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TA 
VANNSJEKKEN!

Rolig, vi hjelper deg.

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

Les mer om hvordan på www.vannsjekken.no

     
     
     

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

Ring oss på 02400 eller besøk www.if.no

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

OPPVASKMASKINER. 

I samarbeid med:
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LYD: Varmepumper som støyer, er et tiltag -
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FRYSER: Firebarnsfar Robin Schellenberg etterlyse bedre støtteordninger for
etterisolering av gamle hus. Foto: Nina Granlund Sæther.

JUSS: HL har utarbeidet ny kontrakt
for håndverkertjenester.

62

TIPS: Hvordan lykkes 
med ineriørfoto.

76
HIMMEL ELLER HELVETE? 

Gode råd når du renoverer badet.
Foto: Per Magnus Persson / Scanpix.
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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 selv-
følge at vi følger rutetidene og får deg hjem igjen
presis etter tidsskjemaet ditt. En god tanke, ikke sant?
En annen god tanke vi har, er at du får garantert plass
om bord uten reservasjon eller ekstra kostnader. En
god tanke rekker lenger!

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

Borte bra, hjemme best
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Redaktør Nina Granlund Sæther leder

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten,
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: PFU,  Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55

Den meget ferske direktøren i Finanstilsynet,
Morten Baltzersen, har behov for å markere
seg, og varsler derfor innstramminger i ban-

kenes utlånstjeneste. Finanstilsynet foreslår å senke
nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 pro-
sent av boligens markedsverdi. I tillegg må bankene ta
høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng ved vur-
dering av kundenes betjeningsevne. Den sterke vek-
sten i boligpriser og husholdningsgjeld øker risikoen
for finansiell ustabilitet, hevder Baltzersen med rette,
men krav til 15 prosent egenkapital for å kjøpe bolig
er feil medisin! 
Alle er enige om at det er tøft å komme seg inn på

dagens boligmarked. Skal man få boligprisene ned må
det bygges vesentlig mer i pressområdene. Så lenge
det er stor mangel på boliger, er økt boligbygging det
eneste som vil dempe prisveksten.
I rapporten ”Rom for alle”, som kommunalmin -

ister Liv Signe Nararsete nylig fikk overrakt, konklude-
res det med at boligen er et grunnleggende velferds-
gode, og at det å eie bolig selv gir langt flere fordeler
enn å leie. Derfor ønsker utvalget, som har vært ledet
av Sp-ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer, at enda
flere bør få hjelp til å bli eiere. Morten Baltzersens for-
slag vil gjøre det vanskeligere – ikke lettere – å bli bo-
ligeier, særlig for den yngre garde. Å klare å spare opp

200 – 300 000 kroner i egenkapital er vanskelig når
man er student eller lavtlønnet, selv om man bor
hjemme. Har man flyttet ut av redet må man i hoved-
stadsområdet fort betale 10 000 kroner i måneden for
et leieobjekt. Da blir det enda vanskeligere å legge
penger nok til side. Baltzersens forslag vil favorisere
unge med velstående foreldre som kan hjelpe til. Det
er ikke tvil om at økt krav til egenkapital vil øke det
klasseskillet som allerede har oppstått mellom de som
er innenfor og de som er utenfor på boligmarkedet.
Jeg er ganske sikker på at bankene selv klarer å

 vurdere boliglånkundenes betalingsevne. Finanstil-
synsdirektøren burde heller bekymre seg over den
voksende kredittkortgjelden mange
 pådrar seg. Den er et langt
større problem enn boliglån.
Kredittkortene markeds -
føres hardt, og det er helt
uproblematisk å låne en
million kroner uten sikker-
het. Det mange ikke tenker
på, er at de låner til en effek-
tiv rente på  mellom 20 og 27
prosent. Da er det ikke
rart at økonomien
går over styr!  

Boliglån og kredittkortgjeld

Foto: Berit Roald, Scanpix
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Så har vi fått nye kommunestyrer i 429 kommuner. Som vanlig
ble det et spennende valg, og utfallet ble også langt mer utslags -
givende enn normalt. Den store vinner ble Høyre som gikk frem
rundt åtte prosentpoeng. Arbeiderpartiet økte oppslutningen med
vel to prosentpoeng,  omtrent det samme som partnerne Sosialis-
tisk Venstreparti og Senterpartiet gikk tilbake. Hadde det vært
 stortingsvalg ville vi fått et regjeringsskifte med stor  margin.
Vi fikk satt våre saker ordentlig på dagsordenen. Etter skole og

eldreomsorg var eiendomsskatten blant de  fremste sakene i valg-
debattene. Også avgiftene på vann, kloakk, renovasjon og feiing
ble godt omtalt i media. 
Allerede tidlig i valgkampen ble vi forespurt fra Oslo Aps by-

rådslederkandidat Libe Rieber- Mohn om å inngå en  avtale hvor
Oslo Ap garanterte at det ikke ville bli innført eiendomsskatt i
hovedstaden i neste fire-års periode. For Huseiernes Landsfor-
bund er det av vesentlig betydning å unngå eiendomsskatt i alle
kommuner. Vi sa derfor raskt ja, og etter korte forhandlinger ble
vår avtaletekst akseptert så vel av Rieber-Mohn som av SVs
 Marianne Borgen. 
Fra før var Høyres og Fremskrittspartiets standpunkt kjent,

og vi hadde med andre ord sikret –  så godt det lar seg gjøre –
at det ikke ville bli innført eiendomsskatt i Oslo i neste valgpe-
riode. Dette betraktet vi som en hyggelig seier.

ROS fra BATTA går til rådmann Evy-Anni Evensen i Lyngdal som nå ruster opp
kommunens ledere til tøffe omstillinger i fremtiden. Og, det er påkrevet. Vi kan ikke leve med at antallet
ansatte i kommunene bare øker uten streng kontroll og omstilling. Da tvinger eiendomsskatten seg frem
til nye høyder.

I Kommunal Rapport den 22. september står det tydelig at omstillinger i norske kommuner stiller 
nye krav til lederne i kommunale virksomheter. Fokuset flyttes fra fag og saksbehandling mot admini -
strasjon, mer strategisk jobbing, modernisering og effektivisering. I de neste årene vil kravene til kom-
munale toppledere skjerpes ytterligere, mener fagsjef for satsinger og ledelse, Per Kristian Vareide i KS.

Vi synes at rådmann Evy-Anni Evensen faktisk ligger i forkant av denne utviklingen. Allerede for en
tid siden ba hun om 800 000 kroner fra kommunestyret for å sende alle 24  kommunens ledere på kurs. 

– Vi har hatt overskudd i Lyngdal de siste årene, og lav gjeld per innbygger. Men utviklingen i
økonomien viser at vi må doble gjelden i 2014, ta tøffe grep i organisasjonen og kutte tjenester. 
Da er det avgjørende at vi har kompetente ledere, sier rådmann Evy-Anni Evensen i Lyngdal til 
Kommunal Rapport. Hun mottar ros fra oss! p.batta@huseierne.no

Eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer

Peter Batta har ordet:

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Rikke Åserud
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Det er for tiden oppnevnt et Energiutvalg i regi av olje- og
energidepartementet. Utvalget skal komme med forslag
om hvordan Norge skal løse sitt energibehov frem til 2050
med en stabil energiforsyning, og den 22. september ble
det holdt et høringsmøte hvor HL også var invitert.
HL la vekt på at utvalget må ta hensyn til virkning-

ene av at nesten alle sluttbrukere er avhengig av én – og
bare én – energiform, nemlig elektrisk kraft. Mangelen
på alternativer har gitt Norge som nasjon en svært stor
sårbarhet i situasjoner med knapphet på strøm eller
tekniske problemer. Dette skaper også stor bekymring
for prisdannelsen på elektrisitet. I et kaldt klima som
vårt, er konsekvensene av strømutkopling og pris -
økninger ekstra store.
HL er også bekymret for at produksjon av elek-

trisk kraft i Norge utføres av et svært lite antall pro-
dusenter, ofte med samme eier. Dermed er det
også økte muligheter for å samordne markeds -
strategier i den hensikt å maksimere overskudd og
utbytte. Det er følgelig grunn til å se nærmere på
aktørenes atferd, og om en eller annen form for

regulering bør innføres for å bevare forsyningssikkerheten.
Aktuelle områder for tydeligere samfunnskontroll kan
være å sette grenser for
• nedtapping av vannmagasinene, og
• eksport av elektrisk energi til utlandet (avhengig av vår
egen magasinfylling).

De viktigste utfordringene for norsk energiforsyning
frem mot 2050 er etter HLs mening en omlegging til mer
miljøvennlig energiforbruk. For å få til dette må ENOVA
gis langt videre rammer til å stimulere til energisparing i
husholdningene. Blant annet bør en fornuftig andel av
kraftprodusentenes overskudd anvendes til etterisolering
av den eldre bolig massen. I Sverige og i andre nordiske
land gis det skattefradrag på 50 000 kroner per skattyter,
såkalt ROT-avdrag, når et slikt tiltak gjennomføres. Etter
20 år med ny energilov bør utvalget etter HLs mening også
se nærmere på hvordan monopolet i energiforsyningen –
med Statnett i spissen – fungerer.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.
Se www.facebook.com/huseierne og
http://twitter.com/huseierne 

p.batta@hus eierne.no
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RIS fra Batta går til de vann- og avløpsverkene som ikke vedkjenner seg ansvaret for å utvikle og
vedlikeholde det ledningsnettet som de selv eier. Det er helt uakseptabelt å oppleve at stadig flere hus og
kjellere blir oversvømmet av regnvann - og i verste fall kloakk - fordi ledningsnettet er underdimensjonert
eller for dårlig vedlikeholdt. 

Med den fornyingstakten som vann- og kloakkverkene har for sine rør, vil det ta 200 år å rehabilitere
VA-nettet. Samtidig vet vi at normal levealder på rørene er 50-60 år. Dette fører til storstilt sløsing med
vann, og det gir oss kloakk der vi ikke vil ha den. I de mest alvorlige tilfellene vil lekkasjer skje der vann-
og kloakkrørene går ved siden av hverandre, slik at drikkevannet blir forurenset. Det kan føre til alvorlige
epidemier med i verste fall dødelig utgang.

I Norge er det slik at kommunene har ansvaret for å forsyne oss med rent drikkevann og å tømme
kloakk og avfallsvann på forsvarlig måte via renseanlegg. Vi betaler tilknytningsavgift når vi kobler oss 
på nettet, og vi betaler årlig avgift for det vann vi bruker og deretter sender fra oss. Kommunene har
 anledning til å prise disse tjenestene fullt ut etter selvkostprinsippet. Da bør det også være et naturlig
forbrukerkrav at rør og renseanlegg holder tilfredsstillende standard! p.batta@huseierne.no

Fremtidens energipolitikk
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Pass opp for
driftskostnadene
I mange utkantkommuner er nivået på kommunale avgifter og eiendomsskatt 
skyhøyt, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og Huseiernes Lands-
forbund. Dette bør du være klar over hvis du vurderer å kjøpe hytte. 
Bor du ikke i kommunen har du ingen mulighet til å påvirke 
skatte- og avgiftsnivået via stemmeseddelen.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

KOSTBART: Kjøper du hytte i Nord-Aurdal, må du belage deg på store driftskostnader. En hytte på 120 kvadratmeter
med innlagt vann kan koste deg 19 106 kroner i skatt og avgifter årlig. Foto: Tom Schandy / Samfoto.
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nyheter

Skal du kjøpe hytte, kan det være lurt å sjekke både eventuell
eiendomsskatt og de kommunale avgiftene i området. Disse kan
variere stort fra kommune til kommune, og har mye å si for hvor

mye hytta koster deg i året. Hvis du har innlagt vann og kloakk, noe sta-
dig flere av oss unner oss i fritiden, kan det bli svært kostbart. I Nord-
Aurdal, en populær hyttekommune i Valdres, må du ut med skyhøye
16 413 kroner i kommunale avgifter og enda 2 693 kroner i eien-
domsskatt årlig for et bygg på 120 kvadratmeter. Til sammen blir det
19 106 kroner hvert eneste år!
Nord-Aurdal er en av landets største hyttekommuner med nær-

mere 4 200 hytter. Til sammenligning er det bare 3 345 boliger i samme
kommune. ngs@huseierne.no

  

Kommune Kommunale Eiendoms- SUM
avgifter 2011 skatt 2011 

Hvaler 14 169 0 14 169

Fredrikstad 7 578 5 303 12 881

Trysil 15 344 2 145 17 489

Ringsaker 14 064 3 067 17 131

Nord-Aurdal 16 413 2 693 19 106

Øystre Slidre 12 889 0 12 889

Hol 10 219 0 10 219

Sigdal 13 269 0 13 269

Larvik 10 223 0 10 223

Tjøme 11 889 0 11 889

Vinje 10 824 0 10 824

Kragerø 8 273 1 873 10 164

Risør 12 104 4 979 17 083

Lillesand 13 086 2 966 16 052

Kristiansand 7 601 7 884 15 485

Søgne 9 744 3 166 12 910

Tallene i tabellen viser gjennomsnittlige kommunale avgifter og eien-
domsskatt i et utvalg kommuner på Øst- og Sørlandet for en bolig på
120 kvadratmeter i 2011. De kommunale avgiftene inkluderer vann,
 avløp, renovasjon og feiing. Det er Statistisk sentralbyrå som har hentet
inn tallene for kommunale avgifter på oppdrag fra Huseiernes Lands -
forbund basert på kommunenes egen database Kostra. Undersøkelsen
om nivået på eiendomsskatt er gjort av Huseiernes Landsforbund.
Fullstendig oversikt over samtlige kommuner i Norge finner du på
www.huseierne.no
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TrioVing har eksistert helt fra 1864. I samme år 
ble Abraham  Lincoln gjenvalgt som president 
i USA. Det ble tatt patent på BH’en og “Ja vi 
elsker” ble fremført o�entlig for første gang. 
Allerede den gangen leverte vi beslag til de 
�este av samtidens betydelige bygninger, 
Nationalteateret, Historisk Museum og 
Nasjonalgalleriet.

Nesten 100 år senere, i 1957, skapte Tias 
Eckho�  den velkjente trekantnøkkelen som 
mange barn �kk i snor rundt halsen.  Kronprins 
Olav overtok som konge, Agnar Mykle ble 
tiltalt for utgivelse av uttuktige skrifter og 
Stortinget vedtok å innføre TV fra 1960.

I 1972 startet de første faste prøvesendinger 
med farge�ernsyn i Norge, Norge sa nei til EF 
for første gang og ABBA ble dannet. TrioVing 
utviklet en ny og bedre nøkkel som enda �ere 
barn �kk i snor rundt halsen. Sikkerhet var 
allerede den gang i fokus.

I 2011 har behovet for sikkerhet endret seg 
betraktelig. Det som var godt nok for bare ti år 
siden, holder ikke i dag. Metodene til dem som 
vil oss vondt, blir frekkere, smartere og mer 
avanserte. Derfor er det viktig å stoppe opp en 
gang imellom og tenke sikkerhet. Hvor mange 
nøkler er det laget til inngangsdøren din siden 
huset ble bygget? Hvor mange har egentlig 
nøkkel til inngangsdøren din?

d12 er den viktigste oppgraderingen av 
TrioVings standardsylinder på over 30 år.  
d12 er bygget på et nytt patent og har den 
siste teknologien innenfor manipulasjons- 
og innbruddsbeskyttelse. Selv de mest 
ivrige og avanserte ”dirkerne” rister oppgitt 
– og beundrende – på hodet over denne 
nyvinningen.

Du får den hos en av våre godkjente 
låsesmeder – ring 08877, eller gå inn på 
www.08877.no for å �nne din nærmeste 
forhandler.

1957

1972

2011

19571957

20112011

En god historie - for alle med 
rent mel i posen.
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– Boligen er grunnleggende for resten av velfer-
den; den er basis for jobb, sosialt nettverk og for
et godt og trygt liv. Vi har hatt en boligpolitikk her
til lands som på mange måter har vært vellykket.
Nå må vi videreføre den. 
Det sa kommunal- og regionalminister Liv

Signe Navarsete da hun i august fikk overrakt ut-
redningen ”Rom for alle”, som skal danne grunn-
lag for en stortingsmelding neste høst. Rapporten
tar for seg utfordringene i fremtidens boligpoli-
tikk. Et klart råd fra utvalget som har jobbet med

saken i over ett år, er at enda flere burde eie sin
egen bolig.
– Å eie egen bolig gir flest fordeler. Selv om

nesten ingen andre i verden har så stor andel bo-
ligeiere som Norge, er det fortsatt mange flere
her i landet som kan og burde bli boligeiere, sier
lederen for utvalget som har laget utredningen,
ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram (Sp). 
Han mener at rundt femti prosent av de som

karakteriseres som vanskeligstilte på boligmar-
kedet i dag kan komme bedre ut av det ved å eie
i stedet for å leie. Ytterligere bostøttebedring og
mulighet for rente- og avdragsfrie lån er blant til-
takene utvalget mener må til for å hjelpe leiere
over til å bli eiere. 
Utvalget ønsker også en tydeligere lovfesting

av retten til å få hjelp til å skaffe tilfredsstillende
bosted.
– Loven slik den er i dag gir kommunen plik-

ter, men de vil vi tydeliggjøre. Ifølge vårt forslag
skal den enkelte få krav på bolighjelp fra kommu-
nen innen en viss tid, sier Gram. raa@huseierne.no

nyheter

Vil ha flere huseiere
Norge er på verdenstoppen i antall personer som eier sin egen bolig. 

Likevel bør det bli enda flere boligeiere, mener ekspertutvalg. 

OVERTAR: – Nå overtar vi
stafettpinnen, sa kom-
munal- og regionalmin-
ister Liv Signe Navarsete

da hun fikk overrakt 
rapporten ”Rom for alle”
fra boligutvalgets leder

Bjørn Arild Gram.
Foto: Rikke Åserud.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

VIL HJELPE: Flere kan komme bedre ut av det ved å eie fremfor å leie, mener utvalg. Fordelene er mange. Foto: Nina Granlund Sæther.
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– Dette er et svært viktig forskningsarbeid med
mange samarbeidspartnere. Det er også et forsk-
ningsgjennombrudd i verdensmålestokk, sier ad-
ministrerende direktør Per Jæger i Boligprodu-
sentenes Forening.
Etter å ha mottatt mange reklamasjoner fra

huseiere om heksesot, har boligprodusentene en-
gasjert norske forskere for å komme til bunns i
hvorfor stadig flere hus plutselig får svarte vegger
innendørs.
– Selv om bildet er litt mer nyansert kan man

si at de første tilfellene dukket opp i Norge i 2004,
og antallet har økt i takt med overgangen til mer

miljøvennlige malingstyper, sier Jæger.

Vinterfenomen
Heksesot oppstår oftest i helt nye eller nyoppus-
sede boliger. Boliger med dårlig ventilasjon er
ekstra utsatt. I slike boliger oppstår fenomenet i
vintermånedene fra desember til februar.  I Norge
er det vanlig å oppleve svært tørre forhold innen-
dørs, med en relativ luftfuktighet på under 15
prosent. Tørt inneklima setter i gang prosessene
som skaper heksesot. De norske forskerne har
funnet at stoffet fordamper over veldig lang tid og
binder seg med ultrafine partikler i lufta, som i sin
tur blir til større partikler som fester seg som hek-
sesot. Kilden til heksesoten er pekt ut som 2,2,4-
trimetyl-1,3-pentandiol monoisobutyrat (TMPD-
MIB) med kjemisk formel C12H24O3. 
– Om vinteren oppstår det flere kilder for sot-

partikler, fra for eksempel bruk av stearin, peis og
liknende. TMPD-MIB kondenserer på disse ørsmå
partiklene. Ved veldig lav luftfuktighet kan dette
skje lag for lag inntil partiklene er blitt så store at
de ikke lenger klarer å sveve i luften og derfor av-
settes på naturlig vis, forklarer Kolbjørn Mohn-
Jensen i Mycoteam.
Ved høyere luftfuktighet vil denne prosessen

bli hemmet av vann slik at partiklene ikke i
samme grad kan øke i størrelse.

Har funnet årsaken til 

heksesot
Norske forskere mener de har funnet en forklaring på hvorfor
vegger og gjenstander i boliger plutselig får et svart belegg.
Sporene peker mot et stoff som finnes i de fleste malinger.  

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  FOTO: MYCOTEAM

SYNDEBUKK: Mer miljø-
vennlig maling er en 
av årsakene til at sot -
partikler fester seg på
vegger og gjenstander.



– Så en måte å unngå heksesot på, er
å ha det fuktig nok inne, men ikke for
fuktig. Derfor er det viktig at man sørger
for at ventilasjonen er god i boligen, sier
Jæger.

En av mange forklaringer
– Det som er det viktige her er at vi ende-

lig kan forklare hva som skjer. Hittil har
vi bare ant hvorfor heksesoten oppstår,
men nå kan vi endelig knytte den opp
mot en ”synder”. Det er ikke dermed sagt
at dette er den eneste årsaken til heksesot,
men vi kjenner i det minste en konkret år-
sak, sier Mohn-Jensen , som gir honnør til
Boligprodusentenes Forening for å ta tak

i problemet.
– I Tyskland har de forsket på dette i

flere år uten å komme noen vei. Nå tok
en bransjeorganisasjon tak i problemet,
bidro med penger og kom et godt stykke
frem mot mål. Veien videre er å utvikle
løsninger for dette, sier Mohn-Jensen.
dek@huseierne.no
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nyheter

TILTAK: Høy luft-
fuktighet og god
ventilasjon kan
 redusere omfanget
av heksesot.

ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Velkommen hjem.

Med HE 7 er det ingen kompromisser - alt er opp til deg. 

Vi designer, produserer og installerer din HE 7 Home 

Elevator i full forståelse med at den vil utgjøre en sentral 

plass i hjemmet ditt. Ved å kombinere det siste innen 

teknologi med din personlige stil, garanterer vi at resul-

tatet bli det aller beste.

