt mindre beløp, får 15 prosent av-
slag på prisen. Disse rabattene kommer i
tillegg til Noremas egne nasjonale kam-
panjerabatter fire ganger i året. 

– Timer man kjøpet godt, er det virke-
lig mange penger å spare, sier markedssjef
Ulf Borgan i Huseiernes Landsforbund. 
Avtalen er nylig kommet i stand, og han
har stor tro på at dette vil være en med-

lemsfordel mange vil benytte seg av. Av-
talen varer i første omgang ut året.

Marketingansvarlig Ellen Grasdals-
moen hos Norema er også svært optimis-
tisk:

– Gjennom denne avtalen når vi ut til
mange nye kunder. HL er interessant som
samarbeidspartner både fordi vi opplever
organisasjonen som seriøs og fordi med-
lemsmassen er stor og lojal, sier hun.

Hjelp hele veien
Norema er en av Norges mest kjente kjøk-
kenleverandører og har levert kjøkken til

nordmenn i over 60 år. .
– Mange kunder vet ikke hva et mø-

belkjøkken er, sier Grasdalsmoen. Hos
Norema får du alltid skapene ferdig
sammensatt. Å bygge et godt og funksjo-
nelt kjøkken er en komplisert prosess;
langt mer enn å plassere noen bokser
bortover en vegg. Det er fort gjort å miste
noen funksjonelle og gode detaljer, påpe-
ker hun.

– Hos oss får kunden hjelp hele veien.
Vi holder deg i hånden fra du kommer
inn døren og til kjøkkenet er ferdig opp-
satt. All montering ordner vi. I tillegg kan

Gunstig å kjøpe
kjøkken

Går du med planer om å pusse opp kjøkkenet? da kan det
lønne seg å ta en titt på utvalget hos Norema. Huseiernes

Landsforbund har nylig inngått en avtale med kjøkken -
produsentene som sikrer medlemmene 10 000 kroner i

avslag hvis de handler for mer enn 40 000 kroner.

TeksT: NiNa GRaNLuNd sæTHeR
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de fleste butikker anbefale elektrikere og
rørleggere, sier hun, og legger til at ved
hvitevarekjøp og montering gjennom
 Norema tar kjeden også ansvar for at inn-
byggingen fungerer.

stort utvalg
Produktsjef Nils Arne Honningsvåg kan
skryte av stort utvalg og mye å velge i.

– Vi har hele 29 fronter i sortimentet,
både heltre, finer, malt mdf og melamin.
Det er mange ulike stiler å velge blant, en-
ten man foretrekker glatte, enkle og mini-
malistiske fronter eller sverger til mer
nostalgiske løsninger, som for eksempel

profilert herregårdsstil, sier han. I tillegg
kan han friste med minst hundre for-
skjellige benkeplater i heltre, stein eller la-
minat.

Eik og bjørk er populært blant de som
vil ha fronter av tre, men 80 prosent av
kundene velger fortsatt hvitt som er et
trygt og tidløst valg.

Venter på storinnrykk
Nå gleder både Honningsvåg og Gras-
dalsmoen seg til HL-innrykk. Alle ansatte
har fått opplæring slik at de er godt infor-
mert om tilbudet.

– For oss er det viktig at kundene blir

godt mottatt fra første dag, sier Ellen
Grasdalsmoen. 

Ulf Borgan håper at det gunstige tilbu-
det også vil kreere flere HL-medlemmer. 

– Er man ikke medlem når man kom-
mer inn hos Norema, kan man tegne
medlemsskap der og da for å få de gode
rabattene, opplyser han. 
ngs@huseierne.no

Les mer om avtalen og se hvor du finner 
de 19 egeneide Norema-butikkene på
www.huseierne.no/medlemsfordeler/norema 

NY SAMARBEIDS-
PARTNER:
Nils Arne 
Honningsvåg 
og Ellen 
Grasdalsmoen
ønsker HL-med-
lemmer velkom-
men. Foto: Nina
Granlund Sæther.
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– Jeg er veldig fornøyd med opplegget. Oppføl-
gingen under behandlingen var meget god og
jeg kan svare et ubetinget ja på at vi fikk helse-
messig gevinst på dette, forteller Øystein Knar-
vang fra Oslo. Han deltok på turen som ble ar-
rangert av HLs samarbeidspartner Temareiser
sammen med sin kone. De tok reisen som
årets ferie da begge er i en situasjon hvor en be-
handlingstur er kjærkomment.

individuelt tilpasset 
– Selv har jeg et par slag bak meg og min kone
har vært uheldig og hatt en rekke benbrudd de
senere årene. For oss var det veldig positivt at
vi allerede første dagen fikk treffe en lege som
undersøkte oss og skrev en anbefaling på hva
slags behandling vi skulle ha. Innbakt i prisen
for turen hadde vi 10 behandlinger som da var
individuelt tilpasset hver og en, sier Knarvang.