Tross alt, hjemmet ditt skal 

jo bare inneholde ting du 

setter pris på og som øker 

livskvaliteten din. 

Tlf. 23 17 37 00 • www.tk-encasa.no 

 • post@tk-encasa.no
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Upopulære boligskatter
Nok en gang er det bekreftet at skatter som rammer bolig og
eiendom er lite populære. En undersøkelse Synavate har gjen-
nomført på vegne av Huseiernes Landsforbund viser at kun 
11 prosent av befolkningen betrakter dokumentavgiften som
rettferdig. 26 prosent mener kommunal eiendomsskatt er
 rettferdig. En liknende undersøkelse som ble utført av Sentio
for Nationen viste at 62,6 prosent var imot innføring av eien-
domsskatt

– Det bør være en tankevekker for både riks- og lokalpoli-
tikere at skatt på bolig og eiendom er svært upopulære blant
deres velgere og skattyterne,  understreker adm. dir. Peter
Batta i  Huseiernes Landsforbund. 

Inntektsskatten vurderes som den desidert mest rett -
ferdige. Hele 71 pro sent betrakter skatten på inntekt som
 rettferdig. 16 prosent synes at den er urettferdig, mens 11
prosent svarer at skatten verken er rettferdig eller urettferdig.
Et flertall av befolkningen synes også merverdiavgiften er en
 rettferdig beskatning.

Innehøst
Her om dagen presterte jeg å si at jeg foretrekker høsten fremfor våren. Folk så på meg som om jeg hadde sagt at
jeg liker krig bedre enn fred; olje bedre enn vann; asfalt bedre enn blomster. Men jeg gjør virkelig det, liker  høsten,
altså. Våren er så brutal; det stikkende lyset skal inn i hver støvete krik og krok for å avsløre den vinter dvaske vaske-
klutens  unnasluntring. Skarpe solstråler tar for seg den allerede falmede sofaen og bestemmer seg for at nå, i år,
skal vi ta knekken på de putene en gang for alle. For ikke å snakke om baderomsspeilet, som av en eller annen
grunn blir så altfor ærlig om våren; har du tenkt å gå i de klærne der, spør det. Nei, gi meg  heller høsten. Om høs-
ten lever jeg ut interiørbladenes klisjeer om stearinlys og te og rødvin og pledd, og jeg nyter det. For om høsten
kan vi nordmenn, som er så inderlig flasket opp på at vi må ”komme oss ut i det fine været”
både sommer, vinter og vår, endelig være inne med god samvittighet. Det er ingen ski løyper
som roper ”kom ut til oss”, ingen sjø som spør om du ikke skal bade, ingen gressplener
som inviterer til grilling. Bare lange, mørke kvelder, skapt for gjensyn med  favorittfilmen
på dvd, en ny tv- serie, stille lesestunder og utprøving av nye mat oppskrifter. 
Ja, og så en ting til, da. En liten detalj, bare: Jeg har skjøvet på sommerferien min. Så

når stearin lysene er brent ned, teen blitt kald og pleddet er sklidd ned bak sofaen drar
jeg til varmere trakter. Ærlig talt. Det får jo være grenser for hva man skal holde ut
med.
Så folkens, nyt innehøsten. Det gjør i hvert fall jeg. 
Ok, da. Jeg skal være ærlig. 
I hvert fall i et par ukers tid, før jeg i år som i fjor  reiser min kos og tar

ut min forsinkede sommerferie i  andre himmelstrøk.

Rikke Åserud, raa@huseierne.no
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Rekordmange klager
4 500 boligeiere i Kristiansand, altså mer enn 12 pro sent,
klaget på eiendomsskattetaksten de fikk forelagt i våres.

– Vi fikk flere klager og henvendelser enn vi hadde håpet
på, sier Nils Olav Berge, prosjektleder for omtakseringsprosjek-
tet i Kristiansand kommune, til Fædrelandsvennen. 2 700 har
fått helt eller delvis medhold i klagen, 800 klager skal nå
 behandles i ankebehandles

– Vi undervurderte nok kompleksiteten av oppgaven.
 Takstendringen er et resultat av justerte faktaopplysninger og
en ny skjønnsvurdering av eiendommen. Vi kan for eksempel ha
tatt med arealet av en hel kjeller i et hus, mens faktum var at
bare halve kjelleren var gravd ut, sier Berge. Han innrømmer
også at faktureringen skapte mye bølger. Kommunen har blant
annet fått kritikk for at de ikke splittet faktureringen på
 garasjeanlegg og sendte fakturaen til bare én eier. 

– Jeg skjønner at det skapte reaksjoner, og vi innfører ny
praksis på dette, sier prosjektlederen.

Mer enn 10 prosent klager er rekordhøyt, sier Huseiernes
representant, Espen Solum. Andre byer i Norge som har innført
eiendomsskatt har i snitt hatt en klageprosent på under fem
prosent. 

– Huseiernes Landsforbund har hele tiden sagt at arbeidet
har vært tilfeldig og lite profesjonelt. Eiendomsskatten er
beregnet på en altfor komplisert måte. Deler av befolkningen
har ikke skjønt bæret, sier Solum til avisen. 
ngs@huseierne.no
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Nye vinduer?

Hvorfor velge 3-lags glass?

Les mer om våre produkter og bestill vår katalog på www.nvk.nu

NVK Kjeller
Kjeller Vest 3
2007 Kjeller
Tlf. 815 58 58 2

NVK Krokstadelva
Bruveien 12 
3055 Krokstadelva
Tlf. 815 58 58 1

Tilbudet gjelder til og med 4/11-2011 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Alle priser er inkl. mva. og miljøvederlag. Frakt kommer i tillegg. Tilbudet gjelder vinduer i tre og tre/alu.

Tenker du på energien, er det opplagt 
å velge 3-lags glass.

Da får du den beste energi riktige løsningen. 

Les mer på www.nvk.nu

3-LAGS GLASS 
ISOLERER 

OPPTIL 23% 
BEDRE 

-
Stort utvalg 
av vinduer 
og dører i:
Tre - Tre/alu - PVC 
- Mahogni  
• 2- og 3-lags super-

lav energiglass

• 4 sprossetyper  

• Alu bunnglasslister  

• Dansk produsert  

• DVC godkjent  

• CE merket  

• 5 års garanti  

Sprossevindu
- med energisprosser

Priseksempel:  
99 x 99 cm - Hvitmalt tre

2-LAGS GLASS 3-LAGS GLASS

Kr. 4.215,- Kr. 5.610,-

Krysspostvindu
- 4 rams

Priseksempel: 
99 x 139 cm - Hvitmalt tre

2-LAGS GLASS 3-LAGS GLASS

Kr. 4.785,- Kr. 6.470,-

Toppsving vindu

Priseksempel:  
99 x 99 cm - Hvitmalt tre

2-LAGS GLASS 3-LAGS GLASS

Kr. 2.575,- Kr. 3.360,-

2-LAGS
GLASS

nv
k@

nv
k.

nu

Velg mellom tre og 
tre/alu vinduer i 
12 farger

NYTT 
FORBEDRET 

BESLAG
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sett&hørt
“Vår renteprognose er ikke et løfte, men et varsel
om hvordan vi vil sette renten hvis utviklingen 

i økonomien blir slik vi ser for oss.”
Sentralbanksjef Øystein Olsen til studenter ved Universitetet i Oslo

Færre villainnbrudd
Antall villainnbrudd har aldri vært lavere enn i
årets seks første måneder, skriver Dine Penger.
Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger i
årets første halvår har gått ned med hele 42
prosent i forhold til samme periode i fjor. 
Politiet fortjener ros, mener forsikringsbransjen.
Men forsikringspremien vil ikke bli lavere. 
Erstatningene i forbindelse med vannskader har
økt voldsomt, derfor har også premien på vil-
laforsikring økt de siste årene. Det er først og fremst vannskader som følge
av kulde som har økt, ikke flomskader som man kanskje kunne tro.

– Så lenge erstatninger for vann- og brannskader øker, vil ikke premien
på villaforsikring falle. Det er ikke nok at antall innbrudd er mye lavere enn
tidligere år, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

Frukt på fatene 
Den svenske eiendomsmegleren Fantastic Frank går nye veier for å finne kjøpere.
Det skal mer til enn en orkidé i vinduskarmen og tre duftlys på sofabordet for å
fange interesse. I en bolig som nettopp ble lagt ut for salg valgte de å style
frukter av alle slag – på de underligste steder – i alle rom. Hensikten er ikke å
vekke matlysten, men å vekke appetitten på selve boligen. 

– Det handler om markedsføring. Vi ønsker at man ser på våre bilder mer enn
på andre, sier Tomas Backman, gründer og kreativ sjef til www.klikk.no. I
Sverige, som i Norge, finnes det til enhver tid titusener av boliger til salgs. Når
man skal selge boligen sin gjelder det å fange oppmerksomheten til potensielle
interessenter og å holde på den, mener han. Når man gjør litt mer enn det som
er standard, titter folk litt lenger, og det er positivt for selgeren. 

Fikk sprinklerpris 
Brannsjefen i Oslo delte ut den første
sprinklerprisen til Tor Olsens gate 6 da
det ble arrangert “Brannhelg på Teknisk
museum” tidligere i høst. Tor Olsens
gate 6 mottok prisen fordi borettslaget
har valgt å investere i fullsprinkling av
bygården fra 1890- årene.

Brann- og redningsetaten ønsker
med sprinklerprisen å sette fokus på
viktigheten av sprinkleranlegg i
bygninger. Visjonen er et “sprinklet
Oslo”. Etaten har stor tro på at utstrakt
bruk av automatiske slokkeanlegg er
det tiltaket som virkelig vil synes på
brannstatistikken over tid. Målrettet ar-
beid vil redde store verdier, og redusere
antall omkomne vesentlig.

Fredede bygg, som vi ønsker å be-
vare for fremtiden, må få sprinkleran-
legg, mener etaten. Det samme gjelder
de eldste bygårdene og alle omsorgs-
bygg. I sprinklede bygninger er det ikke
registrert dødsfall i Norge, heter det i
en pressemelding. 

Høye boligpriser
Det siste året har boligprisene steget
med hele 9,7 prosent, viser eien-
domsmeglerbransjens prisstatistikk.
Størst er prisveksten i pressområder som
Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim
og Stor-Oslo. Snittpris for en bolig er i
dag 2,9 millioner og hver kvadratmeter
koster 19 400 kroner. 

Eiendomsskatt 
monner lite
Den lite populære eiendomsskatten kan
lappe på, men ikke løse problemene i
fattige kommuner, mener økomomi -
professor.

– Eiendomsskatt er ikke noe som
monner på de store utgiftspostene i en
kommune, for eksempel skole eller
helse. Bare to prosent av norske kom-
muners inntekter kommer fra eien-
domsskatt, sier Bjarne Jensen ved
høgskolen i Hedmark til Fagbladet. Til
sammenligning utgjør for eksempel
brukerbetaling 12 prosent av kom-
munenes inn tekter.



Bløffer med 
temperaturen
Vaskemaskiner vasker kaldere enn pro-
grammet viser, skriver www.klikk.no. 
En undersøkelse utført av det svenske 
forbrukermagasinet Råd & Røn, viser 
at de såkalte økoprogrammene slett
ikke når opp til mer enn 40 grader 
selv om man vasker på 60, og en 
dansk undersøkelse presentert i
tidsskriftet Ingeniøren viser at 
ingen av de testede maskinene 
når opp til 60 grader. Det høyeste
målte resultatet ble 49 grader. 

Gammelt bedre 
enn nytt

En rapport Civitas har laget på oppdrag
fra Riksantikvaren viser at det er stor
miljøgevinst i å ruste opp gamle hus. 
Et nytt lavenergihus eller passivhus er

ikke nødvendigvis så miljøvennlige som
man tror, skriver Klassekampen. Det

skyldes at miljøgevinsten utelukkende
beregnes fra det øyeblikket huset står
ferdig, og dermed ikke tar hensyn til

belastningene fra byggematerialene og
byggeprosessen. 
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På epleslang i ministerens hage
Både statsminister Jens Stoltenberg og landsbruksminister Lars Peder Brekk har
hatt besøk av epletyver denne høsten, skriver Bondebladet. 
I begynnelsen av august fikk Brekk eplene tilbake på Ås ungdomsskole. 

– Det er kald vår og korte somre der jeg kommer fra, flirte Brekk da han fikk
øye på det bittelille eplet som kommer fra hans hjemtrakter i Vikna. Og litt
epleslang mener han må være greit.

– Jeg har ikke vært så mye på slang i det siste, men da jeg var på alder med
de andre i klasserommet hendte det at jeg måtte løpe veldig fort for å slippe
unna, kunne han fortelle.

Brekk besøkte Ås for å delta i et nytt
 undervisningsopplegg som skal  inspirere
til å ta vare på mangfoldet av eple-
sorter – som er under stort press i
 dagens marked.

Rosa tapet 
mot brystkreft
Hvert år får nærmere 2 800 kvinner
i Norge diagnosen brystkreft, og
for å øke kunnskapen om brystkreft
arrangeres hvert år Rosa sløyfe-
aksjonen i oktober. 

I høst kan du støtte Rosa
sløyfe-aksjonen ved å kjøpe nytt
tapet. Kreftforeningen får uav -
kortet 50 kroner for hver solgte
tapetrull fra Fiona Walldesign,
 opplyser Ifi. 

Rosa sløyfe-tapetet heter
Bloom, og motivet består av store,
vakkert tegnede peoner i nydelige
rosa, nærmest akvarell-lignende
farger. Det frodige designet kan
samles i større eller mindre buket-
ter på en enkelt vegg, i et skap
eller i hele rommet, eller hvorfor
ikke kjøpe en tapetrull til å bruke
som gavepapir!

sett&hørt
“Venstresidens død: Ikke bare er SV most etter seks
år med regjeringssamarbeid, men deres konkurrent
enda lenger til venstre, partiet Rødt, har også gått
tilbake. SVs «høyredreining» i regjering har ikke

gitt Rødt en antydning til et løft en gang.”
Kommentator Anders Giæver i VG

Nabokjerringer mot terror 
At folk bryr seg om hva naboen gjør og har
lav terskel for å melde fra om noe mistenk -
elig, kan forebygge terroranslag begått av
ensomme ulver, sier Arne Johannesen, led-
eren i Politiets Fellesforbund til Dagsavisen. 
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Vi leverer komplette løsninger av vinduer og ytterdører! 
Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Kontakt våre forhandlere.
            

 *Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2010.*

Energimerking av bygg:

Energimerking av vinduer:

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2010.*
w w w. g i l j e . n o

Gilje Low-E  0,8 og 1,0 
er anbefalt av ENOVA.

Vi merker forskjellene. Fordi du isolert sett skal vite hvilke alternativer du har når du skal velge vinduer. 
Gilje Low-E viser vinduets energimerking.

R

Det er forskjell på vinduer..
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A
L

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2010.
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Slik lykkes du med interiørfoto
Skal du ta bilder til interiørbloggen, til familiens hjemmesider eller til en 
nettannonse om boligsalg eller utleie? Her er proffenes nybegynnertips. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Du vet kanskje akkurat hvordan det skal se
ut. Det skal være lyst og åpent, eller kan-
skje lunt og koselig, varmt og innbydende;

det skal si ”velkommen” eller ”her er det godt å
være.” Men så blir det ikke helt sånn. Hvorfor
ikke? Interiørfotografi er ikke enkelt, men med
noen profftips på veien og mye øvelse kan du nå
langt som glad amatør. 

Til finn.no 
Før du begynner å knipse i vei bør du tenke igjen-
nom hvem som er bildenes publikum. Skal du
selge eller leie ut boligen din på finn.no? I så fall
bør bildene av boligen være så upersonlige som
mulig; folk skal se for seg sine egne ting der inne,
og da bør ikke dine ting stå i veien. 

– Til en boligannonse er det viktig at bildene
viser selve rommene. Det kan godt stå en sofa i
stuen, for å vise at her kan det stå en sofa, men ho-
vedpoenget er jo at bildene viser selve rominnde-
lingen, og hvor faste ting, som for eksempel pei-
sen er. Det er jo det folk som ser annonsen er

interessert i; ikke møblene, sier Barbro Fauske
Steinde. Hun har jobbet i en årrekke som frilans-
fotograf, og er ofte ute på reportasjeoppdrag for
blant annet Hus & Bolig. Boligannonser ligger
vanligvis utenfor hennes arbeidsområde, men
som fotograf i en rekke ulike settinger er hun
vant til nettopp å tenke gjennom hva som skal
formidles til publikum. 

Steinde legger derfor til at dyr er koselig for
mange, men de bør ikke være med på denne ty-
pen bilder, da ikke alle er like glad i dem, eller tå-
ler dem. Hun minner også om at rydding er alfa
og omega i denne sammenheng. 

Vidvinkel
Skal du ta bilder som viser så mye som mulig av
et rom, hjelpes du godt på vei dersom du har et
vidvinkel-objektiv. Når profesjonelle fotografer
tar bilder for eksempel til boligprospekter, er en
god vidvinkel en del av basisutstyret. 

– Kraftig vidvinkel gjør at rommet ser større ut.
Problemet med en del rimelige vidvinkel-objek-

TIL SALGS: Skal du selge
boligen, bør interiørbil-
dene vise rominndelingen
og plasseringen av faste
installasjoner, som for
eksempel peisen. Rydd
bort personlige ting, men
la enkelte møbler stå
igjen for å vise hvordan
rommet kan møbleres.
Vidvinkel må til for å gi
romfølelse. Foto: Rune
Holm.
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aktuelt og nyttig

INSPIRASJON: La deg inspirere av interiørbladene, og se på hvordan proffotografene har gjort det. Det er for eksempel ingenting
i veien for å kutte halve sofaen - tvert imot kan det gjøre komposisjonen mer spennende. Foto: Gallo Images /Bulls Press



tiver, er at de, samtidig som de sørger for at man får
med mer på bildet, fortegner: Alle linjer blir over-
drevet, forteller fotograf Frode Larsen. Han har
lang erfaring blant annet som profesjonell interi-
ørfotograf. 

Profesjonelle fotografer har ofte dyrt utstyr som
til en viss grad kan kompensere for problemet
med fortegninger. Men også med billig utstyr kan
du gjøre noe for å rette opp linjene i størst mulig
grad, og løsningen er enkel; sett kameraet lavere. 

– Står du med kameraet i hodehøyde og vipper
det litt nedover, slik man ofte gjør når man tar
bilde, får du fallende linjer på sidene. Går du lavere
med kameraet, så du kan sikte vannrett, vil proble-
met minske og linjene virke riktigere på bildet,
sier Larsen. 

Til bloggen
Vil du ta bilder til en blogg der du ikke prøver å
selge eller tilby noe, men bare vil dele dine daglige
gjøremål med verden, er det gjerne de fine detal-

jene man her vil ha frem, og da slipper man å be-
kymre seg for vidvinkel-problemer. Fine detaljer og
utsnitt kan man få frem med helt enkelt utstyr; her
handler det stort sett om å se. Og det kan faktisk
være lettere dersom du har et stativ til kameraet,
mener ekspertene. 

– Bruk stativ! Da kan du i ro og mak kompo-
nere bildet ditt mens du ser i søkeren, og be-
stemme helt nøyaktig hva som skal være med, sier
Steinde. En annen fordel med å sette opp kameraet
på denne måten, er at man lettere ser hva som ikke
skal være der. 

– Ligger lommeboken igjen på bordet, eller
har avisen sklidd ned? Få det unna, oppfordrer
Frode Larsen. 

Lys
En tredje fordel med å bruke stativ, er at du da kan
unngå å bruke blits. Det er nesten alltid å fore-
trekke. 

– Uten blits får du finere, mykere lys. Men uten
blits får du lang lukkertid. Da klarer du ikke å
holde kameraet støtt nok i hendene. Bruker du
stativ kan kameraet stå helt stille akkurat så lenge
det trenger for å få et bilde som er lyst nok, forkla-
rer Steinde. 

Det er altså slik at lite lys gir lang lukkertid og
behov for kamerastøtte. Har du ikke stativ, så for-
søk å lene kameraet inntil en vegg, bruk rygglenet
på en stol eller lignende.

ISO
Dersom du har et kamera hvor du kan stille inn
ISO-verdi, bør du oppjustere denne. Rådet kom-
mer fra fotograf og fotokunstner Morten Løberg,
som står bak Kursfabrikken.no i Oslo, der han
holder fotokurs for amatører. 

– Høy ISO betyr ofte litt dårligere bildekvalitet,
men hvis bildene skal brukes på en blogg eller på
finn.no har det ingenting å si. På nettet synes ikke
slike ting, sier Løberg, som minner om at store bil-
der må skaleres ned for nettbruk, uansett. Av
samme grunn er det sjelden grunn til å jage etter
kameraer med flest mulig megapixler med mindre
du tar bilder for magasiner, aviser eller blader. 

Blits
Selv om det naturlige lyset er best, må man av og
til ha hjelp fra blitsen for å få bilder i det hele tatt.
Dersom du har en ekstern blits av typen du kan vri
og vende på, er eksperttipset å rette blitsen opp i ta-
ket, i stedet for rett mot motivet. 

– Da får du et mye finere, mykere og mer gene-
relt lys. Når blitsen er rettet direkte mot motivet, får
du harde skygger. Retter du den derimot opp i ta-
ket blir det mer som en lampe som lyser opp i rom-
met, sier Frode Larsen. Regelen gjelder vel og merke
bare hvis du har hvitt tak i normal høyde, som kan
reflektere lyset. Man kan for eksempel ikke ta gode
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MYKT LYS: Legg fra deg
blitsen om du vil ha
mykt, varmt lys i bildet.
Bruk stativ i stedet. 
Detaljer kommer tyde -
ligere frem med lav dyb-
deskarphet, som enkelt
kan oppnås med maksi-
mal zoom, eller ved å
regulerer blender -
åpningen. Foto: Gallo
Images / Bulls Press.
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blitsbilder i en kirke på denne måten, for der vil
ikke det høye taket reflektere blitsen; lyset vil i ste-
det forsvinne oppover til ingen nytte.

En annen nøkkel til mykere blitsbilder er å en-
dre litt på innstillingene.

– Mange kameraer har en innstilling som he-
ter Slow eller Slow sync. Dersom du setter på
Slow sync, tvinges automatikken til å bruke lenger
lukkertid. Du får dermed mer lys inn i kameraet
og en mer naturlig balanse mellom blits-lyset og
det vanlige lyset i rommet, forklarer Løberg. 

Motlys
En strålende sommerdag kan være vakker også
innenfra. Men retter du kameraet mot spisebordet
som står så fint til foran det solfylte vinduet, blir
resultatet langt fra det du ser med øyet: Enten blir
vinduene hvite og interiøret normalt, eller så blir
interiøret nesten sort, men hagen utenfor nor-
mal. Problemet er at kameraet, i motsetning til
øyet, ikke klarer å ta inn to ulike lysmengder
samtidig. Ute er det masse lys; inne er det for-
holdsmessig lite. Avhengig av hva du fokuserer
på, tar kameraet enten utelyset eller innelyset, og
legger det til grunn for hele bildet. Vil du korrigere
dette, kan en løsning være å bruke blits, som for-
sterker innelyset slik at det blir litt nærmere ute-
lyset. Ellers kan motlysproblemer også etterbe-
handles i bildebehandlingsprogrammer, men da
er vi på vei over i proffenes sfærer. 

Inspirasjon og utstyr
Mange med en viss interesse for fotografi har i dag
et speilreflekskamera. Det kan holde langt, mener
ekspertene. 

– Du blir kanskje ingen Bonytt-fotograf, men
du kommer langt med et speilreflekskamera til
fire-fem tusen kroner. Det er det de fleste av mine
kursdeltagere har, sier Morgen Løberg. – Men jo
dårligere lyset er, jo vanskeligere blir det med
slikt utstyr, legger han til. Når man går opp i pris,
er det gjerne optikkens lysstyrke man betaler for;
jo dyrere optikk, jo større sjanse er det altså for å
få bedre bilder også når lyset er dårlig. 

Utstyret setter imidlertid ikke den viktigste
begrensningen for gode bilder. Det gjør fotogra-
fen selv, poengterer Barbro Fauske Steinde. 

– Det hender jeg møter folk som sier ”Oi, så
fint bilde du har tatt – hva slags utstyr har du?”.
De glemmer at det er ikke kameraet som tar bil-
det, det er det jeg som gjør, sier Steinde. Som me-
ner man kan lære mye ved å analysere proffene. 

– Se på bildene i interiørbladene og prøv å se
hva fotografen har gjort. Er det for eksempel en
halv lenestol med i bildet, som skaper varme og
intimitet, og som gir bildet det lille ekstra? Er det
mennesker med på bildet? Skal du ha bilder til en
blogg kan det ofte være fint med mennesker i be-
vegelse, og de kan godt være uskarpe dersom

resten er skarpt, sier Steinde. 
Uskarpheter kan også være effektfulle i bak-

grunnen dersom du vil fokusere på detaljer. Dyb-
deskarphet kan reguleres ved å stille på blenderen,
men den enkleste metoden for lav dybdeskarphet
krever svært lite både av utstyr og kunnskap: 

– Du trenger en kort telelinse, eller du kan
bruke et kompaktkamera med zoom, sier Morten
Løberg. Når du zoomer helt inn på detaljene blir
bakgrunnen automatisk uskarp. Vil du ha stor
dybdeuskarphet så zoom maksimalt og flytt deg
bakover til du får med ønsket utsnitt. 
raa@huseierne.no

Speilreflekskameraet: 
Auto: Kameraet innstiller seg automatisk etter foto-
graferingsforholdene. Her vil blitsen sprette opp dersom 
det er for lite lys i rommet. 
P: Kameraet justerer automatisk lukkerhastighet og blenderåpning
på en måte som skal gi optimalt resultat i fleste situasjoner. 
S: Du velger lukkerhastigheten. Blenderåpningen som gir optimal
eksponering velges automatisk. Lav lukkerhastighet gjør motiver i
bevegelse uskarpe; høy ”fryser” dem. 
A: Du velger blenderåpningen. Lukkerhastigheten som gir optimal
eksponering velges automatisk. Små blenderåpninger (høye f-numre)
øker dybdeskarpheten, store blenderåpninger (lave f-numre) gjør
bakgrunnsdetaljene mykere. 
M: Du velger selv både lukkerhastighet og blenderåpning.

VANSKELIG: Motlys krever
blits, eller at du bearbeider
bildet på datamaskin
etterpå. Foto: Robert
 Reichenfeld / Bulls Press.
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Når varmepumpen
stjeler nattesøvnen
Gammel trebebyggelse er sjarmerende, men også vanskelig å varme opp. 
Flere og flere investerer derfor i ny teknologi. Men når husene står tett i tett, 
kan en varmepumpe fort lage så mye støy at naboen ikke får sove.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER



Siri Danielssen Skogvold er fjerde genera-
sjon som bor i boligen som ble reist rett et-
ter bybrannen i Skien i 1886. De siste årene

har hun og ektefellen brukt tid, krefter og ikke
minst penger på å rehabilitere og energiøkonomi-
sere det bevaringsverdige huset. Nye vinduer er
nettopp satt inn, mose og sagmugg er erstattet
med skikkelig isolasjon, og i gulvene er det også
lagt vannrør i metervis. I tillegg har ekteparet in-
vestert i en luft til vann-varmepumpe. Varme-

pumpe, rør og rørleggerarbeid har alene kostet
nærmere 200 000 kroner. 

Den første vinteren var de svært fornøyd selv
om anlegget ikke var ferdig utbygd. Varmepumpa
ga god komfort inne, og rikelig med varmt tappe-
vann.  Energiforbruket var akseptabelt. Men sist
vinter, da kulda kom krypende i slutten av no-
vember, begynte naboen å klage. 

– Varmepumpa står så å si rett under mitt so-
veromsvindu, sier han til Hus & Bolig. – Den du-



rer og vibrerer så mye at det er vanskelig å få sove
når den går. Av og til kommer det også plystrely-
der, forteller mannen som ikke ønsker å stå frem
med navn. Han innrømmer at han kanskje er
noe mer var for lyder enn andre, men påpeker at
han ikke sover med vinduet åpent. Han synes
rett og slett lite om at pumpen er vendt mot hans
soveromsvindu, og mener familien Danielssen
Skogvold må flytte den til andre siden av bygget.

For ikke å irritere naboen, valgte Siri Daniels-
sen Skogvold å slå varmepumpen av om natten
sist vinter, men hun synes ikke det er noen varig
og god løsning. 

– Begge parter synes situasjonen er slitsom. Vi
er fortvilet over at vi ikke kan optimalisere bruken
av en så stor investering og bare kan utnytte var-
mepumpen 50 til 70 prosent, sier hun til Hus &
Bolig. Å flytte varmepumpen rundt bygget og ut
mot gaten har hun liten lyst til på grunn av hær-
verk i området. Det er ikke engang sikkert de vil
få tillatelse til å la pumpen stenge deler av for-
tauet.

Støysvak modell
Etter den første vinteren ble familien i det verne-
verdige huset nødt til å bytte ut varmepumpens
utedel på grunn av en produksjonsfeil. Det var da
den nye pumpen ble satt opp, at naboen begynte
å irritere seg. Pumpen er en såkalt støysvak mo-
dell, og leverandøren har aldri fått klager på
denne pumpen tidligere. De har endret på noen
innstillinger, men naboen mener fortsatt at den
støyer alt for mye. 

På grunn av mye bakgrunnsstøy, har det vært
vanskelig å måle støynivået på naboens side av
gjerdet, men ett resultat viste ca. 36 dB. Det er
under tillatte grenseverdier i forurensingsloven,
men over grenseverdiene som er anført i teknisk
forskrift.

– Vi har prøvd å lage en form for støyskjerm
på siden av varmepumpen, uten at det har hjul-
pet. Lyd har – som vann – en egen evne til å
finne sine egne veier, påpeker Siri Danielssen
Skogvold. Hun synes det er lite veiledning å få om
støyproblemer. Håpet nå er at Hus & Bolig kan
hjelpe. Hva sier lovverket, og hva kan vi gjøre
rent praktisk, undrer hun.

– Myndighetene oppfordrer til installasjon av
varmepumper fordi det reduserer energiforbruket.
Vi vil gjerne finne en løsning som begge parter
kan leve med. Vi ønsker jo ikke at naboen skal
miste nattesøvnen, sier hun.

Mål støynivået
– Støy er energi på avveie, sier Pål Jensen i Norsk
Forening mot støy. Han er vel kjent med at varme-
pumper kan skape problemer i nabolag hvor hu-
sene står tett. Det er montert kolossalt mange
varmepumper de sist årene, og de lager både lav-
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Ca. 200 000 mennesker i Norge lider av søvnforstyrrelser på
grunn av støy. Den verste støykilden er veitrafikk.

En rekke studier har vist at støyeksponering under søvn kan
føre til forstyrrelser i det naturlige søvnmønsteret og redusert
total søvntid. Søvnmangel er en belastning for organismen og
kan bidra til forverring av sykdomstilstander.

Kilde: Folkehelseinstituttet

ØNSKER LØSNING: Siri Danielsen Skogvold og datteren vil gjerne bruke
varmepumpen hele døgnet.



27hus&bolig 5–2011 •



aktuelt og nyttig
Fakta:
Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er
uønsket lyd vil variere fra person til person,
og fra situasjon til situasjon. Det som er
 ønsket lyd (vellyd) i et tilfelle, kan være støy
i et annet. 

Støy måles og oppgis i desibel, dB.

Støy fra et kjøleskap i et lite kjøkken ligger
på ca. 35 dB. Normal stemme på 1 m avstand
ligger oppunder 60 dB.

Desibelskalaen er logaritmisk. Når lydenergien
dobles, øker lydnivået med 3 dB. 

I de fleste tilfeller der støyen skal relateres til
hvordan mennesker sjeneres, benyttes desibel
A, dBA. Bokstaven A betyr at støymåleren har
lagt inn et A-filter, slik at en god del av
lavfrekvent støyenergi er filtrert vekk.

De tekniske byggeforskriftene sier at høyeste
grenseverdi fra tekniske installasjoner som
varmepumper, ikke må overstige 35 dBA uten-
for naboens fasade om natten (kl 23 – 07),
40 dBA på kveldstid og 45 dBA på dagtid. 

Det er støyen som avgis når varmepumpen
 arbeider på høyeste effekttrinn som teller i
forhold til byggeforskriftenes krav. Det vil
normalt være når varmebehovet er størst vin-
terstid, eller når det oppstår stort kjølebehov.

Forurensingsloven tillater støy opp til
42 dB.

Det er obligatorisk å oppgi en
varmepumpes lydeffektnivå, LwA. Dette er en
verdi som måles og beregnes i laboratorier
som om maskinen svever. Da er det ingen re-
fleksjoner av lyden fra vegger, tak eller gulv.

Mange leverandører oppgir også hvilket lyd -
trykknivå, LpA, varmepumpen gir på en viss
avstand. Det vanligste er å oppgi lydtrykk -
nivået i et punkt 1 m fra varmepumpen 1 m
opp. Avstanden fra varmepumpens støy -
sentrum er da 1,4 m.

Lydtrykknivået avtar med økende avstand fra
støykilden. 

Refleksjoner øker lydtrykknivået. 

Kilder: Norsk forening mot støy, Klima- og
forurensingsdirektoratet

frekvent og høyfrekvent lyd. Det er den lavfre-
kvente som bærer lengst – akkurat som dyp bass.
Foreningen får henvendelser både fra folk som
selv har satt opp varmepumpe og naboer som
plages, men det er gjerne sånn at man er mer føl-
som for andres støy enn egen. 

– Det er lettere å tolerere støy når
man vet at varmepumpen gir rimelig
varme, påpeker han.

Er støy en kilde til konflikt, bør man
måle støynivået. Da kan man finne ut
om eventuelle klager er berettiget.
Foreningen låner ut avanserte må-
lere til foreningens medlemmer
gratis (medlemskap koster kr 250
pr. år), men det er også mulig å få
kjøpt relativt nøyaktige målere
for ca. 800 kroner hos Clas Ohl-
son. Applikasjoner som kan las-
tes ned på mobilen for å måle
støy vil Pål Jensen ikke anbefale.
De er foreløpig ikke gode nok,
mener han.

– Man kan måle støy både inne og ute. Inne
skal man måle på soverommet, i nærheten av
sengen, med måleren rettet mot støykilden. Uten-
dørs skal man måle foran fasaden eller vinduet,
og da må vinduet være åpent på grunn av reflek-
sjoner. Forurensingsloven tillater ikke støy inne
på soverommet over 42 dB når vinduer og venti-
ler er lukket, opplyser Pål Jensen.

Ulike årsaker
Også Novap, Norsk varmepumpeforening, får en
del henvendelser om støy fra varmepumper. Det
er den lavfrekvente støyen fra kompressoren som

UTHUS

NABOENS HUS

PLANKEGJERDE

VARMEPUMPE

FAMILIEN DANIELSSEN 
SKOGVOLDS HUS

FO
R

TA
U

Illustrasjonen viser hvordan varmepumpen er plassert. Refleksjoner opp-
står i hjørnet, mot uthuset, mot plankegjerdet og mot naboens hus.

MÅLER STØYEN: 
En støymåler er
rett og slett en
avansert data -
maskin, forklarer
Pål Jensen i Norsk
forening mot støy.
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mange plages av. Den høyfrekvente viftestøyen er
mindre problematisk. Daglig leder Bård Baardsen
mener det er essensielt å tenke på hvor varme-
pumpen plasseres før man monterer den. Det er
vanlig at støy fra utedelen ligger på 50 – 60 dB, og
varmepumpen bør derfor ikke plasseres verken
under naboens eller eget soveromsvindu. 

–  I dag har man mulighet til relativt lange
strekk mellom utedelen og innedelen, opplyser
han. – For luft til luft-varmepumper kan avstan-
den godt være 10 meter, kanskje helt opp til 15.
Så lange strekk er ikke alltid like lett for luft til
vann-varmepumper, men som regel er det mulig

å flytte utedelen rundt på en annen vegg.
Det kan være flere årsaker til støyproblemer,

blant annet fabrikasjonsfeil. – Hvis varmepum-
pen lager mer støy enn leverandøren har oppgitt
at den skal gjøre, vil man etter forbrukerkjøpslo-
ven ha krav på at feilen blir rettet eller at pumpen
blir byttet ut, sier Pål Jensen.

Støy kan også skyldes feilaktig montering, på-
peker han. Det anbefales at varmepumper festes
til grunnmuren og ikke reisverket for å unngå
strukturstøy som følge av vibrasjoner. Men på
grunn av ising må pumpen plasseres et stykke opp
på veggen. Hvis det ikke er mulig å feste den i
grunnmuren, må den festes i reisverket, råder
Baardsen – ikke i kledningen.

Lydtrykknivået avtar med økende avstand fra
støykilden. Refleksjoner vil imidlertid øke lyd -
trykknivået. 

Når en varmepumpe blir plassert utenpå en
husfasade, vil støyen bre seg utover omgivelsene
som på en halvkule. Lydtrykknivået vil bli dobbelt
så høyt som det leverandøren har oppgitt, altså 3
dB høyere enn om pumpen svevde fritt i luften.

 

 

  
 

LØSNING: Pål Jensen i Norsk forening mot støy
foreslår at familien bygger en støyskjerm i for-
lengelsen av bygningskroppen. Den må slutte
tett inntil veggen og bakken. Lydabsorberende
plater vil kunne ”spise opp” den innfallende lyd-
energien. En lydabsorbent av treull eller glassull
består av enorme mengder fiber som bremser
energien i luften og omdanner den til varme. 

VARMEPUMPE

VARMEPUMPE

MYE LYD: Når en varme-
pumpe plasseres i et
hjørne, slik som her,
øker støyen med ca. 
6 dB i forhold til om
den svevde fritt.
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Plasseres varmepumpen inne i et hjørne et stykke
opp på fasaden, tvinges støyen til å bre seg utover
kvartsfærisk, altså utover på en kvart kuleflate.
Da øker støyen med 6 dB i forhold til om den
svevde fritt. Bygger man tak over, øker problemet
ytterligere.

– Lyden vil også øke når den treffer en fasade,
for eksempel naboens yttervegg, forklarer Pål Jen-
sen. Da kastes lyden tilbake med samme inten-
sitet. I et punkt like utenfor fasaden blir lyd -
trykknivået derfor doblet – hvilket betyr en økning
på 3 dB.

Her ligger sannsynligvis problemet hos fami-
lien Danielssen Skogvold, mener han. Varme-
pumpen er klemt inn i et hjørne. I tillegg blir ly-
den slynget tilbake fra uthuset vis a vis.

– Å flytte varmepumpen rundt hjørnet, vil
ikke nødvendigvis løse problemet, sier han. – I
verste fall kan det bli mer støy. Lyden vil kunne re-
flekteres både fra plankegjerdet mellom eiendom-
mene og naboens fasade.

Tiltak
Ofte vil et to meter høyt, tett gjerde være en god
løsning. Hvis naboen ikke kan se støykilden, vil
han heller ikke så lett høre den. Familien Daniels-
sen Skogvolds nabo har imidlertid soveromsvin-
duet i annen etasje, og å bygge et fire – fem me-
ter høyt stengsel mellom eiendommene vil neppe
la seg gjøre.

Er det mulig å løse problemet, undrer Hus &
Bolig? Ja, mener Jensen.

– Som regel vil det være mulig å sette opp en
støyskjerm ved siden av varmepumpen, i flukt
med den ene ytterveggen. Det er lettere å dempe
støyen inntil støykilden enn flere meter unna.
Lyddempende glass kan brukes, men jeg vil abso-
lutt anbefale at støyskjermen lages av et støyabsor-
berende materiale! Da blir lyden absorbert i ste-
det for at den kastes frem og tilbake, sier Jensen.
Det er flere produsenter som leverer lydabsorbe-
rende plater. De må kanskje spesialbestilles, men
det er vel verd bryet, mener han. Videre forklarer
han at skjermen må gjøres helt tett, både mot
bakken, mot vegg og ved rørgjennomføringer.
Det er viktig, understreker han. Helst bør skjermen
være så høy at naboen ikke har fri sikt til varme-
pumpen.

– Det vil hjelpe ytterligere hvis man også kla-
rer å bøye skjermen noe inn over pumpen, forkla-
rer Pål Jensen.

– Så bra! Dette vil vi gjerne prøve, sier Siri Da-
nielssen Skogvold. 

Et annet mulighet som Pål Jensen også peker
på, er støydempende vinduer og støyisolering av
naboens vegg. 

– Det er jo noe naboen kan vurdere om han er
særlig plaget, foreslår han.      ngs@huseierne.no

Gode råd mot støy
• Unngå å plassere varmepumpen under soveromsvinduer.
• Monter varmepumpen på grunnmuren hvis mulig. Montering på
reisverket kan gi strukturstøy.

• Bruk fagfolk.
• Unngå montering i hjørner, oppunder balkonger og lignende som
vil gi refleksjoner.

• Plasser ikke varmepumpen vis a vis en annen vegg. Da kan det
også oppstå refleksjon.

IRRITERES: Naboens soverom ligger i annen etasje. 
Støynivået utenfor fasaden bør ikke overstige 35 dB.
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aktuelt og nyttig

Kjøkkenråd 
fra ekspertene

Det er lett å se for seg drømmekjøkkenet – men vil det fungere i praksis? 
Vi har bedt ekspertene om de beste tipsene når drømmene om et nytt kjøkken skal realiseres.

TEKST: RIKKE ÅSERUD 

KJØKKENDRØMMER: Det skal ikke bare se fint ut, men også være funksjonelt. Derfor bør du tenke 
nøye gjennom dine behov når du planlegger nytt kjøkken. Foto: Chris Court / Bulls Press. 
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aktuelt og nyttig

Interiørselgeren:
Funksjonalitet først
Anna Andersson jobber som interiørselger ved
Norema Kjøkken i Vika i Oslo. 

– Tenk først på funksjonaliteten; deretter på estetikken.
Mange vil ha det moderne, og helst uten overskap. Da må vi
minne dem om at en slik løsning kan gjøre innryddingen av
glass og servise mer tungvinn. Den kan også gi et oppbeva-
ringsproblem. Når det er sagt; ikke alle kan montere over-
skap. Dersom det ikke er spikerslag i veggen i riktig høyde vil
det by på problemer. Vi ber alltid folk om å sjekke slike fy-
siske begrensninger før de handler. 

Kjøkkenet kan deles inn i fem soner etter hovedarbeids-
områdene: Du skal ta ut maten, skylle den, kutte, tilberede og
servere. Logisk nærhet mellom sonene, slik at du slipper å
løpe for eksempel mellom stedet der du kutter grønnsaker og
stedet der du steker dem, gir et godt kjøkken.  

Smarte løsninger kan gi kjøkkenet lenger levetid. Vi anbe-
faler for eksempel underlimt vask, det vil si at vasken kom-
mer ferdig montert i benken, noe som gir et sømløst skille og
gjør det mye lettere å tørke vekk vannsøl. Når det gjelder ben-
keplate bør man også tenke praktisk; alle materialer har sine
fordeler og ulemper. Tre er følsomt for vann; det er også la-
minat. Stein tåler mye, men er følsomt for syre. Her styrer
selvfølgelig også lommeboken. Derfor bør man lage et bud-
sjett på forhånd. Da er det mye lettere for oss i butikken å
hjelpe folk videre.

Snekkeren: 
Planlegg godt
Thomas Koldre Larsen driver enkeltmanns -
foretaket TK Montasje, og har lang erfaring med
blant annet montering av Ikea-kjøkken og andre
kjøkkenløsninger. 