Behandlingen bestod av fysioterapi og tre-
ning. 

– Vi dro ikke til Ungarn for å bli friske, men
for å ha det bra. Den helsemessige gevinsten
fikk vi i form av smertelindring og velbehag.
Det fikk vi i massevis. Behandlingssenteret var
helt nytt og fremstod veldig moderne og flott.
Det er viktig å påpeke at reisen og opplegget

fremstod som meget seriøst. Det var overhodet
ingen ”hurrareise”, men det var behandlingen
som stod i fokus, forklarer han. 

På besøk hos Batta
I tillegg til behandling og avslapping fikk grup-
pen også muligheten til å besøke Peter Batta i
hans hus i Ungarn

– De var på en liten mottagelse i vårt hus,
da vi var på ferie i Ungarn i påsken. Jeg traff
gruppen to, tre ganger og de var meget godt
fornøyd; både med behandling og de arran-
gerte utfluktene, sier Batta.

– Det er noe jeg tror alle satte pris på. Jeg
kan på det varmeste anbefale andre å ta del i
en slik tur dersom det blir muligheter for flere,
avslutter Knarvang. dek@huseierne.no

Helsereisen
i april ble den første behandlingsturen til ungarn arrangert. 
13 HL-medlemmer deltok på turen som ble meget vellykket.

TeksT: daG eRik koNGsLie

FORNØYD: Fra venstre Marion Knarvang, Øystein
Knarvang og Irene Tangen. Foto: Elisabeth Batta.
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Huseiernes Landsforbund søker

disTRikTsLedeR for Rogaland sør
Huseiernes Landsforbund har mer enn 170 000 medlem-
mer fordelt på 24 lokale avdelinger.
Nå har distriktsleder i Rogaland sør meddelt at han
ønsker å trappe ned virksomheten for HL fra årsskiftet,
og vi søker hans etterfølger.

HL Rogaland sør er en av våre største distriktsavdelinger
med over 11 000 medlemmer. Avdelingen dekker Roga-
land fylke sør for Boknafjorden. 

Vi ønsker en person med erfaring fra organisasjonsarbeid;
utadvent holdning med ”stå på” innstilling og som i til-
legg har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
kjennskap til og interesse for det lokale eiendoms-
markedet og lokalpolitiske spørsmål er en forutsetning.
Vi tilbyr engasjerende og selvstendige oppgaver og gode
betingelser.

Distriktsleder er den administrative leder av distrikts -
avdelingen. Vedkommende er underlagt HLs styre og
 administrasjon og rapporterer til disse. Det foreligger
fastsatt avtale og instruks for virksomheten. 

arbeidsoppgavene omfatter bl.a. å
- svare på henvendelser, arrangere kurs og medlemsmøter
og yte annen service til medlemmene i distriktet
- profilere HL i lokale medier og holde kontakten med
lokale politiske myndigheter og med samarbeidspartnerne
til HL lokalt.

Distriktsleder engasjeres på 3-års kontrakter som fornyes
inntil oppsigelse fra en av partene. 
engasjementet er beregnet på selvstendig nærings-
drivende som kan tenke seg å ha dette i tillegg til annen
relevant virksomhet. kontor sentralt i distriktet er en stor
fordel. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vil du vite mer om engasjementet og hvilke betingelser
HL tilbyr, kan du kontakte organisasjonssjef Arno Ras-
mussen eller adm. dir. Peter Batta på telefon 22 47 75 00.
Du finner også mer informasjon om HL på våre nettsider
www.huseierne.no.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
skriftlig søknad med attestkopier og referanser sendes
innen 20. juni 2011 til

HuseieRNes LaNdsFoRBuNd, 
Fred. olsens gate 5, 0152 osLo 

Huseiernes Landsforbund søker

Ny medarbeider i 
aVdeLiNG FoR MedLeMsseRViCe
Huseiernes Landsforbund har hatt en sterk medlemsvekst
gjennom flere år og teller i dag 175 000 medlemmer. For
å kunne betjene medlemmene på en god og effektiv måte
søker vi en utadvent og serviceinnstilt person – gjerne
med kjennskap til organisasjonsarbeid – til vår avdeling
for medlemsservice.