– God planlegging er alfa og omega. Butikkenes tegnepro-
grammer er gode i planleggingsprosessen – men bare hvis du
er flink med tommestokken. Riktige mål er ekstremt viktig.
Mange bommer på målene, eller glemmer at når de gjør en
forandring ett sted, forplanter den seg og endrer målene an-
dre steder. Da sitter de der, med skap og benker som ikke
passer og rare løsninger som ikke fungerer. Jeg anbefaler
gjerne folk å rive hele det gamle kjøkkenet, for så å gå en eks-
tra rundt med tommestokk og tegninger, for å sjekke at den
nye løsningen virkelig kommer til å passe. 

God planlegging handler også om å kjenne sine egne be-
grensninger. Mange vil ha nytt kjøkken så billig som mulig;
de drar på Ikea og handler, kommer hjem og setter sammen
skapene – og det går stort sett bra. Men så skal skapene
henges opp, og de prøver uten riktige festematerialer, eller de
glemmer å vurdere avstanden mellom benk og overskap; og
så møter de veggen og må ha hjelp av snekker til å rette opp
feilene de gjør. Da blir billigløsningen fort unødvendig dyr.
Det er bedre å få noen til å gjøre jobben riktig fra starten av.

Foto: Norema
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Mesterkokken: 
Detaljene teller
Tom Victor Gausdal har flere medaljer i inter-
nasjonale kokekunst-mesterskap; han har vært
på kokkelandslaget i flere år, gitt ut flere 
kokebøker og vært meddommer i TV-program-
met Master Chef.

– Irriterende småting kan minske lysten til å bruke kjøkke-
net, derfor er detaljene viktig. Vasken bør for eksempel være
stor nok til at du får vasket stekebrettene uten at vannspruten
står over hele kjøkkenet. Avtrekksviften må være kraftig, så
det ikke lukter over hele huset når du steker noe. Og søppel-
systemet må fungere. En stor, god søppelbøtte på hjul står i
hvert fall på min ønskeliste; det blir så mye søl med små
 søppelspann. 

Mange nedprioriterer benkeplass, men for meg er det vik-
tig med en god, stor arbeidsbenk som gir armslag. En lang
kjøkkenbenk er dessuten barnevennlig; hos oss sitter
barna gjerne på benken og er med når vi lager mat. Det
blir litt gris, men vi får igjen for det; det er lettere å
lage middag når de er involvert, og mye hyggeligere
enn TV.  Et annet tips for å gjøre kjøkkenet mer bar-
nevennlig er å ha noen lave skap med plastkopper, -
asjetter og så videre, ting som barna kan få tak i og
bruke når de skal være med på matlagingen. Da
kan de også være med og dekke bordet. 

Interiørarkitekten:
Tilpassede løsninger
Taran Grønlie har jobbet som interiørarkitekt i
det Oslo baserte firmaet Raffinert Interiør siden
2006. 

– Svært få gamle kjøkken er tilpasset dagens sosiale bruk av
rommet, derfor bør man starte med å tenke gjennom hvem
som skal bruke kjøkkenet: Hvor stor er husholdningen? Skal
det være plass til å servere gjestene en kaffekopp mens du
gjør ferdig middagen? Skal barna ha plass til å gjøre lekser,
eller være med på matlagingen? Å gi plass til alle er viktig.
Derfor er også enhver form for plassnekrede og kreative løs-
ninger for å utnytte arealet å anbefale. Man kan få mye ut av
hjørner, skråtak og rare vinkler. Det blir ikke nødvendigvis så
veldig mye dyrere, heller, men du får en funksjonell løsning
du blir mer fornøyd med i lengden. 

Innbygningsløsninger er populært, men innebygde ovner,
oppvaskmaskiner og så videre er stort sett mye mindre, og

mye dyrere, enn frittstående. Du kan få et lekkert kjøk-
ken uten innbygningsprodukter. To oppvaskmas-
kiner, slik at man alltid har en å ta ut av og en å
sette inn i, har vært populært lenge. Men dette
er ikke nødvendigvis så lurt som man skulle

tro; en del rydding inn og ut blir det nok likevel. 

Foto: Rikke Åserud Foto: Marcus Wilson-Smith / Bulls Press
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Hobbykokken:
God plass, lys og luft
Espen Nersveen er ivrig hobbykokk og mannen
bak matbloggen Heia Mat, som raskt er blitt en
av Norges mest kjente matblogger. 

– Overskap er roten til alt ondt. De er bare i veien og ødeleg-
ger for arbeidet, i hvert fall for meg som er to meter høy; med
overskap ser jeg ikke hva jeg driver med på benken. Da vi ny-
lig skulle gjøre om kjøkkenet hjemme, kvittet vi oss med alle
overskap. I tillegg prioriterte vi benkeplass. Selv etter at Kit-
chen Aid-en og alt utstyret er kommet opp, er det mye plass
igjen til kutting og slikt. Husk at standardløsningene ikke all-
tid passer alle; vårt kjøkken bygde vi for eksempel litt høyere
enn normalen. Det er viktig å tenke over hvordan man selv
får en best mulig arbeidsstilling, og ikke blir stående krok-
bøyd over benken. 

Personlig synes jeg også det er viktig med nærhet til spise-
bordet; det er praktisk enten man lager middag for to eller for
et helt selskap. Vi valgte derfor å slå ned noen vegger da vi
gjorde om vårt kjøkken. Det ga også mer lys og luft, og plass
til en kjøkkenøy.

For en hobbykokk som meg er det også viktig å ha tilgang
til favorittkokebøkene på kjøkkenet. Man trenger kanskje ikke
å ha en hel bokhylle, men noen av de mest brukte bør få sin
egen plass, så kan heller resten få stå i stua.
raa@huseierne.no

Hvitevareprodusenten:
Miljø i fokus
Lena Wånemark er markedsansvarlig i Electrolux,
som selger over 40 millioner produkter årlig i
150 land, og er et av verdens største selskaper
innen husholdningsprodukter.

– Vi anbefaler folk som skal fornye kjøkkenet å tenke miljø,
og velge produkter som har så lavt vann- og strømforbruk
som mulig. Energiforbruket i de maskinene som brukes mest
på kjøkkenet har mye å si, både for miljøet og økonomien.
Elektriske produkter er i dag godt merket, så det er lett å finne
ut av hvilke som er best på dette området. Husk også på inne-
miljøet: Sjekk lydnivået på kjøkkenutstyret. Spesielt om du
har åpen kjøkkenløsning er det viktig med et så lavt lydnivå
som mulig på produktene. 

Sikkerhet er også et viktig aspekt på kjøkkenet, spesielt for
familier med små barn. Hvor varm blir ovnsdøren? Det er
kjempeforskjell på enkle ovner med ett glass i døren og de litt
mer avanserte med tre. 

Det er mye nytt innen kjøl og frys. I gamle kombiskap med
kjøleskap oppe og fryser nede, hentes ofte den kalde luften fra
fryseren, noe som gir veldig tørr luft. Dette er ikke bra for ma-
ten. Nyere skap har separate, dynamiske systemer som behol-
der luftfuktigheten. Det gjør at maten holder seg frisk lenger.

Foto: Kvik
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SUPERWEEKEND hos Norema
27. - 29. oktober

Registrerer du deg i en av våre butikker i perioden 27. - 29. oktober får du:

10.000
i rabatt* på
KJØKKEN
*ord. medlemstilbud

se betingelser på www.huseierne.no

10.000
i rabatt* på

GARDEROBE

10.000
i rabatt* på

FULL FLEX

NOREMA FULL FLEX
Bruk kjøkkenskap også i andre rom 
i hjemmet! Dette åpner for mange 
spennende og kreative løsninger. 
Flere ideer kan du finne på www.
norema.no eller i vår katalog.

*Gjelder kun ved registrering i butikk denne perioden, kan ikke kombineres 
med øvrige tilbud. Tilbudet gjelder ved forbrukerkjøp av veil. prisliste til en 
verdi av kr. 40 000,- (pr. interiørløsning)



– Gratulerer med valget. Hvorfor beholder 
høyresiden makten, og hvorfor er du så populær?

– Det tror jeg er fordi folk ser at vi gjør en god
jobb, ikke minst på skole. Elever med minori-
tetsbakgrunn gjør det bra og er med på å jevne
ut klasseskillene i byen. Dessuten tror jeg også
folk setter pris på den positive byutviklingen
som skjer i Oslo. Vi har kjempet iherdig mot
eiendomsskatt, noe jeg tror innbyggerne setter
pris på. Samtidig må jeg gi honnør til kontrakt-
stuntet Huseierne satte sammen med Ap og SV,
som til slutt feilet fordi de ikke ville holde på
det de hadde lovet. Det er jo egentlig pinlig at
man må skrive kontrakt for å kunne holde et
løfte. Til alt overmål trakk SV seg mer eller min-
dre fra kontrakten. Mine velgere skal vite at jeg
og Høyre i hvertfall gjennomfører det vi sier. Jeg
tror også folk ser at jeg personlig virkelig liker
jobben min. Jeg prøver å være samlende og
være like mye overalt i byen. Det tror jeg folk
vet å verdsette.

– Hva er det viktigste du gjør som ordfører? 

– Det viktigste er at jeg kan bidra til å gi barna
våre en mulighet til utdannelse og jobb, som
igjen fører til at man kan skaffe seg et eget sted
å bo slik at man får et godt utgangspunkt i livet.
Vi har en utfordrende bosituasjon i Oslo, for
unge. Inngangsbilletten er høy, men da må vi
også finne måter å legge til rette for at alle skal
få en mulighet. Dette gjør vi gjennom en god
skole, god utdanning og jobber til alle.

– Hva er Oslos viktigste utfordringer på bolig -
siden? 

– Den viktigste utfordringen er å møte befolk-
ningsveksten. Den er enorm. Det kan være flere
årsaker til at man velger å flytte til Oslo, men
jeg tillater meg også å ta det som en kompli-
ment. Jeg tror Oslo er en attraktiv by på mange
måter, derfor velger folk å komme hit. Vi må
 utnytte plassen i byen og regulere nye
 områder. Samtidig skal vi klare å bevare
marka, som er unik. Gjennom fjordbyen
har vi åpnet opp Bjørvika, Sørenga, Tjuv-
holmen og Filipstad. I tillegg kommer
 Lodalen, området ved Storokrysset,
Økern, Løren og bilbyen på Ensjø. Til
slutt har vi Groruddalen som det skal
satses på. Selv om byen er trang har vi
altså gode muligheter.

– Hvordan kan man
viske ut forskjellene
mellom øst og vest i
 hovedstaden?

– Da må jeg komme tilbake til skole igjen. Vi
må gå gjennom barna våre og sørge for at de tar
tak i sine egne liv gjennom å legge til rette fra
skolealder. En god utdannelse gir en bevissthet
rundt ting som vil jevne ut levekårsforskjellene.
Samtidig må vi innrømme at vi har en utfor-
dring på integrering i Oslo. Vi ønsker overhodet
ikke å busse barn fra den ene enden av byen til
den andre. Vi skal klare å gjøre det attraktivt for

Hele Oslos 
stasminister 

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  ILLUSTRASJON: HERB

Fabian Stang utkonkurrerte et land av politikere med å få soleklart flest 
personstemmer under valget. Nå venter en ny periode som ordfører i Oslo.
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hus & bolig spør; 
ordføreren svarer

Fabian Stang (56): 

• Vil satse på barna våre

• Er 95 prosent ”handy”

• Solgte huset for å være
troverdig
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alle å bli værende i sitt nærområde, og til
og med at andre skal flytte dit.

– Hvordan kan man unngå ghetto-
 liknende bydeler?

– Du tenker nok på Sinsenveien, og det
første vi gjorde var å nekte sosialkonto-
rene å sende folk dit. Det måtte stoppes.
Det vi nå gjør er at vi selger kommunale
boliger i belastede områder og bruker
disse pengene til å kjøpe oss inn eller leie
i andre deler av byen. I tillegg drømmer
vi om et scenario hvor man i blokker og
leilighetskomplekser har en andel hvor
90 prosent eier, mens 10 prosent blir
leiet av kommunen. Vi unngår ”ghetto -
fisering” hvis flest mulig eier selv. Det
handler om at man ønsker å ha orden
der man selv eier. 

– Hvorfor klarer Oslo seg så godt uten
eiendomsskatt?

– Det har å gjøre med stordriftsfordelene
som kommer naturlig i Oslo. Man drifter
mer effektivt jo tettere man bor. Se bare
på avfallsdeponering. Våre søppelbiler
slipper å kjøre fem kilometer mellom
hver adresse. Skattetrykket er høyt nok
som det er og da føler jeg ikke at vi
trenger eiendomsskatt. Jeg skjønner at
småkommuner har problemer. I Oslo
kan vi hele tiden forsvare byråkratiet 



med at alle som jobber innen det offentlige har mer
enn nok å gjøre. I småkommuner kan det være slik at
skal man ha et offentlig tilbud av en viss størrelse må
man regne med at en del av disse personene til tider
har lite å gjøre.

– Hvordan har ditt ”boligliv” vært så langt?

– Det er langt, så vi får ta et kort sammendrag. Vi hadde
et svært hus på Skøyen da jeg ble født. Så gikk papir -
fabrikkene til far ganske dårlig og da måtte vi selge og

flytte til en leilighet i Drammensveien. Den
var 100 prosent lånefinansiert på mutterns
lønn. Det var temmelig skummelt. Videre
derfra flyttet vi til et rekkehus i Nobelsgate.
Under studiene bodde jeg på en hybel på
Østerås, før jeg kom over et svært vrak av en
 leilighet på Frogner som jeg kjøpte. Dette var
 risikabelt, men jeg fikk leid ut til to studie-
venner. Dette gjorde at økonomien gikk
rundt og jeg klarte å opparbeide meg en fin
egenkapital. Deretter gikk det slag i slag. Jeg
fikk familie og flyttet til Madserud allé, før
jeg på slutten av 80-tallet kom over mitt
gamle barndomshjem på Skøyen som stod
tomt på grunn av bankkrisen. Eiendommen
var delt opp, så jeg kjøpte først obligasjonen
på garasjen. Etter hvert klarte jeg å kjøpe
hele eiendommen. Der hadde vi ti gode år,
men da jeg skulle inn i politikken følte jeg at
det ikke var lurt å sitte med et slikt hus. Det
huset var virkelig flott. Så flott at sønnen
min synes det var flaut å ha med venner
hjem. Jeg hadde kommet til å bli konfron-

tert med denne eiendommen hver gang det skulle
komme opp en boligsak i politikken. Troverdighet er
gull i politikk, så nå bor jeg i en leilighet på Frogner.

– Stort hus i ti år høres ut som mye arbeid, er du handy?

– Ja, det vil jeg si at jeg er. Jeg trives veldig godt med å
drive vedlikehold, stelle i hagen og gjøre det pent rundt
meg. Men, jeg er nok en ”95 prosent håndverker”. Med
det mener jeg at jeg er drivende god til den siste fem-
prosenten gjenstår. Da føler jeg meg alltid ferdig og vil
starte på et nytt prosjekt. Allikevel savner jeg ikke å ha
et så stort hus og eiendom som jeg hadde på Skøyen.
Det ble for mye, så det var også litt av årsaken til at det
var beleilig å kvitte seg med det.

– Hva er de viktigste verdiene du tok med deg fra barn-
domshjemmet og inn i ditt voksenhjem?

– Da jeg kjøpte tilbake barndomshjemmet på Skøyen
under boligkrakket på slutten av 80-tallet fant jeg igjen
en gammel ovn vi hadde hatt i stuen. Den stod gjemt
vekk på et loft. Denne synes jeg var så fin og jeg hadde
mange gode minner av ovnen så den har jeg beholdt
 siden. I dag står den i leiligheten på Frogner.

”Det er ingen
menneskerett å
ha fritidsbolig,
og i et åpent
og fritt marked
må man aksep-
tere at man
verken kan
 bestemme alt
eller få alt 
man vil.” 
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– Hytte er viktig for nordmenn, men hva betyr
hytta i Bamble for deg og familien? 

– Den er kjempeviktig. Jeg føler jeg henter krefter
på hytta. Det er veldig hyggelig med søndags -
middagene hjemme hvor hele familien samles,
men det er ekstra godt å kunne samles en uke i
strekk og bare være familie. Det kan jeg ikke sette
nok pris på. Det er sjelden man har tid nok så
man må ta vare på mulighetene.

– Bamble kommune innførte eiendomsskatt i
2011. Har du rukket å merke noe til det?

– Å jada, jeg får en hilsen fra kommunen i ny og
ne. I tillegg er jo dette en FrP-kommune. Det er
synd at rikspolitikken og lokalpolitikken ikke all-
tid henger sammen, men jeg må ha respekt for at
disse kommunene har helt andre utfordringer
enn hva vi har i Oslo. De har jo også utgifter med
oss som har fritidsbolig i kommunen. Jeg er jo
prinsipielt motsander av eiendomsskatt og mener
at man bør se på andre løsninger før man velger
å skattelegge enda mer. Men jeg skal holde meg
helt unna andre kommuners politikk. De har
sine utfordringer og vi har våre.

– Skulle du ønske du hadde stemmerett i den kom-
munen du har hytte?

– Det er fri konkurranse i fritidsboligmarkedet
også. Det handler om å akseptere de betingelsene
som er i den kommunen hvor du velger å ha fri-
tidsbolig. Det er ingen menneskerett å ha fritids-
bolig, og i et åpent og fritt marked må man
 akseptere at man verken kan bestemme alt eller
få alt man vil. Misliker man forholdene der man
har hytte, kan man flytte på seg. 

–  Når du en dag ikke lenger er ordfører, hva er
da ditt neste mål? Blir du Høyres neste statsminis-
terkandidat? 

– Først må jeg komme meg ut av drømmen jeg
lever om å være ordfører. Det er veldig stort for
meg og selvsagt stor stas. Det har ikke streifet tan-
kene mine å være norsk statsminister. Jeg klarer
heller ikke å se for meg når jeg skal gi opp ord -
førerembetet. Jeg tror at når man tenker over hva
man skal gjøre videre har man allerede sluttet å
tenke på det man gjør nå. Jeg vil leve i nuet, og
nå er jeg ordfører i Oslo.      dek@huseierne.no
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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

S
LO

/A
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S
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U
S

TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

Boligsalgsrapporter/tilstandsvurderinger, 
verditakst, skadetakst, energimerking. 

Grønnegata 141, 2317 HAMAR
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

Rådgiver for huseierne. Taksering.
Reklamasjons rapporter i forbindelse med eierskifte.
Sertifisert etter Byggebransjens Våtromsnorm. 

Postboks 347, 2303 HAMAR
Tlf.: 450 44 820. E-post: vimos@online.no

EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifisering. 

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak - Sek-
sjonering - Våtromskontroll - Reklamasjonsvurdering. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no / www.takstsenteret.no  O

S
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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
O
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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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Ny boliglåntjeneste
En ny, kostnadsfrie tjeneste, som er et
samarbeid mellom Dine Penger og FINN,
skal gjøre det enklere å søke om
boliglån på nett. 

– Det er første gang et nettsted
samler bank-Norge på denne måten.
Forbrukerne kan innhente lånetilbud fra
opptil tre banker samtidig, på ett og
samme sted, sier Endre Kolbjørnsen,
 administrerende direktør i Penger.no,
som selskapet heter. 

Ifølge Kolbjørnsen har nettstedet
fått med seg rundt 70 prosent av de
kommersielle bankene i Norge, hvor de
største er DnB NOR, Nordea, Fokus Bank
og Sparebank 1-gruppen.

– Folk er gjerne i kontakt med 
flere banker når de søker om boliglån.
Hittil har man fylt inn lånesøknader 
på hjemmesiden til hver enkelt bank,
noe som er tidkrevende. Vi savnet en
tjeneste som forenkler denne prosessen,
sier Kolbjørnsen. 

Man vil også finne verktøy som
rentebarometer, med oversikt over
rentesatsen i de ulike bankene, samt
lånekalkulator og ordliste. Verktøyene er
uavhengige av de kommersielle avtalene
med bankene, og er utviklet i samarbeid
med Dine Penger. ngs@huseierne.no
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Når naturen tar oss
FNO administrerer Norsk Naturskadepool,
hvor alle skadeforsikringsselskaper i
Norge er medlemmer.  Dersom bygning
eller løsøre er skadet som følge av flom
skal du ta direkte kontakt med
forsikrings selskapet ditt, som så vil
sende en takstmann.

Alle bygninger og løsøre som for-
sikres mot brann skader blir automatisk
også forsikret mot naturskade. Dette
 følger av naturskadeforsikringsloven.
Gjennom denne ordningen er du sikret
erstatning ved natur skade som følge av
skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv
og vulkanutbrudd. 

– Norge har i mange år vært
forskånet for store naturskader, sier sen-
ior kommunikasjonsrådgiver i
 Finansnæringens Fellesorganisasjon
Tonje Westby. 

Av naturskader i Norge er det mest
flom og stormskader. Flommen i Gud-
brandsdalen i juni 2011 medførte 800
skader og beløp seg til om lag 200 mil-
lioner kroner i erstatninger. 
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Hadde Robin Schellenberg og familien bodd 30 kilometer lenger øst, det vil si på andre siden av
grensen, kunne de fått opptil 200 000 svenske kroner i skattefradrag for å etterisolere den 

vinterkalde boligen på Røros. Men i Norge har ikke myndighetene annet å tilby enn gode råd. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER

Støtte til enøktiltak i boligen: 

Svenskene 
leder an

Vinteren står for døren i hele landet. Men
kanskje særlig på Røros, der keramiker Ro-
bin Schellenberg bor med samboer og fire

barn, bare et steinkast fra kirken der Benjamin Si-
gismund og Gunhild ifølge Falkeberget hadde
sine stjålne møter. 
Få steder i landet blir like gjennom-marg-og-

bein-kalde som Bergstaden. Å holde kong vinter
utendørs, der han hører hjemme, er ikke alltid så

lett. Det har Schellenberg fått erfare, etter at fami-
lien kjøpte den sjarmerende, gamle treboligen
og de tilhørende uthusene i 2007.
– Særlig vinteren 2010 var hard. Da kom

kulda så tidlig; vi hadde minus tjue før snøen falt.
Den isolerer jo noe, sier Schellenberg, som ofte
går ut og skuffer snø opp langs husveggene vin-
terstid. For det er ikke akkurat passivhusstandard
på veggene.