Avdelingen består av 5 medarbeidere, underlagt HLs
 organisasjonssjef. De løpende arbeidsoppgavene er
mange og varierte, og omfatter blant annet sentralbord-
betjening, medlemspleie, betjening av HLs datasystem og
en del andre interne servicefunksjoner.   

Vi ønsker at våre medlemmer skal føle seg velkomne når
de henvender seg til forbundet. serviceinnstilling, hjelp-
somhet og evnen til å finne løsninger er derfor sentrale
egenskaper.

Hovedverktøyet i registreringen og oppfølgingen av 
forbundets medlemmer er medlemsdatabasen Winorg. 
Vi ser gjerne at vår nye medarbeider har kjennskap til og
interesse for databehandling, og med tiden kan bli vår
superbruker på medlemssystemet. Nødvendig opplæring
vil bli gitt.

HLs administrasjon befinner seg sentralt i Oslo, 
3 minutters gange fra Jernbanetorget. Vi kan tilby gode
lønns- og arbeidsvilkår og en gunstig pensjonsordning.
Øvrige goder i henhold til vedtatt personalhåndbok. 
Vi har et godt og positivt arbeidsmiljø.
konkret instruks for den aktuelle stillingen vil bli
 utarbeidet i samråd med stillingsinnehaveren. 

Vil du vite mer om stillingen og hvilke betingelser HL
tilbyr, kan du kontakte organisasjonssjef Arno Rasmussen
på telefon 22 47 75 00.
Du finner også mer informasjon om HL på våre nettsider
www.huseierne.no.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
skriftlig søknad med attestkopier og referanser sendes
innen 20. juni 2011 til

HuseieRNes LaNdsFoRBuNd, 
Fred. olsens gate 5, 0152 osLo 
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Spa og behandlingreise til Eger i Ungarn

Spa og behandlingstur med avreise 26. august. Helsebringende vann, sjarmerende barokkby, 
spennende utflukter. Pris fra kr. 10.600,- inkl. flyreisen, 14 dagers opphold, halvpensjon,  

10 behandlinger og 1 legesjekk. Tilslutning fra andre byer. Kr 300,- i rabatt for medlemmer av HL.

Spesialtilbud til Dublin for medlemmer av HL

Avgang 16. juni og 23. juni. Pris fra kr. 4.775.- inkl. flyreisen med SAS, flyskatter,  
3 netter førsteklasses sentralt hotell , transfer fra flyplass til hotell t/r.   

Bysightseeing med skandinavisktalende guide. En middag med Riverdance. 

Vietnam og Kambodja i november/desember   

16. dagers tur med avreise 23. november. Pris fra kr. 24.925,-.
Se detaljprogram på www.temareiser.no
Kr 500,- i rabatt for medlemmer av HL.

Bli med overlege Henry Nahr Quaynor til Ghana

Han er født i Ghana og har bodd i Norge i 35 år. Henry har laget spennende 14 dagers tur 
hvor vi besøker bl.a landsbyen hvor han vokste opp samt skolen han har gått på.  
Avreise 19. november. Pris fra kr. 26.500,-. Kr 500,- i rabatt for medlemmer av HL. 

Se våre spesialprogram på www.temareiser.no
Rabatter for HL-medlemmer
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OSLO OG AKERSHUS
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22, 
1601 FREDRIKSTAD
Telefon 69 30 70 81
Mobil 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød
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 90 53 90
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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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

GARASJER OG PORTER

OPPVARMING

www.kakkelovn.no

Møbler som varmer

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

SENTRALSTØVSUGER

Produktene kan kjøpes i vår 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!

løp & kjøp

TRAPPER

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



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

BYGG – OG TØMRERMESTER

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

FUKTPROBLEMER

Tørr kjeller – Garantert !
Fuktproblemer i kjeller, 

fritidsbolig, båt 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

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

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060

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

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
• Gravearbeid  • Drenering

• Transport • Graving • Matjord  

Gravearbeid til
• Nybygg  • Tilbygg  • Garasjer

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

• Kranoppdrag m/ lastebil

Samarbeider med murere 
og snekkere

Kontakt:

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

www.haakon-bjornstad.no
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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



112 • hus&bolig 3–2011

SLAMSUGING OG HØYTRYKKSSPYLING

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

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

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

Utleie av
avfalls-
container

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

Vedlikehold av grøntanlegg
i trygge hender for medlemmene i HL

VAKTMESTERTJENESTER

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.