El-verstingen Norge

Norge Sverige Danmark Finland

78% 50% 20% 35%

Andel av husholdningenes totale energiforbruk som er elek-
trisk kraft. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet 

Norske husholdninger bruker mest strøm per person i
hele verden. I 2006 brukte hver person i gjennomsnitt
7 200 kWh. Kilde: SSB
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GOD NABO: Beliggenheten til familien
Schellenbergs bolig er det ingenting å

si på. Men strømregningene vinterkulda
i Bergstaden påfører dem, skulle de

gjerne ha gjort noe med.



– I hovedhuset finnes det ikke isolasjon. Veg-
gene består av panel på begge sider, vindpapp, laft
og fuktpapp. Vi har også isolasjonsproblemer i
både tak og gulv, forteller Schellenberg. 
Det er ingen tvil om at etterisolering er miljø-

og energitiltak som virkelig hadde monnet. Men
lommeboken setter begrensninger for familien
på seks, som gjerne ville redusert sitt skyhøye
strømforbruk dersom norske myndigheter
gjennom Enova hadde hatt mer enn gode råd å
bidra med. Det har de foreløpig ikke.

Noen kilometer unna
Hadde Schellenberg bodd i Oslo, kunne han,
takket være byens Klima- og energifond, fått opp
til 125 kroner i støtte per kvadratmeter han etter-
isolerer boligen. Men i Røros er det Enovas faste
støtteordning som gjelder. Siden den er innrettet
mot å skape et marked for ny teknologi og intro-
dusere hittil uvanlige løsninger, gir den ingenting
for etterisolering, annet enn noen gode råd over
telefonen til de som ringer med mindre man
oppgraderer til lavenergi- eller passivhusstandard.
Det skal svært mye til for å klare det. 
Over grensen er ting imidlertid nokså anner-

ledes. Takket være svenskens såkalte ROT-avdrag

kan huseiere der få inntil 50 000 kroner hvert år
i skattelette for håndverkertjenester. Et ektepar
kan få til sammen 100 000 kroner. Legger man en
oppussingsjobb over et årsskille, kan altså et ek-
tepar eller samboerpar få inntil 200 000 svenske
kroner fra staten. 

Bergvarme på ønskelisten
I Norge er 10 000 kroner maksimalt støttebeløp
fra norske myndigheter til huseiere som investe-
rer i enøktiltak. Pengene utbetales kun til spesi-
fikke investeringer i ny teknologi, som for ek-
sempel bergvarmepumpe.
– Det høres fint ut for de som har penger. Tan-

ken om støtte er god, sier Schellenberg, som inn-
rømmer at han ikke kjente til at en slik støtte i det
hele tatt fantes.  
– Men for min del blir ikke det avgjørende.

Med fire unger, et keramikkverksted som ikke gir
all verdens overskudd og min samboers nystar-
tede barnebutikk går det rundt, men det er helt
urealistisk at vi skal få råd til en bergvarmepumpe
uansett, sier Schellenberg. 
Foreløpig løser familien kuldeproblemene ved

hjelp av sprengfyring i vedovnen, og en luft-til-
luftvarmepumpe som ikke har all verdens å bidra
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STØTTE: - Gir Enova støtte
for installasjon av berg-
varmepumpe? Det visste
jeg ikke, sier Robin
 Schellenberg. For ham 
er beløpet likevel for lavt
til å gjøre noen forskjell.
Investeringskostnadene
blir uansett for høye. 
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med når gradestokken kryper ned under tjue
kalde. Ja, – og så med ull, da. 
– Ja, vi går mye med ull inne. Samboeren har

gjerne doble sokker og gensere, smiler Schellen-
berg. Som ull, ved og varmepumpe til tross har et
årlig strømforbruk på rundt 45 000 kilowatti-
mer.

Kostnader
Både ved installasjon av bergvarmepumpe og ved
etterisolering er det primært arbeidskostnadene
som sender utgiftene i været; ikke materialkostna-
dene. Hadde vi i Norge hatt en skatteordning
lignende den i Sverige, rettet mot enøktiltak, ville
mange huseiere kunne gjøre enøkinvesteringer
som virkelig monnet, mener paraplyorganisasjo-
nen Norsk Teknologi. 
– Tiltaket ville generere samfunnsøkonomisk

nytte som langt overstiger forventede reduserte
avgiftsinntekter, mener leder i Norsk Teknologis
næringspolitiske seksjon, Tore Strandskog. Han
påpeker at ordningen vil kunne generere økte
momsinntekter, arbeidsgiveravgift og lønnsskatt.
– Løsningen vil også være god næringspoli-

tikk, da den vil virke drivende for utvikling av ny
teknologi og bedre energiløsninger, sier Strand-
skog.

Merkelig
Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar
Andersen, mener norske politikere har sett seg
blinde på ”sexy” tekniske løsninger, og dermed
glemmer de mer trauste tiltakene som går på
opprustning av vegger, tak og vinduer. 
– Den billigste og mest miljøvennlige ener-

gien er den du ikke bruker. Etterisolering krever
lite tekniske løsninger, og har et nærmest evigva-
rende perspektiv. Gjør du noe med den bygnings-
messige konstruksjonen, blir jo det stående – så
å si alle andre installasjoner krever vedlikehold og
utskiftninger, sier Andersen. Han synes det er rart
at myndighetene ikke har noen form for økono-
misk støtte å bidra med til boligeiere som ønsker
å etterisolere boligen. 
– Jeg er forundret over

at man ikke støtter det
enøktiltaket som er aller
viktigst og gir mest effekt.
Bygninger står for ca. 40
prosent av energibruken
vår i Norge. Nye bygninger
er energieffektive, men de
som er bygd helt frem til
1990-tallet er mye dårli-
gere, og de vil jo fortsatt
stå der om femti år. Det er

Fakta om ROT-avdrag i Sverige
• Boligeiere kan få et skattefradrag på 50 prosent av beløp opp til

maksimalt 100 000 kroner når man bruker håndverkere til
Reparasjon, Ombygging eller Tilbygg på eiendommen. Fradraget
gjelder kun for arbeidskostnader, ikke materialer.

• ROT-avdraget er personlig. Eier to personer boligen sammen kan
man få en skattereduksjon på to ganger 50 000 kroner, altså 
100 000 kroner, hvis arbeidskostnadene er 200 000 kroner.

• Det svenske finansdepartementet anslår at utgiftene knyttet til
ROT-avdraget var SEK 20 milliarder brutto og 13 milliarder netto i
2010.

• Finansminister Sigbjørn Johnsen antar at et slikt fradrag vil kunne
øke arbeidstilbudet i den regulære økonomien og redusere om-
fanget av ”svart” arbeid, men et fradrag kan også føre til økt
knapphet på håndverkere og økte priser på håndverkertjenester.

• Fra Sverige rapporteres det også om juks. Utbetalinger på nær 40
millioner SEK skal være stoppet og ytterligere 45 millioner skal
være krevd tilbakebetalt i første halvår 2010.

Kilder: www.rotavdrag.se og www.regjeringen.no 

Frank Ivar Andersen

Vanskelige klimamål
– Skal vi nå klimamålene, er en av hovedut-
fordringene eksisterende bygg. Det sier
statssekretær Dag Henrik Sandbakken, som
forteller at det for tiden er høy aktivitet i
kommunal- og regionaldepartementet: Hvor-
dan vi alle skal klare å spare inn energibruken
i husholdningene er et av de store spørsmå-
lene departementet nå jobber hardt med og
vil legge frem svar på, med stortingsmeldin-
gen om bygningspolitikken som er ventet til
våren. 

– Målet er en innsparing på 10 TWh i året innen 2020. 80 pro -
sent av dette må hentes i eksisterende bygningsmasse. To tredeler
må tas i boliger og 80 prosent av disse er småhus. Vi er helt av -
hengig av å få med oss boligeiere, sier Sandbakken. Han legger 
til at regjeringen på det nåværende tidspunkt er åpen for gode ideer
om hvordan dette kan gjøres.

– Vi pusser opp veldig mye her i Norge, men hvordan skal vi få
folk som pusser opp til også å tenke miljø og energisparing når de
rehabiliterer? Vi er veldig åpne for innspill på dette området, sier
Sandbakken

Foto: Nancy Bundt



som effektiv, ubyråkratisk og enkel å adminis-
trere, men legger til at Oslos ordning også kunne
brukes som modell for en landsomfattende støt-
teordning.
– Det viktigste er ikke hvilken modell som leg-

ges til grunn, men at huseiere får råd til å inves-
tere i ny energi og enkle tiltak som etterisole-
ring, utskiftning av vinduer og lignende som kan
redusere energibehovet, sier Astrup. Politikeren er
ikke mild i sin dom over Enovas nåværende støt-
teordning til husholdningene.
– Den er pinlig. Det er ikke noe annet ord. Det

kunne like gjerne vært ingenting, sier Astrup. 
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de som er utfordringen. Så lenge myndighetene
ved Enova ikke gjør noe for å stimulere markedet
på dette området, når de heller ikke sine egne kli-
mamål, sier Andersen.

Ambisiøse mål
For det er ikke tvil om at noe må gjøres – raskt.
Det såkalte Arnstadutvalget, et utvalg som leverte
rapporten ”Energieffektivisering av bygg” til kom-
munal- og regionalministeren i august 2011, satte
som mål å redusere totalt energiforbruk til drift av
bygg med 10 TWh i året innen 2020. Utvalget
skisserte videre at vi trenger en gradvis ytterligere
innstramming til vi oppnår en besparelse på 40
TWh i året innen 2040, det vil si en halvering av
dagens årlige energibruk i bygg. Ett av virkemid-
lene utvalget påpeker som nødvendige for å nå
målet, er mer økonomisk støtte. Hvilken form
støtten skal ha, er det imidlertid uenighet om. 
Høyre fremmet forslag om skattelette for folk
som vil gjøre enøk-tiltak i boligen i februar 2010,
men ble den gangen nedstemt i Stortinget. Idéen
lever likevel videre i beste velgående, forteller
stortingsrepresentant for Høyre i energi- og mil-
jøkomiteen, Nikolay Astrup
– Uten at vi har gått i detalj, har vi tenkt oss

en ordning der man, inntil et visst beløp, kan
trekke utgiftene til enøktiltak fra på skatten. Vi
tror det ville sette fart i arbeidet med enøktiltak i
norske husholdninger. Dessuten ville det hatt
den positive bieffekten å redusere svart arbeid,
sier Astrup. Han karakteriserer en slik ordning

”Vintrene 
var så lange,
så kalde 
og harde. 
Kulden, den
en kunne
mynte tynne
toskillinger
av kvikksølv
i, den var 
selve dødens
åndedrag.”
(Johan Falkeberget, 
Den fjerde nattevakt) 

VIRKER: Etterisolering er et enkelt og effektivt
enøk-tiltak som fremmer den mest miljøvennlige

energien, nemlig den vi slipper å bruke. 
Fotomontasje: Nina Granlund Sæther 

og Rolf Sørensen / Samfoto (isolasjon).

Nikolay Astrup

Investeringsstøtte
Enova tilbyr investeringsstøtte for å oppnå passivhus eller lavenergi -
bygg innen alle bygningskategorier. Man kan også søke om støtte til
rådgivning for å kvalitetssikre de løsningene som er valgt. Enova
inn rømmer imidlertid at støtteordningen ikke treffer vanlige
boligeiere spesielt godt. 

– For vanlige boligeiere er terskelen per dags dato litt høy. Men
vi jobber nå videre med forenklet passivhusstøtte til boligeeiere, sier
avdelingsdirektør Audhild Kvam. 

Støtten kan maksimalt utgjøre 60 prosent av merkostnaden ved å
bygge passivhus eller lavenergibygg. 
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a) Er Enovas støtteordninger gode nok?

b) Vil partiet åpne for skatte reduksjon i
forbindelse med enøktiltak i boligen?

Dette mener partiene:

a) Regjeringen styrket Enovas tilskuddsordning for
husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i
2011. Det betyr at satsingen mot husholdninger
tredobles i år.
b) Arbeiderpartiet prioriterer mer målrettede
tilskuddsordninger. Det er behovet for energieffek-
tivisering som må være avgjørende for om tiltak
gjennomføres, ikke ønske om lavere skatt.

a) Nei. Vi må få skatte- og avdragsreduksjon i
stedet for støtteordninger. I tillegg må ordningene
være teknologinøytrale slik at de er tilpasset
boliger i hele landet.
b) Ja. Dette har vi også foreslått uten å få flertall
for det. 

a) Nei
b) Høyre har derfor bedt Regjeringen legge frem
forslag til ulike modeller, inkludert bruk av skatte -
systemet, for å stimulere til  energieffektivisering i
eksisterende boliger, og at det skal gis tilbud om
gratis energisjekk av boligbygg.

a) Vi vil styrke Enovas støtteordninger og utvikle
nye støtteordninger som gjør det lønnsomt å
utvikle og ta i bruk energisparende  løsninger.
b) Så langt har vi ikke gått inn for å bruke
 skattereduksjon.

a) Senterpartiet har vært en pådriver for å sikre
støtteordninger rettet mot husholdningene. Målet
er at gode miljøvalg skal lønne seg. 
b) Kommunal- og regionalministeren fra Senterpar-
tiet vurderer en mulig ROT-ordning (skattefritak for
vedlikehold i egen bolig) i Norge etter modell fra
Sverige. 

a) De bør bli enda bedre, særlig vil SV forbedre
støtteordningene for bolig og bygg.
b) Vi er åpen for å diskutere dette, men vil først og
fremst prioritere bedre støtteordninger for boliger
og bygg.

a) Nei. Venstre vil ha flere og bedre støtteordninger
for enøk-tiltak i boliger, og ønsker fylkeskom -
munale og kommunale ordninger som supplement
til ENOVAs ordninger. 
b) Ja. Venstre foreslo dette senest i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett for 2011.

Ser på muligheten
Finansminister Sigbjørn Johnsen har tidligere vendt tom-
melen ned for et ROT-fradrag lignende det i Sverige; kostna-
dene ville bli for store, mente han. Men det gjaldt et generelt
fradrag for alle håndverkertjenester. Regjeringen har ikke
regnet på dette i et enøk-perspektiv. Det har imidlertid kom-
munal- og regionalminister Liv Signe Navarsete nå lovet at
hun skal gjøre, til tross for at både Arbeiderpartiet og Sosia-
listisk Venstreparti har signalisert at de heller vil styrke dagens
støtteordninger enn å gå inn for skattefradrag.  
– Dette kommer vi tilbake til i Stortingsmeldingen om

bygningspolitikken som kommer i mars neste år, lød mel-
dingen fra Senterpartiet under valgkampen. 
Noe kan altså være i ferd med å skje. Men fort går det ikke.

Robin Schellenberg må nok også denne vinteren ut og skuffe
snø opp langs veggene.       raa@huseierne.no
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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. 

De usynlige farlige stoffene
Det påpekes i siste utgave at mange leker inneholder ftalater.
Det gjør de ikke hvis de er kjøpt i en kjedebutikk. Allerede for
flere år siden måtte alle leker som inneholdt eller mistenkt
inneholdt disse stoffene trekkes ut av hyllene for destruksjon.
Er selv med i Ringo-kjeden der føre var- prinsippet råder. Hvis
det kun er en ubekreftet mistanke om problemer, trekkes
varen umiddelbart ut av hyllen.

Leker med ftalater eksisterer, men bare hos de som
tar inn varer selv, uten kjedetilknytning (billigbutikker, tivoli,
"jallaboder" etc).

David Wang, Lekehuset Mandal

Rå utnyttelse
Artikkelen om depositum i nr 4/11 "Dyrt å leie ut", påpeker
et for mange stort problem. Fint at temaet taes opp. Bankene
bruker ordningen som en melkeku og kommer med svake for -
klaringer på de høye gebyrene de fleste tar. Imidlertid burde
det nevnes at det finnes banker som ikke tar gebyr dersom en
er kunde i banken. At forholdet brukes til å "fiske" nye kun-
der er åpenbart. Men så er det vel ganske enkelt å bli
"kunde"; opprette en vanlig konto og sette inn hundre
 kroner, for eksempel ?  

Det burde kanskje også nevnes at enkelte banker gir
omtrent 0 prosent rente på depositumskontoen mens andre
gir opp til 2,5 prosent.  Det betyr en god del for den som
stiller depositum, men aller mest for banken som får et
stillestående innskudd til meget rimelig rente! Rå utnyttelse
kalles det på godt norsk.

Reidar Helgesen, Trondheim

Vi må engasjere oss
Jeg vil bare si at lederen i det siste Hus & Bolig nummeret
var veldig godt skrevet! Advarselen er helt på sin plass. Det
kan ikke gjentas nok at vi nå har for mange miljøgifter å
hanskes med. I stedet for å stikke hodet i sanden ("å gu' så
skremmende") må vi tenke på barn (ikke minst de ufødte)
som ikke har en avgiftningsevne på linje med de voksne. Vi
må tenke på deres fremtid og være strenge på deres vegne. Vi
må engasjere oss på deres vegne, gjennom å passe på hva vi
bruker, spiser og bygger våre hus med. Så flott at dere setter
søkelys på dette.

Sonja Sunde
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debatt og meninger
Støykilder 
I siste nummer er det en artikkel om LED og halogenlamper.
Det bør understrekes at flere av disse lamper, selv med CE-
godkjenning, er store støykilder som kan og gjør for eksempel
FM-radio ubrukelig. Ute i Europa har de hatt store problemer
med dette. Så det er ikke bare og starte opp med bruken av
dette. Godkjenning eller ikke. For å få litt mer tyngde ville
det være lurt om Hus & Bolig tar kontakt med PTT og
Støykontrollen. Andre støykilder er strømforsyning til kabeltv
og LED-anlegg med flere lamper.

Willy

TOPP 5-GARANTI

HL-SPOT

BESTILL I DAG! 
810 33 700

HL 1908
810 33 700

Tekst 
I lederartikkel og artikkel signert Rikke Åserud skriver dere
godt begrunnet om at kjemikalier kan være skadelig, og at
kombinasjoner kan ha sterkere effekt enn enkeltvis. Jeg synes
likevel dere – grepet av løsemiddelrus? – går litt over streken
til å spre ren skrekk. Når dere (nederst på side 46) skriver:
”…men det finnes så mange millioner stoffer at myn-
dighetene har ingen mulighet til å forholde seg til dem.”
Hvem skal da beskytte oss? Nå har EU-direktivet REACH, som
regulerer nettopp det, virket en stund og mer kommer.
Dermed er bevisbyrden snudd! Nå er det produsentene som
skal dokumentere at kjemikaliene de bruker er akseptable for
den tiltenkte bruk, ikke myndighetene. De kan nå vente på at
produsentene dokumenterer og imens er kjemikaliene for-
budt. Dette er et stort og faglig krevende område å forklare
en befolkning som praktisk talt er ”analfabeter” når det
gjelder kjemi. Norsk skole har forsømt kjemiundervisningen
de 50 siste årene. Kontrasten til Sverige er enorm. Dere gjør
et hederlig forsøk på å opplyse. Da er det synd dere faller ned
på å spre skrekk. Dere kunne godt ha fortalt om denne
”omvendte” bevisbyrden, selv uten kjemikunnskaper?

Til slutt: 
Kjemikalier, de' e' fa'li de', men mineraler er sunt? Koksalt,
NaCl er begge deler samtidig?

Tore A. Torp, Trondheim
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

SL
O

Trenger du   

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

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

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

SL
O

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

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

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

SL
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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

O
SL
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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 KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN

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

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

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

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

Ø
S
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O
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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

S
TF

O
LD

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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O
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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

SL
O

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

N
O

R
D

LA
N

D

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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Tomten regulert: Frykter 
ekspropriasjon

Signe Fossum (70) føler seg maktesløs i kampen mot en vei som 
planlegges tvers over hennes eiendom. Drømmen om å kunne 

gi en byggetomt i gave til barna er foreløpig skrinlagt. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

På en høyde like ved Nittedal stasjon i
Nedre Romerike kneiser Signe Fossums
hus, i en hage full av fuchsia og andre

fargesprakende blomster og planter. Tømmer-
huset ble bygd i 1926, og fungerte i begyn-
nelsen som en jakthytte. Da Fossum kjøpte
huset i 1967 var det nettopp den spesielle his-
torien, arkitekturen og den frittliggende eien-
dommen som tiltrakk henne. Det føltes som et
virkelig unikt hjem, ikke bare et hvilket som
helst hus. 

– Men nå får jeg ikke sove om nettene. Jeg
frykter for hva som vil skje med eiendommen.
Jeg føler meg fortrengt fra det som har vært
hjemmet mitt i over førti år, sier Fossum. 

Ny vei
I skogen nedenfor eiendommen er det planlagt
ny blokkbebyggelse. For å få adkomst til om-
rådet må det bygges ny vei. Ifølge kommune-
planen skal den legges over tomten der Fos-
sums garasje står i dag. 

– Ikke bare vil det ødelegge for meg mens
jeg bor her. Men denne eiendommen er også
alt jeg har til mine arvinger. En vei, som vil
spise opp den ene av de to ledige byggetom-
tene som eiendommen omfatter, vil redusere
kraftig hva som blir igjen etter meg til mine,
sier Fossum. 

Hun hadde håpet å tilby sine barn å bygge
på tomten der garasjen hennes
står i dag. Nå er disse planene lagt
på is.

– Nærmest uten at jeg visste
ordet av det, ble det plutselig teg-
net inn en strek i kommunens
kart over området, som viser
veien de har planlagt. Jeg har ikke
hatt råderett over eiendommen
siden streken kom på kartet i
2006. Eiendommen får jeg heller
ikke solgt under rådende forhold,
sier Fossum. 

Ekstra bittert er det at hun selv i 1973 søkte
om å få tilbake en gammel utkjøring som lig-
ger der den nye veien nå er planlagt. Da fikk
hun avslag; utkjøringen ville bli for farlig. 

– Jeg kan ikke skjønne at ikke det samme
argumentet stopper den planlagte veien, spesi-
elt siden trafikken på den tilstøtende veien har
økt kraftig i årene som er gått. Jeg føler meg
fullstendig overkjørt i denne prosessen, sier
Fossum. 

Send høringssvar
Advokat Thore Eithun Helland forteller at
mange huseiere opplever lignende situasjoner,
der de frykter omreguleringer, båndlegging el-
ler ekspropriasjon av hele eller deler av eien-
dommen. Helt tidlig i prosessen, når flere alter-
native løsninger og muligheter står åpne, som
i Fossums tilfelle, har man som berørt huseier
tre veier å gå for å fremme sitt syn, forklarer
han. Den første veien er den administrative: 

– Før en reguleringsplan for et område fat-
tes, utarbeider kommunens administrasjon et
forslag. Forslaget til reguleringsplanen skal
være i tråd med den overordnede kommune-
planen, og skal alltid ut på høring til de berørte
parter. I høringsrunden er det viktig å si sin me-
ning, og komme med innspill, sier Helland.
Dersom du skriver et høringssvar, kan admini -
strasjonen enten ta svaret ditt til følge, og

 endre forslaget til reguleringsplan,
eller det skal legge merknaden din
med i dokumentet som politikerne
i kommunens planutvalg skal vur-
dere. Kommer du med forslag om
en annen løsning, kan sjansene
dine for å bli hørt, øke, mener ad-
vokaten. 

Kontakt politikerne
Den andre veien å gå, er den poli-
tiske. Ta en telefon til en eller flere

HAGEGLAD: I den store
hagen utenfor boligen i
Nittedal dyrker Signe
Fossum sin store inter-
esse for fuchsia. Det blir
neppe det samme med
en ny vei like forbi 
huset, frykter hun. 

Thore Eithun Helland
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av politikerne i kommunens planutvalg,
og fortell om dine bekymringer og syns-
punkter, råder Helland. 

– Politikerne kan overstyre det som
administrasjonen foreslår. Så dersom ad-
ministrasjonen ikke tar ditt høringssvar til
følge i sitt forslag til reguleringsplan, er
ikke saken tapt: Politikerne står fritt til å
forkaste hele eller deler av planen. Derfor
kan det være svært nyttig for deg at noen
i planutvalget kjenner og skjønner dine

innsigelser, sier Helland. 
Han mener kommunens representan-

ter må regne med å få slike innspill fra be-
rørte parter, og påpeker at folk ofte har en
for høy terskel i forhold til å ta kontakt. 

Få med flere
Flere er alltid sterkere enn en, og det å
samle troppene gir en tredje mulighet til
å påvirke. 

– Vi ser ofte eksempler på at folk går

sammen og danner ad hoc-grupper for
eller mot planer i nærmiljøet. Når flere
står sammen, kan de bli en pressgruppe
politikerne ikke kan overse, sier Helland.
Han trekker frem den lokale motstanden
mot å flytte den amerikanske ambassaden
til Huseby i Oslo som et eksempel. Nabo-
enes tydelige protester og sterke organi -
sering har gjort flytteplanene svært pro -
blematiske – helt i tråd med lokal-
befolk ningens ønsker. Får man med seg
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mediene på laget, er det en stor bonus, mener
Helland. 

– Politikerne liker naturligvis ikke negativ me-
dieomtale. Dersom man danner en gruppe og
går til lokalavisen og forteller om sine innsigelser,
kan man ha gode sjanser for å bli hørt, mener
Helland. 

Vanskelig i praksis
Disse veiene høres kanskje enkle ut, men i prak-
sis er det ikke så lett, synes Signe Fossum. Hun har
opplevd det som vanskelig å få nærmiljøet til å
engasjere seg, men har selv skrevet flere leserinn-
legg i lokalavisen. Nå har hun også håp om å få
med noen av de nye politikerne som kom inn i
kommunestyret etter valget, på laget sitt.

– Jeg får prøve å få til en samtale med noen,
og forklare mine synspunkter. Jeg har forsøkt å
sende noen brev, men så langt har det ikke nådd
frem, sier Fossum. 

Reguleringsplanen kan påklages
Hun trenger imidlertid ikke å gi opp selv om hun
ikke skulle bli hørt i første omgang. Når en regu-
leringsplan er vedtatt av politikerne, er det ikke
gitt at den blir stående. 

Vedtaket, eller deler av det, kan nemlig klages
inn for fylkesmannen. Fylkesmannen kan enten
stadfeste kommunestyrets vedtak, eller sende pla-
nen til ny behandling i kommunen, med ret-
ningslinjer for planendring. 

Prisforhandling
Hvis en reguleringsplan som går ut over din tomt
blir stående, og du ifølge planen mister deler av
eller hele eiendommen, betyr ikke det at den eks-
proprieres uten videre. Først blir det forhand-
linger om salg. Alt har en pris, men å fastsette den
er ikke alltid like lett. Det er flere hensyn som skal
tas. En ting er prisen på de kvadratmeterne som
forsvinner. En annen er hvordan dette påvirker
resteiendommens omsetningsverdi; om det er

NY VEI: Den nye veien
som planlegges begynte

som en rød strek på kom-
munens kart. Nå er den
tegnet inn ordentlig og
merket OV1. Den ligger

delvis over Signe Fossums
garasje, og innebærer at

hun har svært innskrenket
mulighet til å gjøre noe

på området. Planen om å
skille ut byggetomt for å

gi i arv går i vasken.
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Råd uten 
økonomisk baktanke
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

mulig eventuelt å kjøpe igjen noe tilsva-
rende det som forsvinner og hva det vil
koste, samt en sum på den personlige
bruksverdien eieren har hatt av eiendom-
men.

Når man kommer til dette punktet i
prosessen, anbefaler Helland folk å inn-
hente en egen takst, og ikke nødvendig-
vis ta motpartens takst for god fisk. Den
kan være for lav eller overse hensyn som
burde være med i betraktningen. 

Grunnloven  
Siste mulighet er ekspropriasjon. Grunn-
lovens paragraf 105 gir grunneier rett til
full erstatning. Detaljene er regulert av
ekspropriasjonserstatningsloven. Den sier
at verdsettingen av en eiendom skal set-
tes på grunnlag av salgsverdien eller
bruksverdien. Har eiendommen høyere
bruksverdi for eieren enn salgsverdien,

skal bruksverdien vanligvis legges til
grunn. Dersom utgiftene til gjenkjøp er
høyere, skal disse utgiftene dekkes. 

Hvis man får skade eller ulempe på
gjenværende eiendom, som ikke dekkes
av den betalingen man får for selve eien-
dommen som man mister, skal dette også
betales for. 

For Signe Fossum hjelper det lite ak-
kurat nå at grunnloven i teorien taler hen-
nes sak, og at mulighetene for å bli enige
om en pris er til stede – hvis det i det hele
tatt blir noen vei ut av streken på kartet. 

– Usikkerheten, og følelsen av at jeg
ikke har kontroll over det som vedrører
min eiendom tærer på meg. Jeg føler lik-
som ikke at dette er helt mitt, lenger, sier
hun. raa@huseierne.no

Kommunen: 
Ikke aktuell 
problemstilling
Leder av planavdelingen i Nitte -
dal kommune, Gunnar Prøis,
påpeker at planene for veien over
Fossums eiendom fortsatt ligger
langt frem i tid, og at ingenting
er avgjort ennå.

– Dette blir ikke noen aktuell
problemstilling før det nye
boligområdet reguleres, og om-
rådet skal ikke bygges ut før etter
2015. Mye kan skje underveis,
sier Prøis. Han forteller at kom-
munen ser på en mulig annen
 adkomstvei, i tunnel fra Riksvei 4.
Han påpeker også at det uansett
vil være langt frem til eventuell
ekspropriasjon, som tross alt er
aller siste utvei om man ikke
kommer frem til en minnelig
 avtale. 

juss
OVERKJØRT: Signe
Fossum føler seg
overkjørt av kom -
munens planer om 
å legge vei tvers 
over eiendommen. 
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I2009 hersket det bitter strid mellom
hytteeiere og beitelag i Kvam i Nord-
Fron. Hester gnagde både på biler og

bygningsmasse. Hytteeierne mente beite-
dyra ødela eiendommene og ville gjerde
inn eiendommene, men regelverket i
dette området er strengt. Styreleder i Ron-
dane Fjellgrend Hytteeierforening, Hå-
kan Sjøstrøm, kan fortelle at saken ikke
har kommet noen vei siden de tok opp
problemet med kommunen for to år si-
den.

– Saken står på stedet hvil og vi får
fortsatt ikke lov til å gjerde inn mer enn
200 kvadratmeter. Da må gjerdet være
en naturlig forlengelse av bygningsmas-
sen. Det som er forstemmende er at det
bare er snakk om noen få kvadratmeter
fra eller til, som gjør at man kan gjerde
inn hytta. Hvilken rolle spiller 200 eller
210 kvadratmeter når beitemarkene er
enorme, spør Sjøstrøm.

Han mener kommunen opptrer stiv-
bent og lite fleksibelt.

– Beitelaget hevder sin rett og det er
greit. Sånn er regelverket, men regelverket
bør endres og her kommer kommunen
inn. Det går ikke an å sette en arealregel

som skal gjelde alt og alle. Ingen hytte-
tomter er like. Noen kan ligge i skrenter,
andre i åpent terreng, i skog, ved fjell el-
ler på andre måter. Da kan man ikke ha
et stivbent regelverk som hindrer en i å
plassere for eksempel gjerder på mest mu-
lig hensiktsmessige måte. Det må gå an å
være fleksible, sier han.

Har forståelse
– I Norge er det tradisjon for at beitelag
har en overordnet rett på beite i et om-
råde. Dette kan gå over områder som
innbefatter opptil flere grunneiere. Selv
om grunneieren selger unna deler av
tomten sin opphører ikke automatisk
beitelagets beiterettigheter, forteller ad-
vokat Tore Eithun Helland i Huseiernes
Landsforbund.

Sjøstrøm er ikke ute etter beitelagene
eller grunneierne. Han mener det er kom-
munen som må handle. 

– Beskjeden vi har fått fra kommunen
er at de ikke vil behandle saken videre før
de som har satt opp gjerder river dem. I
tillegg forstår jeg beitelagene som har ret-
tigheter på beite på eiendommene. De
har ikke fått noe igjen av grunneierne

som har solgt tomtene. De som har inter-
esser burde jo også fått en kompensasjon
av grunneierne som har tatt hele fortje-
nesten på salget, sier han, uten at han ser
for seg at det blir en snarlig løsning.

– Saken har pågått i to år og fortsatt
spiser beitedyra på hyttene og bilene. Jeg
har ingen tro på at vi ser en løsning på
problemet i nær fremtid, sier han.

Stanger mot veggen
”Jeg har hytte på fjellet og plages av sau
og kuer som trasker rundt på eiendom-
men. De beiter på gresset, gnager på ter-
rassen og skiter ned hele hagen. I byen
ville vi kalt det hærverk, på landet er det
kulturlandskap. Jeg vil gjerde inn eien-
dommen, men kommunen sier jeg ikke
får lov.” Problemstillingen er kjent for
mange hytteeiere, men hva kan du gjøre
for å løse floken? 

– Rettsreglene om beitespørsmål og
gjerdehold, bygger for en stor del på lo-
kale sedvaner og avtaler. Slike sedvaner
og avtaler kan være gamle og uklare eller
på andre måter fremstå som vanskelig
tilgjengelige. Det er derfor nødvendig å
skaffe fullstendig oversikt over reglene

Pass opp for 
inngjerdede regler

Selv om du har kjøpt en tomt, kan det være at et beitelag har beiterettigheter på
tomten din. Du skal ikke ta for gitt at du får lov til å gjerde sauer og hester ute. 

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE
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før det kan gis et endelig svar på hvordan
det skal forholdes i det enkelte tilfelle.
Som vanlig når det gjelder rettsspørsmål
mellom private parter, er det bare dom-
stolene som kan avgjøre spørsmål med
endelig virkning overfor partene, sier ad-

vokat Annita Magnussen i Huseiernes
Landsforbund.

Spørsmål som ikke er sedvane- eller
avtaleregulert, kan løses ut fra beitelova
og grannegjerdelova. Utgangspunktet et-
ter grannegjerdelova er at enhver har rett

til å sette opp gjerde rundt sin eiendom.

Tenk deg om
Før du gjør noe som helst bør du tenke
over hva som er fordeler og ulemper ved
beitedyrene, om du kan sette opp gjerde

BITER: I Nord-Fron er hest som beiter mellom hyttene en utfordring. De ødelegger både bygningsmasse og biler, men hytteeierne
nektes å gjerde dem ute. Foto: Pål Hermansen.
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no
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R



60 • hus&bolig 5–2011

og eventuelt hva slags. 
– Først og fremst er et gjerde søk-

nadspliktig. Dersom du går utover det
kommunen har satt som regler for inn-
gjerding, kan du selvsagt bli nødt til å
rive ned det du har satt opp. De fleste
kommuner har ganske klare krav til inn-
gjerding av fritidseiendommer hvis det
foreligger reguleringsplaner, sier avde-
lingsdirektør Bjørn Casper Horgen i Mil-
jøverndepartementet.

– Disse reglene er nedfelt i plan- og
bygningsloven i de enkelte kommunene.
Det er opp til kommunene selv å be-
stemme hvordan de ønsker å håndheve
slike regler. Noen er selvsagt strengere
enn andre, fortsetter han.

– Samtidig har departementet en ge-
nerell holdning til at man bør være re-
striktiv med inngjerding, sier avdelings-
direktøren – som ikke har noen
problemer med å se begge sider av saken.
Horgen mener begge parter bør tenke på
hva man er en del av.

Oppfordrer til dialog
– En grunneier bør huske på at han fak-
tisk gir fra seg beitemark når han selger
en tomt, men en tomtekjøper bør også se
fordelene av at beitedyr holder kultur-
landskapet i orden slik at det ikke gror
igjen, mener han.

Det er i hovedsak fire hensyn, som
delvis er i strid med hverandre, og som
må vurderes når en skal ta stilling til gjer-
der rundt hytter i skog og fjell; hensynet
til allmennhetens frie ferdsel, hensynet
til beiteretten som eventuelt finnes på
eiendommen, estetiske hensyn og hensy-
net til hytteeieren som får beitedyr på
trappa og rundt hytta.

– Enklest er det når alt er nedfelt i re-
guleringsplanen. Da bør det ikke være
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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

IRRITASJONSMOMENT: Mange hytteeiere plages av sau som griser til rundt bygningene.
Det er ikke gitt at det er lov å sette opp gjerde. Foto: Nina Granlund Sæther.
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noe problem å forholde seg til reglene.
Men dersom det oppstår et problem, er
det viktig at man kommer i dialog med
hverandre og prøver å finne gode løs-
ninger, sier han.

Ivaretar lokale interesser
– Jeg forstår at beitedyr kan være frustre-
rende for hytteeierne, men de må allike-
vel forholde seg til reglene. Dessverre er
det slik at det eneste de kan gjøre er å an-
melde skadeverket til politiet. I denne sa-
ken kom ikke hytteeierne noen vei, sier
planlegger i Nord-Fron kommune, Arne
Skuterud.

Nord-Fron kommune har forskjellig
regelverk avhengig av hvor i kommunen
man befinner deg. Enten ingen adgang til
å sette opp gjerde, inntil 40 kvadratmeter
inngjerding eller inntil 200 kvadratmeter.
Gjerdet må uansett være en naturlig for-

lengelse av gjeldene bygningsmasse på
tomta, forklarer Skuterud. I tillegg kom-
mer flere områder hvor det ikke er regu-
leringsplaner eller de er for gamle, slik at
de ikke sier noe om inngjerding.

– I disse tilfellene må vi bare appellere
til den enkelte hytteeier om å innrette
seg etter de normer som gjelder i områ-
det. Dessverre kan vi ikke pålegge noen
noe i disse området, men håper folk kan
bruke sunn fornuft, sier Skuterud.

Samtidig har også det lokale beitela-
get og grunneierlaget et ord med i spillet
og kan nekte hytteeiere og sette opp det
de vil.

– Jeg forstår at dette oppleves som
både problematisk og urettferdig, men vi
må ha et regelverk som vi føler tar best
vare på lokale interesser. Derfor har vi
sagt at vi legger oss på en linje hvor vi hø-
rer på lagene, sier han. 

Døren er allikevel ikke stengt for de
som føler de trenger å verne om eien-
dommen.

– Innehaver av husdyr plikter å sørge
for at dyrene ikke oppholder seg på steder
hvor han ikke har rett til å la dem være,
de har såkalt ”vokteplikt”. Dette følger
av beiteloven. Jeg vil anbefale at man i
slike tilfeller får en skriftlig begrunnelse
fra kommunen på hvorfor man ikke får
sette opp gjerde, og så kan man vurdere
svaret opp mot lov og lokale avtaler, rå-
der advokat Annita Magnussen. 
dek@huseierne.no

På nettsiden, www.planlegging.no,  
kan man finne Miljøverndepartementets 
veiledning ”T-1450 Planlegging av 
fritidsbebyggelse”, som blant annet 
omhandler inngjerding. 

 

 

 

NEKTES GJERDE: Hvorfor går grensen ved 200 kvardatmeter? Styreleder i Rondane Fjellgrend Hytteeierforening, Håkan Sjøstrøm,
mener kommunen kunne hatt et mer fleksibelt regelverk. Beiteområdene er enorme, hevder han. Foto: Privat.
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Den nye kontrakten, som er tilgjengelig fra
3. november, har som mål å trygge pro-
sessen for huseiere som skal hyre inn

håndverkere, forteller advokat Line Parelius i
Huseiernes Landsforbund. 

– Den er foreløpig også den eneste på marke-
det som er fullstendig oppdatert i forhold til
den nye plan- og bygningsloven, påpeker advo-
katen. 

Bruk kontrakt
Parelius anbefaler folk på det sterkeste å bruke
kontrakt når de skal benytte håndverkertjenester. 

– Dessverre er det mange som ikke gjør det,
og av dem vi hjelper her i Huseiernes Landsfor-
unds juridiske avdeling, er det nesten ingen som
har kontrakt, forteller Parelius. Hun påpeker at
dersom noe går galt i et forhold som bare er ba-
sert på muntlig avtale, blir konflikten ofte langt
vanskeligere å håndtere enn om partene har et
skriftlig avtaledokument å forholde seg til.

Forbrukervennlig
Den nye kontrakten er på fire sider til sammen.
To sider har felter for utfylling, mens de to reste-
rende har standardformuleringer som blant an-
net sier noe om hvordan tjenesten skal utføres,
hva som kreves av orden og opprydding på ar-

beidsplassen, og hva som skjer ved av-
talebrudd fra en av partene. 

Det er lagt vekt på brukervennlighet og klarhet i
teksten. 

– Kontrakten er laget for vanlige forbrukere,
vi tror derfor den vil være grei for de fleste å for-
stå, sier Parelius. 

Når kontrakten er ferdig utfylt av partene,
beskriver den hovedsakelig hva som skal gjøres,
til hvilken pris og innen hvilke frister. Avtalen åp-
ner for krav om dagmulkt. 

– Det er ofte et problem at håndverkere ikke
gjør seg helt ferdig med småprosjekter. Det skjer
for eksempel når nye, større og mer innbring-
ende jobber melder seg. Huseiere har sjelden
noe pressmiddel for å få håndverkerne til å gjøre
seg helt ferdig. Men krysser man av for avtale om
dagmulkt hvis tjenesten ikke er avsluttet til avtalt
tid, reduseres i det minste håndverkernes fortje-
neste ved å utsette sluttarbeidet, sier Parelius. 

Gjør godt forarbeid 
Selv ikke med den beste kontrakt er det mulig å
gardere seg mot at håndverkeren går konkurs
underveis. Mange huseiere har brent seg på dette,
og betalt store summer for tjenester de aldri får.
Men godt forarbeid kan minske faren. Parelius
anbefaler derfor at du sjekker håndverkerfirmaet
nøye før du inngår noen avtale.  

– Sjekk referanser fra tidligere jobber; er kun-
dene fornøyd, eller var det problemer under-
veis? Sjekk også de formelle sidene ved firmaet;
hvor lenge har det eksistert? Har det levert inn
alle regnskaper? Hvem er daglig leder? Alle disse
opplysningene finner man enkelt ved å søke på
organisasjonsnummeret i Brønnøysundregis-
trene, sier Parelius. 

Ikke alle firmaer har organisasjonsnummer
og er registrert; de kan for eksempel være i en
oppstartfase eller ha andre forklaringer på hvor-
for det er vanskelig å finne informasjon om dem.
Da bør man tenke seg om en ekstra gang før man
inngår avtale, råder advokaten. raa@huseierne.no

Last ned kontrakten gratis her: 
www.huseierne.no (Huseiernes Landsforbund)

Sjekk håndverkerfirmaet her: 
www.brreg.no (Brønnøysundregistrene) 

Ny kontrakt for 
håndverkertjenester

Huseiernes Landsforbund kommer i disse dager ut med en rykende fersk kontrakt for
håndverkertjenester. Kontrakten kan du laste ned gratis fra forbundets nettsider. 

juss

TEKST: RIKKE ÅSERUD



www.sikringen.no - 02060

Ta en El-sjekk
     - for sikkerhets skyld

Prisen for å gjennomføre 
en El-sjekk er kr 2 500,-. 

Som medlem av 
Huseiernes Landsforbund 
får du automatisk kr 500,- 
i rabatt på El-sjekken.