STIGER OG STILLASER

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

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYRRØRLEGGERTJENESTER

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 

 
  

 

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

Vår kompetanse  – din trygghet!

www.joerstad.no

fagfolk til tjeneste 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

RØRLEGGERTJENESTER

VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no
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Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO
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Svarene på oppgaven i nr. 3 må vi ha senest 1. august 2011.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på kryssordoppgaven i
nr. 1 var "Pass opp for blindpas -
sasjerer; det er lett å få med seg
uønskede skadedyr i kofferten".
Inge Per Strand i Mo i Rana, Karin
Bernhardsen på Larkollen og Asgeir
Berg i Kristiansand får tilsendt 
hver sin Hus & Bolig-ryggsekk. 
Løsningen på oppgaven i nr. 2 
kommer og de heldige vinnerne 
bekjentgjøres i neste utgave.

Send gjerne svaret på epost til 
husogbolig@huseierne.no. NB: 
Skriv "Kryssord nr. 3" 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 

Ring 02400.

Rabatt på el-utstyr

 el-sjekk av din bolig.

  timepris 

av installasjonsarbeid. 

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

Rabatt på rørleggertjenester

Som medlem i HL får du:

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og fastpri-

Medlemsnummer må oppgis ved bestilling.

på www.vb.no eller telefon 51 95 11 00.
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Medlemstilbud på boligalarm

HL-medlemmer får to ekstra røykdetektorer 
kostnadsfritt når man kjøper ny boligalarm fra 
Securitas Direct. Boligalarmen er av merket 
Verisure, som er et nyutviklet alarmsystem 
fullt av finesser og pent design. Alarmen er til-
koblet Securitas Directs alarmstasjon 24 timer 
i døgnet, slik at du alltid kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se www.
huseierne.no eller ring Securitas Direct på 
telefon 06010. Tilbudet gjelder kun ved 
nyinstallasjon.

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 175 000

medlemmer!

Vi kjemper hus-  

og boligeiernes sak.

Spar kr. 10 000,- ved kjøp av kjøkken!
Medlemmer av HL får kr. 10 000,- ink. mva. i 
prisavslag på kjøp av kjøkken hos Norema.

Tilbudet gjelder ved forbrukerkjøp av kjøkken 
til en verdi av minimum kr. 40 000,- ink. mva. 
og ved alle Noremas egeneide butikker. Mer 
informasjon om betingelser og forhandler-
oversikt finner du på www.huseierne.no.

Innemiljøsjekken. 

Her sjekker vi luftkvalitet og inneklima hos 

Boligsjekken.

på boligen din og gir deg en rapport. I tillegg 

Medlemsrabatt 600,-

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

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

Jo flere medlemmer du verver desto 
flere poeng og større premier får du. Du 
kan når som helst bruke alle eller deler 
av poengene dine og ta ut de premiene 
du ønsker. 

Her er noen av de lønnsomme medlemsfordelene

Verv og få flotte premier      
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Rabatt på varmepumper og luftrensere

Forhandlere over hele landet.

varmepumpe eller luftrenser.

For mer informasjon og forhandlere:
www.daikin.no

Rabattene gjelder ikke for installasjon.

Kutt strømutgifter

Som HL-medlem får du:

Les mer og bestill på huseierne.no

Hussopp? Råte? Mugg? Inneklimaproblemer?

rådgivning til medlemmer av HL.

Alle HL medlemmer med forsikring i et av 

ved skade.

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

Gratis råd

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 

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 

Med gratis HL-medlemskap gir vi deg også 
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.

Hus&Bolig-magasinet gratis

Som medlem får du tilsendt vårt eget magasin, 

Flere fordeler

Billigere fyringsolje og parafin.
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    mier Gå inn på www.huseierne.no  
for å se vårt store utvalg av premier. 
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3  •  2 011
kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

3 •2011

Hol skjerper boplikten Påbudt å måle radon Rør sikrer Røros Hyttedrøm i havgapet 

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 du 
kan gjøre

Veisalt
spiser norske bygg

Garasjegulvet
hos familien
Hagberg 
smuldrer opp