Sikringens EL-sjekk gjennom-
føres av dyktige fagfolk som
kartlegger hele ditt elektriske 
anlegg.
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Vannsjekken koster kun kr 00,-
(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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UTEN Å ØDELEGGE:
Det er fullt mulig å

bytte rør uten å måtte
grave opp hele hagen. 
Vi viser deg hvordan

bilde for bilde.  
Se side 70

GODE RÅD:
Det er mye som kan gå
galt når man skal bygge

nytt bad. Her får du
tipsene som gjør 

prosessen tryggere. 
Les mer side 76

TRINN FOR TRINN:
Våtromsmembranen skal
smøres på i tykke lag,

forklarer Hey'di. 
Les mer side 80

VANNBLEMME:
Rørleggeren fikk selv
problemer og måtte

skifte de gamle rørene.
Det ble en kostbar

 affære. Nå etterlyser 
han mer informasjon i

 salgsprospekter. 
Les mer side 67

Vann er essensielt – enten vi skal ha et glass å drikke eller pleie kropp og hygiene.
Men der er ikke til å komme fra at vannskader er et gedigent problem, noe de fleste

huseiere vil erfare en eller flere ganger. Det er derfor Hus & Bolig belyser dette
temaet om og om igjen. Denne gangen har vi fokusert på rørene som fører inn til 

boligen, men gir også gode råd til deg som vurderer å pusse opp badrommet.

tema: vann og våtrom

Foto: Per Magnus Persson / Scanpix.
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Inntil 20 %
reduksjon i 
forsikrings- 

premien.

Se www.waterguard.no for komplett utvalg og video av vårt nyeste system NRL-SmartStopp

Smart Basic panel kan  
kontrollere etter behov et  
antall trådløse sensorer 
+ utgang for sensor-
ledning.

Danfoss Sintef/Bygg-
forsk godkjente 
magnet ventil i av-
sinkningsfri messing 
sikrer for steng ning av 
vannet hvis uhellet skulle 
være ute.

Trådløse sensorer  
registrerer fuktighet,og 
sender signal til magnet-
ventilen som automatisk 
stenger vanntilførselen.

Dørbryteren forsikrer  
deg at alt vann er stengt 
når du forlater din bolig.

 
av vann stoppere

 
forskrifter

 godkjent
 

med boligalarm

Beskytt din bolig mot vannskader
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I2008 røyk den utvendige vannledningen hos
Ole Larmerud. Han fikk dermed en kjempereg-
ning i fanget. Han er ikke den eneste som har

gått på en økonomisk rørsmell.
– Utvendige rør som er fra 20 år gamle får av-

kortning med fem prosent per år. Det vil si at når
rørene er 40 år gamle, vil man ikke lenger få ut-
betalt noen erstatning, opplyser senior teknisk in-
spektør Torstein Brattgjerd i If skadeforsikring.
– Er rørene i plast skjer det ingen avkortning.

Plastrør regnes for å være langt mer sikkert enn
andre alternativer. De tåler bevegelser i bakken
mye bedre og har en antatt mye lengre levetid,
sier Brattgjerd.
I Larmeruds tilfelle var rørene såpass gamle at

han kun fikk refundert 20 prosent av en totalsum
på 120 000 kroner. Dette kom ikke som et sjokk
på den profesjonelle rørleggeren.
– Jeg visste godt om vilkårene og omstendig-

hetene rundt dette. Men de aller fleste leser ikke

Rørleggeren fikk
rørsmell

Vannskader er ikke lett å bli klok på og selv ekspertisen kommer ut for uforutsette problemer.
Teknisk direktør Ole Larmerud i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) fikk 

kjempeavkortning på sin vannskade. Han etterlyser mer detaljerte prospekter.

vann og våtrom



VÆR FORBEREDT: – Du
er nødt til å ta støyten
når den kommer. For

det kan du være sikker
på; den kommer, sier
Ole Larmerud. Foto:

Barbro Fauske Steinde.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE



disse tingene som står med liten skrift i
forsikrings papirene. Jeg trenger ikke å være enig i
at det skal være slik, men jeg ble ikke overrasket,
sier han om de sure utleggene.
– Hovedproblemet med gamle rør er at det

nesten uten unntak er for dyrt å gjøre forebyg-
gende arbeid på dem, enten de ligger utenfor bo-
ligen eller inni. Ingen personer med vettet i be-
hold graver opp en gate eller river ned vegger for
å sjekke at alt er i orden. Du er bare nødt til å ta
støyten når den kommer. For det kan du være sik-
ker på; den kommer, sier Larmerud.

Inn i prospektet
Når faren for å gå på en kjempesmell er så stor,
stiller Larmerud seg kritisk til at det ikke er pålagt
å opplyse om rørenes alder i et salgsprospekt.
– Jeg mener det bør fremkomme hvilke rør

man eier på utsiden, hva slags rør som ligger i
bakken og hvor gamle utvendige og innvendige

rør faktisk er. Man må ta hensyn til at forbrukere
i vårt spesielle boligmarked ikke kan ta stilling til
rørproblematikken. Derfor får jo mange seg en
overraskelse, sier han. 
– I dag er det ikke pålagt å opplyse om rørenes

alder i tilstandsrapporten. For takstmenn som er
på stedet er det umulig å si noe om tilstanden på
røropplegget uten å foreta nøye undersøkelser.
Når det ikke er nevnt noe om rørene i prospektet
må du gå ut i fra at rørene er fra byggeåret. Der-
som det er nevnt noe om rørene, er det helt klart
et pluss i forhold til kjøp, sier leder av NITO
Takst, Kai-Haftor Olsen. 
Ved kjøp av en eldre bolig kan du med andre

ord ha en mulig vannskade liggende å ulme.
– Slik det er i dag blir det litt som ”send bom-

ben videre”. Man får bare håpe vannskaden ikke
oppstår før man har solgt boligen og kommet seg
videre til neste. Prisnivået på boliger står overho-
det ikke i stil med hvilke mulige uforutsette pro-
blemer man kan få fordi rørene ikke er skiftet,
fortsetter han.
Olsen mener et større fokus på hva rørfeil kan

føre til, ville gjort større utslag i salgsprisen.
– Hvor stor regningen vil bli er vanskelig å spå.

Dessuten må man også ta høyde for ubekvemme-
ligheten med å havne i en slik situasjon. Penger
er en ting, men det fører også med seg mye eks-
tra arbeid. Det er vanskelig å sette en pris på sånt,
men jeg vil helt klart si at det er en prutemulighet
på en bolig dersom man vet at rørene er gamle,
sier Olsen.

Liten betydning
– Jeg tror dette har begrenset betydning på ende-
lig salgssum. Gang på gang ser vi at kjøperne i bo-
ligmarkedet er kortsiktige. De ser ikke ti år frem i
tid. Det er objektet i sin helhet som til slutt betyr
noe når salget går gjennom, sier styreleder Terje
Buraas i Eiendomsmeklerforetakenes Forening.
– Vi bor kortere og kortere i samme bolig og

vi pusser opp stadig mer. Selv om en megler ikke
tar hensyn til alderen på rørene alene, setter han
prisantydningen på bakgrunn av takst og en for-
mening om hva han mener objektet i sin helhet
er verdt. Til syvende og sist er det markedet som
bestemmer om rørenes alder har noen betyd-
ning, men historisk ser vi at det er veldig under-
ordnet, sier Buraas.  
Generell boligknapphet og knapphet på gode

tomter gjør at Buraas skisserer et annet paradoks.
– Ofte kan man se at det ikke er noen forskjell

mellom gamle og nye hus på sluttpris i sentrale
strøk. Mye av årsaken til dette kan være at gamle
hus ofte ligger på de beste tomtene. Nye hus har
ikke alltid like gode tomter. Dette støtter uansett
det vi hele tiden har trodd, at beliggenhet har
større verdi enn det materielle, sier han. 
dek@huseierne.no
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DYRT: 120 000 kroner
kostet det å reparere
 rørene hos Ole Larmerud
i Norske Rørlegger -
bedrifters Landsforening.
Nå etterlyser han mer
 informasjon i salgs -
prospekter. Foto: Privat.



69hus&bolig 5–2011 •

Eterna

På tide. 

Det er på tide å ta en dusj. Oras Eterna gir deg en helt ny opplevelse av 
komfort og funksjonalitet, samtidig som den sparer vann og energi! Å dusje 
har aldri vært enklere. Oras Eternas grønne lys belønner deg etter at du har 
tatt en miljøvennlig dusj. Tuten på kranen kan vris 90 grader, og den presise 
termostaten holder jevn og ønsket temperatur. Du kan enkelt fylle badekaret 
ved hjelp av den automatiske badekarfyllingen. Innovasjon, komfort og moro 
i samme pakke. 
Design: Kirsi Svärd 

For mer informasjon, se www.oras.com

Brukervennlighet Smart Økologi Sikkerhet Luksus
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USKADET: Nye vann og kloakkrør er trukket under naboens hage – uten at et gresstrå er rørt.
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Det ble bare verre og verre, og til slutt var det
ingen vei utenom. Når det ble tappet vann i na-
bohuset, var det ikke en dråpe hos oss, forteller en
av beboerne. Utfordringen var eiendommen på
nedsiden, siden rørene gikk over den. Da de fikk
tips om at det var mulig å bytte rør uten å grave
opp hele hagen, var de ikke i tvil om at de ville
prøve dette. Løsningen er genial, mener beboeren,
og forteller at det var viktig for dem å slippe å øde-
legge naboens hage.

Kjent teknikk
Hus & Bolig får være med når Geithus-firmaet
Sandum skal blokkere ut det gamle kloakkrøret av
betong og trekke nye ledninger av plast. I forkant
er det gravet to hull; ett ved kummen inn til de to
husene, og ett i et veikryss, 53 meter unna. Der lig-
ger hovedvannledningen. Ikke et gresstrå på na-
boens plen er rørt.

– Metoden med trekking av rør gjennom løs-
masser er vel kjent, og utstyret har blitt bedre og
bedre. Vi har mange offentlige og store oppdrag,
og har holdt på med dette i 30 år, forteller pro-
sjektleder Kjartan Knutsen. Teknikken er imidler-
tid ikke mye brukt blant private, men kan ha
mange fordeler, mener han. For et strekk på ca. 50
meter blir kostnadene omtrent som for å grave på
tradisjonelt vis, men er avstandene lengre, kan det
være mange penger å spare. 
– Kostnadene er de samme, enten vi skal

trekke ledningene 20 eller 200 meter, forklarer
han. – Jo lengre strekk, desto mer sparer man.
Men metoden er også fordelaktig hvis man skal
forsere en garasje eller en kostbar tørrmur. Man
slipper å rive og bygge nytt. Det er også uproble-
matisk å krysse under veier og trikkeskinner på
denne måten.

To familier på Konnerud i Drammen hadde så gjengrodde og dårlige vannrør at de så seg nødt 
til å oppgradere dem. De valgte en metode som gjorde at de slapp å ødelegge naboens hage.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER



Nye rør 
uten å ødelegge

UTBLOKKING: Det graves et hull i hver ende. Nye rør trekkes gjennom det gamle. Illustrasjon: Sandum.

Kjartan Knutsen
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1Før trekking er det gravd to hull; ett ved kummen inn til de
to husene, og ett i veikrysset hvor hovedvannledningen går.

5 Alt er klart, og trekkingen kan begynne. Det er viktig å følge
godt med de første meterne så ledningene blir liggende riktig.

10 Utblokkeren er igjennom, men vann, søle og noen biter
av det gamle betongrøret må skuffes unna. 

2 En trekkstang føres gjennom det gamle kloakkrøret 
av betong fra kummen og frem til veikrysset.

6 Ivar Hansen, Rune Skoglund og Kjartan Knutsen holder et
øye med rørene som trekkes gjennom løsmassene.

9 I den andre enden legger Kim Olsen ett og ett trekkstag på
plass. Maskinen som drar rørene gjennom kan trekke 80 tonn. 
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7 Plastrørene er sveiset sammen til hele lengder slik at man
unngår å stoppe prosessen underveis.

11Riggen er fjernet, og rørene trekkes de siste meterne
med krana på lastebilen. Det går lekende lett.

3 Ny vannledning, overvannsledning og kloakkledning er
festet til utblokkeren som skal sprenge ny vei. 

8 Rørene beveger seg sakte fremover, ca. to meter under
naboens grønne plen. Ikke noe blir ødelagt.

12 Rørene er helt igjennom, og mansjettene blir saget av.
Nå er det rørleggeren som må gjøre resten av jobben. 

4 Rørene holdes i riktig vinkel, og boret festes til trekk-
stangen som er ført igjennom fra den andre siden. 
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80 tonns trykk
Kim Olsen og Rune Skoglund fra Sandum gjør
klar til trekking. Nytt vannrør, nytt kloakkrør og
nytt rør for overvann er sveiset sammen til hele
lengder – det nytter ikke å stoppe for å skjøte
underveis – og de tre endene er festet inn i en ut-
blokker som skal bane vei. Mansjettene i enden av
rørene er laget slik at jo mer du drar, desto mer
strammes de. Ledningene legges ut i gaten på
nedsiden av veikrysset i hele sin lengde. Ivar Han-
sen bistår med gravemaskin. 
Olsen forflytter seg til det andre hullet, og

sender trekkstengene gjennom det gamle betong-
røret. Utblokkeren festes til, og trekkingen kan be-
gynne. Til hjelp har Olsen en maskin som trekker
80 tonn.
Skoglund og Hansen passer på at de tre plast -

rørene blir liggende riktig og glir pent inn i hul-
let, og så kan de ta en kaffekopp.
– På forhånd har vi kjørt et kamera gjennom

rørene, så vi vet at det ikke er noen hindringer
underveis, forklarer Knutsen. – Her var det litt svai
på ledningen, men det skal nok gå bra. Metoden
kan være utfordrende hvis det er en skade eller et
lite brekk på ledningen. Da må man kanskje grave
opp likevel.

Kan også gjøres om vinteren
De tre nye rørene får ikke plass i det gamle be-
tongrøret. Utblokkeren sprenger derfor i stykker
røret samtidig som det trykker massene rundt til-
side. Det er derfor viktig at prosessen ikke stopper
opp. Blir det stopp, vil massene etter noen timer
sige tilbake og låse fast ledningene.
På Konnerud glir ledningene igjennom nesten

som varm kniv i smør. Olsen legger ett og ett
stag a 70 cm på plass etter hvert som rørene dras
fremover. Det tar en times tid før hele røret på 53
meter er igjennom. Noen betongbiter fra det
gamle kloakkrøret kompliserer arbeidet på slut-
ten, og det blir litt vann i gropa hvor riggen er
plassert på grunn av all nedbøren som har kom-
met, men dette er ikke mer enn man må regne
med, mener karene. Dette gikk som fot i hose.
Resten av jobben overlates til rørleggeren.
– Selvfølgelig er det ideelt å gjøre slike jobber

i sommerhalvåret. Det er imidlertid ikke noe i
veien for å bruke denne metoden vinterstid, selv
om snø og kulde gjøre dette litt mer komplisert
for oss. Vannrørene ligger jo frostfritt, påpeker
Kjartan Knutsen.       ngs@huseieren.no

vann og våtrom

Ingen bekymringer. Ruukkis ståltak kan du stole på under alle forhold. 
De er solide, enkle å vedlikeholde og enkle å installere. Uansett hvor 
du trenger et nytt tak, ta et valg som er lett å leve med. 

Hva behøver du?
Ruukkis tak fi nner du hos byggevarehandlere over hele landet.

www.ruukkihome.no

Ruukki Finnera™. Alltid like holdbart.



75hus&bolig 5–2011 •

Utblokking
• Metoden kan brukes for renovering av vann-, kloakk- og 
overvannsledninger.

• Det brukes helsveisede rør uten skjøter og potensielle 
lekkasjepunkter.

• Flere rør kan trekkes inn samlet, også kabler.

• Viktigste fortrinn er mindre overflateinngrep og raskere 
anleggstid.

UTBLOKKER Ny vannledning
63 mm

Ny spillvanns-
ledning 160 mm

Eksisterende ledning 
300 mm betong Ny overvannsledning

200 mm
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Det første og beste oppussingstipset vi i Hus
& Bolig vil gi deg er: Ikke gjør noe som
helst selv i nærheten av membranen. 

– Ved for eksempel eierskifte vil man stå svakt
hvis noe skulle hende med det som er blitt gjort
av selvjobb og ikke av fagfolk, sier advokat Anders
Leisner i Huseiernes Landsforbund.
– Bruk heller ikke svart arbeid. Det er ulovlig

og problemene kan bli store hvis noe går galt, ad-
varer han.
I utgangspunktet har det ingenting å si for for-

sikringsoppgjøret om jobben er utført svart eller
hvitt. Det viktige er at den er utført i henhold til
de aktuelle forskrifter og bestemmelser, og at ba-
det eller varmekablene er satt opp av godkjente
fagfolk. Problemet med svart arbeid er at du sjel-
den vil ha den nødvendige dokumentasjonen
som viser hvem som faktisk har gjort jobben, og
hva som er blitt utført. Er det utført av en hånd-
verker og du har kvittering og dokumentasjon,
kan forsikringsselskapet kreve sine utlegg av
håndverkeren. Det er ikke like lett dersom jobben
er utført svart.
Når håndverkeren er i gang med oppussings-

jobben, er det lurt å holde et årvåkent blikk med
hva han gjør. Pass på så han ikke velger snarveier.

Ventilasjon er viktig
Under oppussing bør man sørge for at badet får
best mulig ventilasjon. Dette hindrer fukt i å sette
seg på vegger slik som problemet er i de aller
fleste gamle bad. Sørg for at ventilasjonskanalen
kommer så høyt opp på veggen som mulig og så
langt bort fra døren som det går an. Da sørger
man for et godt gjennomtrekk og man unngår
den klassiske ”åpne døren”-tabben.
– Det man først og fremst bør tenke på, er å

være nøye med å ha store luftespalter nederst på
baderomsdøren, for å trekke luft inn i rommet, og
at man har en ventil øverst i himlingen til å sende

Badet – fin linje mellom      
Reglene for hva du kan og ikke kan gjøre på baderommet

revideres og forandres fortere enn du rekker å si
”baderoms oppussing”. Derfor følger et lite utvalgt av
enkle, men gode tips når du skal pusse opp badet ditt.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

FOR PROFFENE: Overlat arbeid på badet til fagfolk, er 
rådet fra advokat Anders Leisner. Svart arbeid er ulovlig, 

og du kan få store problemer hvis noe skulle gå galt. 
Foto: Per Magnus Persson / Scanpix.



Anders Leisner
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den samme luften rett ut. Helst bør disse
være så langt unna hverandre som mulig,
sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex. 
På et gammelt bad, i et hus hvor ven-

tilasjonskanalene allerede er lagt, kan
man vurdere å sette inn en mekanisk
vifte.

Innebygget badekar
Innebyggete badekar og dusjkar ser lek-
kert ut med fliser rundt, men dette er en
mulig felle du bør tenke nøye gjennom.
Dersom ikke denne jobben utføres skik-
kelig, kan det fort oppstå alvorlige fukt-
skader på baksiden. For at et badekar av
denne typen skal møte våtromsnormens
krav, skal det bygges med lufte- og in-
speksjonsluke. Da kan eventuell fuktighet
som kommer under karet ha mulighet

til å slippe ut.
Sluk må ligge åpnet og tilgjengelig

slik at det kan renses og inspiseres regel-
messig.
– Det er i forbindelse med sluket de

fleste problemene oppstår. Hår og lodot-
ter tetter sluket. Det er alfa og omega å
holde sluket rent. Det er ikke tvil om at
rengjøring av sluk forlenger levetiden på
badet, derfor bør man alltid ha tilgang til
det, sier Anders Wang i rørleggerkjeden
Varme og Bad.

Dusjnisje eller kabinett?
Det vanskelige valget mellom dusjkabi-
nett eller dusjnisje er en gjenganger. Her
handler det gjerne om trygghet kontra
estetikk. Hva skal man velge og hvorfor?
Det aller viktigste du bør huske på er at et

dusjkabinett har bunn og vegger. Det be-
tyr at vannet høyst sannsynlig holder seg
innenfor dette avgrensede området. Van-
net trekker ikke ned i fuger, fliser og over-
ganger. Med andre ord er dusjkabinett
en sikrere løsning med tanke på fukt. 
Derimot har dusjnisje andre fordeler

som kabinettet ikke har. På små bad tar
nisjen mindre plass og du kommer mye
lettere til med svamp og klut for rengjø-
ring. Estetisk er tendensen at kjøpere sy-
nes dusjnisje ser flottere ut enn et kabi-
nett. Valget må stå mellom sikkerhet og
estetiske hensyn.

Lamper og belysning
Lys er en utfordring på badet. Våtroms-
normen stiller strenge krav til det meste
på badet, men ikke det elektriske anleg-
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Fagrådet for våtroms syv gode råd:

1 Benytt godkjent våtromsbedrift gjennom Byggebransjens
våtromsnorm. Mange bransjeforeninger, blant andre
 Fagrådet for våtrom, har medlemssøk på nettsidene sine.

2 Sjekk referanser – fra tidligere kunder eller i Brønnøy -
sundregisteret, og sjekk om bedriften har telefonnummer
og forretningsadresse som den kan nås på.

3 Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter. Redegjør skriftlig
for det arbeidet som ønskes utført, og henvis til at ar-
beidet skal utføres etter Byggerbransjens våtromsnorm.

4 Be om skriftlig tilbud. Det må minimum inneholde pris,
oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av
kompe tanse i utførende bedrift. 

5 Skriv standardkontrakt. En god kontrakt forhindrer
 tvister i etterkant. Huseiernes Landsforbund har utviklet
en ny standardkontrakt for håndverkertjenester. 
Se www.huseierne.no

6 Avtal tilleggsarbeider skriftlig.

7 Avslutt oppdraget formelt. Det anbefales befaring før
overdragelsen. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i
henhold til avtalte tidsfrister og før endelig slutt -
oppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller man-
gler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå i forhold til
verdien av arbeidene.
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get. Her er det i stedet CE-merket og nasjonale
forskifter som gjelder, og disse er ikke så lett
tilgjengelige for menigmann.
– Det er lett å velge feil lampetype. Siden

Norge har spesielle regler, kan det være van-
skelig å handle for eksempel på nettet, sier be-
lysningsrådgiver Christina Løchen hos lys-
forhandleren Ifø Electric.
Sørg for å sjekke at lampen du velger er

Nemko-godkjent. Det betyr at de europeiske
og nasjonale kravene er dokumentert eller
testet ut. Kravene til en lampe inne i dusjen er
for eksempel mye strengere enn til en tak-
lampe som skal stå et stykke unna.
Det beste du kan gjøre er å lese deg opp på

IP-verdier og våtromssoner og gå på aktiv
 leting etter godbitene. Godt lys er viktig på
 badet. Godt lys fremhever deg selv og resten
av detaljene i badet som du mest sannsynlig

har brukt et halvt bilbudsjett på. Downlights
bør være i 12 volt da dette gir bedre effekt enn
230 volt. I tillegg til downlights bør man
montere lamper over speilet slik at du får
motlys. Da unngår du skyggevirkninger i an-
siktet.
Velger du downlights i himlingen, er det

viktig at disse monteres i tette kasser som
ikke slipper damp opp i isolasjon og takkon-
struksjonen. Er ikke innbygningskassene tette,
har du raskt et stort råteproblem.

Unngå boring i flisene
Bruk lim istedenfor skruer ved montering av
utstyr på badet. På den måten unngår du å
lage hull i membranen, og får en fuktsikker
vegg. Et aldri så lite hull i membranen i bade-
rommet er en veritabel motorvei inn i veggen
for mikroskopisk damp og fukt. All perfore-
ring av fuktsperren bør unngås Men på badet
må vi jo ha noen knagger og en dorullholder.
Lim kan erstatte skruer og spiker på en lang
rekke områder; en limflate stor som en nor-
malstor flis, 15 x 15 cm, tåler, i følge informa-
sjonskontoret for farge og intgeriør (ifi) en
vekt av 50 kg. 
Hvis du velger å bore i flisene eller i fu-

gene, bør du tette med litt våtromssilikon i
hullet før du skrur inn skruen. 

Gå for alternative løsninger
Ønsker du et alternativ til fliser, kan vanntett
vinyl være den rette tingen for ditt bad. Viny-
len kan kle både vegger og gulv. Det anbefa-
les at en autorisert håndverker monterer og
sveiser belegget. Den tøffe pregingen gjør at
gulvet blir sklisikkert, selv med vannsøl. Sam-
tidig er vinylbelegg mykt og varmt og gå på. 
De fleste våtromstapeter skal ikke brukes

på steder med direkte vannsprut, men kan
brukes på vegger i våtrommets tørre soner.
Det finnes også noen vinyltapeter som anbe-
fales til bruk i våt sone. Ved tapetsering må
underlaget være helt jevnt. Fremgangsmåten
er helt lik tapetsering i tørre rom, med unn-
tak fra skjøtene og overgang mellom gulv og
vegg.  I våtrom må tapetskjøter sveises og for-
segles slik at vann og damp ikke trenger
gjennom.      dek@huseierne.no

TILGANG: Velger du å bygge
 badekaret inn bak lekre fliser,
skal det lages en lufte- og in-
speksjonsluke. Da kan eventuell
fuktighet som kommer under
 karet ha mulighet til å slippe ut,
og sluk og annet utstyr kan
 renses og inspiseres regelmessig.
Foto: Lena Killer / Scanpix.

Les mer på 

protan.no

Skadedyr  
er kanskje det 
minst delikate, 
og den mest 

”hemmeligholdte”  
byggskaden  

vi har!

Protans Maurmembran  

er den eneste som  

dokumentert motstår  

maurangrep. I tillegg har  

den samme  egenskaper 

som Protan RadonSafe! 

Protan Maurmembran  

forhindrer effektivt at  

maursamfunn etableres i 

grunnisolasjonen i bygg  

med plate på mark.

Kontakt oss i dag på  
telefon 333 10 000 så 
gjør du et sikkert valg.

Tel.: 333 10 000
post@skadedyrkontroll.biz
www.skadedyrkontroll.biz



MYE: Nok membran på rullen er nøkkelen til et vellykket resultat.

Etter en periode med svært strenge regler for hva den
 nevenyttige huseier får lov til å ta seg til på eget baderom,
skal reglene igjen mykes opp, og etter alle solemerker skal

det nå igjen bli mulig å pusse opp badet uten å søke kom -
munen om tillatelse, og uten krav om ansvarlig foretak. 
Men diskusjonen om hva som er bra nok og hvordan det

skal gjøres, tar nok ingen ende med det første. Det er et faktum

at norske bad lekker, og mange peker ut våtromsmembranen
som den store syndebukken – holder den egentlig mål? Og om
produktet gjør det: Hvordan legger man den riktig? Må man
sette av fjorten dager til møysommelig å bygge opp lag på lag
med et helt nøyaktig antall timers tørking imellom? Nei, ikke
nødvendigvis, mener Hey’di. 
– Det er fullt mulig å legge våtromsmembran i én arbeids-

VANNRETT: Bruk mye membran. Dypp rullen ofte. 

JEVN UT: Med en spatel unngår du bretter eller krøller i duken. FEST: Fest duken i underlaget med tørr rull. 

Våtromsmembran
trinn for trinn

Kan man legge våtromsmembran i én arbeidsøkt? Ja, svarer Hey’di, og viser hvordan. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD
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økt, forteller selger og teknisk rådgiver Stig Roar Johansen. Han
gir deg tipsene som kan være nyttige å ta med seg – enten du
vil gjøre det selv eller føler for å sjekke om håndverkeren har
 peiling. 

Mye på rullen
Det er viktig at overflaten er ren og tørr, det vil si uten løse
partik ler. Den kan gjerne støvsuges før den grunnes. Demonstra-
sjonsveggen til Stig Roar Johansen er gipsplate grunnet med
Hey’di KZ. 
Johansen bruker en langhåret malerulle. Den dypper han i

våtromsmembranen K10. Ordentlig. Her skal man ikke spare på
godsakene.
– Du skal aldri rulle rullen tørr, forklarer han, og begynner

å stryke på membranen i vannrette strøk. Den legger seg tykt på
veggen. Han dypper rullen ofte. Uten å vente på at det første
 laget tørker, ruller han på et nytt, denne gangen med loddrette
strøk. Fortsatt med raus bruk av membranen. Om dette var
 maling ville det bare blitt søl, men membranen er tykkere, og
fester bedre. 

Duk og nytt strøk
I den våte membranen fester han en sikkerhetsduk. Duken er
tynn og fester lett. Først stryker han den på med en spatel for å
få ut bretter og krøller, deretter ruller han over med membran-
rullen igjen: Denne gangen med en litt tørrere rulle, slik at du-
ken dyttes ordentlig ned i underlaget. Så er det samme prosedyre
som sist: To tykke lag med membran. Når det første, loddrette
 laget er lagt, går Johansen rett over til å legge på et vannrett lag
igjen, uten å vente på tørking imellom. Til slutt glatter han over
med rullen så overflaten blir så jevn som mulig. Og vips er veg-
gen dekket av et forskriftsmessig membransjikt og en overflate
god nok til å legge gulv og fliser på etter en tørketid på ca. et døgn.
– Mange får en aha-opplevelse når de ser hvor tykt vi smø-

rer på. Men det må til for å komme opp i et forbruk på ca. 2 kilo
per kvadratmeter, sier Johansen.

Overganger
Til hjørner, rør og andre overganger finnes spesialtilpassede
 produkter. Sjekk alltid at produktene tilhører samme serie og er
testet for bruk sammen.      raa@huseierne.no
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LODDRETT: – Aldri rull rullen tørr, lyder rådet fra Johansen. DUK: Den tynne sikkerhetsduken fester lett i det våte underlaget. 

VANNRETT IGJEN: Et tykt lag med membran rulles vannrett over
duken.

LODDRETT IGJEN: Deretter legges enda et lag med loddrette strøk.
Overflaten jevnes over med rullen så godt det lar seg gjøre. 

vann og våtrom

3 4

7 8
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Nå er det medlemstilbud på 
Norges mest solgte boligalarm.

Ring 06010 for mer informasjon
eller se www.securitas-direct.no og www.huseierne.no

Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og familien trygge, både dag og natt. Medlemmene av Huseiernes 
Landsforbund betaler kun 490,- for alarmpakke inkl. montering. Månedsabonnement er 329,-. 

NB: Tilbudet varer til 1. november 2011. 
Tilbudspakken inneholder: Sentralenhet med GSM, sirene, betjeningspanel med kontaktalarm og leser for kodebrikke, 
magnetkontakt til hoveddør, bevegelsesdetektor, røykdetektor og alarmskilt/-oblater for merking av bolig. Medlemmer i 
Huseiernes Landsforbund får to ekstra røykdetektorer som ”snakker sammen” og rabattert pris på installasjon (verdi 2.450,-).

Spar

2450,-
TILBUD PÅ

ALARMPAKKE



Heng varmen 
på veggen

”Et elegant, svevende møbel
som fremhever flammene 
på en utsøkt måte.” Slik
beskriver designer Casper
Storm beskjedent sin egen
nye kreasjon, peisovnen

Aduro 9-4. Den vegghengte
ovnen skal i tillegg være ut-
styrt med unik teknologi som
gir ren og effektiv forbren-
ning ved hver eneste fyring.

www.aduro.no 

Mer kapsel
Kaffe i kapsel har vært stort i mange år, og
nye maskiner dukker stadig opp. Fra Bosch
kommer nå den elegante Tassimo, som er så
intelligent at den skjønner hva du vil ha; 
det vil si, den er i hvert fall utstyrt med
”strekkoder som sørger for å gi maskinen alle
nødvendige instrukser, slik at Tassimo auto -
matisk tilbereder din yndlingsdrikk,” i følge
pressemeldingen. Hadde bare resten av verden
vært utstyrt med strekkoder som stadig sørget
for å gi oss yndlingstingene våre, hadde livet
vært enkelt, gitt. www.bosch-home.no 

nyttpåmarkedet
“Penger er ikke alt, men de er greie å ha 

når du ikke har kredittkort.”
Ukjent 

raa@huseierne.no

Industrihistorie 
på sengekanten

Er du interessert i norsk industri-
historie, er det nye sengetøyet
”Gullfuglen” fra designteamet

 Funkle noe for deg. Sengetøyet
forteller om den viktige tiden i
norsk industrihistorie da Hydro

begynte å produsere kunstgjødsel
på Notodden. Midt på 30-tallet
 opprettet Hydro sårt trengte

arbeids plasser da de ga en gruppe
mannfolk arbeidet med å sy

striesekker til kunstgjødselen.
Mennene tjente godt, og det ble

derfor hvisket blant damene at om
fanget du deg en kar fra ”sekken”

hadde du skutt Gullfuglen.
www.funkle.no 
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En lys idé
Sparepærer i lysekronen, går det an? Ja. Sparepæren
har gått fra å være klumpete og kald til raffinert og
varm. I hvert fall gjelder det sparepæren Megaman
Mignon, som i følge produsenten er like pen som en
vanlig mignon glødepære. I tillegg til å være energi -
besparende har pæren en levetid som gjør at du ikke
trenger å skifte den ut på en ti års tid.
www.nortronic.biz 

Sov majestetisk 
Sliter du med en litt for lite royal
følelse når du kryper under dyna? Det
kan den nye sengen Jensen Majestic
gjøre noe med. Toppmodellen fra
Jensen er i følge produsenten selv laget
for de som vil ha det lille ekstra, både
med tanke på design, kvalitet, komfort
og eksklusivitet. En spesiallagd, luk-
suriøs sengetekstilkolleksjon fås kjøpt
med sengen, og skal sikre den kon-
gelige følelsen. www.skeidar.no,
www.jensen.no. 



Suger i 
det stille
Nå lanseres Q 4.0 SilencePower, en inno-
vasjon innen støvsugere i følge produ -
senten. Den har den helt nye teknikken
activeSound-control og er den mest
 stillegående støvsugeren noensinne fra
Siemens. Dermed forstyrrer du ikke fami-
lien eller naboene når du rengjør, noe som
er spesielt bra dersom man har barn eller
husdyr som lett skremmes av høye lyder.
www.siemens.no
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Varmepumpestyring fra iPhone
Gode nyheter for alle som er glad i tekniske løsninger for iPhone og iPad, 
og samtidig har en varmepumpe fra Mitsubishi Electric. Nå fungerer disse
sammen, og varmepumpen kan styres uansett hvor du befinner deg. 
Produktet heter HP Control. Når HP Control er koblet til kan varmepumpen
styres fra en app eller nettlesere som Internet Explorer.
www.miba.com

nyttpåmarkedet
“Penger har en slags forgjengelighet som jeg elsker. 

Jeg elsker å se dem gli mellom fingrene og forsvinne.”
Jean-Paul Sartre

dek@huseierne.no

Her kommer vinteren
Med Husqvarnas nye 1-trinns snøfreser, og sin utvidelse av produktporte-
føljen med to 2-trinns modeller, gjør det ingenting at vinteren kommer
tidlig eller at det snør ekstra mye. Lett å lagre og enkel å bruke for den
som freser av og til, eller rå ytelse og effekt for de avanserte brukerne.
www.husqvarna.com

Bose i vesken
SoundLink er en ny bærbar 
høyttaler fra Bose som du kan 
koble trådløst til din Bluetooth-
aktiverte enhet. Nå kan du bruke musikken du har på din smart-
telefon og spille hvor som helst. Høyttalersystemet er kun 5 cm
tykk i bredden og er på størrelse med en vanlig bok. Høyttaleren
leveres med deksel i valgfri farge som kan foldes ut til et stativ.
www.bose.no

Mirka tar et nytt grep
om sparkelsliping
Mirka har utviklet en ny ergonomisk hånd-
slipestøtte som gjør det enklere å komme
til på vanskelige steder. Den nye hånd-
slipestøtten Handy kobles enkelt til en
støvsuger, noe som gir et støvfritt arbeids -
miljø. Handy er spesielt beregnet på
sparkelsliping og støtter Mirkas unike
nettslipingskonsept Abranet.  
www.mirka-usa.com
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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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Alt som kan oppleves som hindringer for tyven er i virkeligheten
også hindringer. Ettersom tyvene ofte går etter prinsippet ”minste
motstands vei”, er hus uten alarm langt mer tiltrekkende enn et
hus med alarm.

Godt tilbud
Det ble registrert 14 187 innbrudd i norske boliger og hytter i
årets seks første måneder. Dette er en markant nedgang i forhold
til samme periode i fjor, i følge tall for Forsikringsnæringens Hove-
dorganisasjon. For å holde denne statistikken lav også i fremtiden,
anbefaler Huseiernes Landsforbund kjøpe av alarm. Som medlem
får du gunstig pris på boligalarm gjennom Securitas Direct. Alar-
men er tilkoblet Securitas Directs alarmstasjon 24 timer i døgnet,
slik at du alltid kan føle deg trygg. Selve alarmpakken inneholder
en Gateway sentralenhet med GSM, sirene, betjeningspanel med
kontaktalarm og leser for kodebrikke, magnetkontakt til hoveddør,
bevegelsesdetektor, røykdetektor og alarmskilt og oblater for

 merking av bolig. Prisen for en ferdig installert grunnpakke er på
490 kroner (tidligere pris 980 kroner). Medlemmer i Huseiernes
Landsforbund får to ekstra røykdetektorer som snakker sammen.
Månedsabonnement fra 329 kroner per måned.

Penger spart er penger tjent
For noen er alarmsystem assosiert med store utgifter, og mange
velger av den grunn ikke å gå til innkjøp av slike systemer. Det
mener administrerende direktør Peter Batta er dumt.

– Hvis man ser på hvor effektivt et slikt system faktisk er for
sikring av boligen, synes jeg det er en relativt rimelig forsikring.
Husk at et slikt system ikke bare sikrer mot innbrudd, men også
varsler ved brann. Norge er et av verdens mest brannutsatte land,
og både verdier og menneskeliv kan reddes ved å ha et alarm -
system installert. I tillegg blir forsikring av hus og innbo billigere
dersom man har alarm, noe mange ofte glemmer å ta med i regne -
stykket, sier Batta. dek@huseierne.no     

   

    
    

                  
           

       
             
             

               

 

Alarm hindrer
innbrudd

I samarbeid med Securitas Direct tilbyr Huseiernes 
Landsforbund gunstige alarmpakker til alle medlemmer.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Internett er en viktig og nødvendig del av
vår hverdag. Men det er fremdeles mange
som synes at dette er vanskelig, eller ikke
vet hvordan man skal ta nettet i bruk. For
alle dere arrangerer Hus eiernes Landsfor-
bund medlemskurs i bruk av internett. Det
blir tre kurskvelder. Du kan delta på alle,
en eller to kvelder – avhengig av hva du
ønsker mer kunnskap om.

Kurset er ment som en overordnet inn-
føring i hva internett er, og hvordan man
kan gjøre seg nytte av det. Kurset holdes
som foredrag, med visning av nettsider og
presentasjoner. Det blir rikelig med mulig -
heter til å stille spørsmål. Deltakerne på
dette kurset benytter ikke datamaskin
selv.

Sted: Huseiernes hus - Fred. Olsens gate 5
i Oslo 7. etasje , klokken 18 – 20.30. 
Enkel servering.

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

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

Onsdag 9. november: 
Hva er internett og hvordan fungerer det?
• Hva kan jeg bruke internett til?
• Hvordan søke/finne informasjon på

 internett?
• Innlogging på offentlige etaters

nettsider med Min Id

Mandag 14. november: 
Bruk av e-post
• Valg av e-postleverandør
• Opprette e-postadresse
• Send og motta
• Vedlegg i e-post
• Farer og feller

Torsdag 24. november: 
Bruk av sosiale medier
• Facebook
• Diskusjoner på nett
• Twitter
• Blogg
• Farer og feller

Kurs i bruk av internett
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Huseierdagen 2011
Huseierdagen 2011 går av stabelen torsdag 3. november. 
Årets hovedtema er ”Unngå problemer med håndverkere”.

Mange huseiere opplever problemer med
snekkere, rørleggere og murere. Prisen blir
ofte høyere enn forventet, mens kvaliteten
kanskje blir lavere. Hvilke  rettigheter har du,
og hvordan bør du selv opptre for å unngå
problemer? Rundt om i landet vil en rekke
advokater gi deg en innføring i de viktigste
bestemmelsene i håndverkerloven og nød-
vendige forholdsregler som gir deg best
 mulig beskyttelse.

Beskytt boligen mot innbrudd, 
brann og vann
Innbruddsbølgen i Norge ser dessverre ikke
ut til å ta slutt, og mange huseiere opplever
marerittet med brann eller vannskader. Hva
kan du selv gjøre for å redusere risikoen og
beskytte boligen din mot innbrudd, brann
og vann?  Mange steder vil du også få vite
hvordan du best kan beskytte deg, og 
redusere  risikoen for skader.

Alle foredrag er gratis, og mange steder
vil du også kunne snakke med en advokat,
en takstmann, en forsikringsagent eller en
eiendomsmegler om problemer som 
opptar deg. Det blir også servering av 
kaffe og  kaker, og alle som møter frem 
mottar det  rykende  ferske heftet ”Farer 
og feller på hytta” gratis. 

ARENDAL - IF-bygget på Harebakken. Kl. 16-19: Foredrag ved adv. Ole M.
Heimvik. Om brann og innbrudd ved Tom Sørensen og om vannskader ved
Ketil Mikalsen. 

SKIEN - Clarion Collection Hotel Bryggeparken. Kl. 15-20 : Åpent hus hvor
du treffer advokater og takstmenn. Kl. 18-19.30: Foredrag ved adv. Thor
Johan Larsen og byg ningsingeniør Bjørn Damberg. Påmelding til fore-
draget: Ring 35 90 53 90 eller send e-post til telemark@huseierne.no

HAUGESUND - Rica Maritim Hotell - møterom Ognøy (2. etasje). 
Kl. 16-19: Foredrag ved adv. Knut Magnus Haavik om håndverkertjenester.

BERGEN - Scandic Bergen City, Håkonsgaten 3. NB: Onsdag 2. november
kl. 18-20: Foredrag om håndverkertjenester ved adv. Paal Bjaarstad sted:
Securitas Direct og If vil være tilstede og gi tips om innbrudd, brann og vann.

FØRDE - Rica Sunnfjord Hotel. Kl. 19: Foredrag om håndverkertjenester ved
adv. Jan Erik Mardal, og om innbrudd, brann og vann ved Frode Thuland.

ÅLESUND - Parken Hotell. Kl. 19: Foredrag om håndverker tjenester ved
adv. Are Opdahl.

KRISTIANSAND - Hotell Norge. Kl. 17: Foredrag om håndverkertjenester
ved adv. Kjell  Bentestuen. Geir Engebraaten: Feller og farer ved utleie. 
Presentasjon av vår samarbeids partner Norges Energi med mer.

STAVANGER - Hotell Alstor. Kl. 16-19: Foredrag om håndverkertjenester
ved adv. Eyolf Lund.

LEVANGER - Advokathuset Levanger, Kirkegata 12. Hele dagen: Åpent hus.
Kl. 17: Foredrag om håndverker tjenester ved adv. Ingunn Kjeldstad.

MOLDE - Quality Hotel Alexandra. Kl. 15: Åpent hus med advokater, takst-
mann, eiendomsmegler og representant fra If tilstede. Kl. 18: Foredrag om
håndverkertjenester ved adv. Johannes Krohn. Kl. 19: Foredrag om
innbrudd, brann og vann ved direktør Roy Malmo Nilsen hos Anticimex.

KRISTIANSUND - Thon Hotel Kristiansund. Kl 17-20: Foredrag ved adv.
Eivind Sylthe om håndverkertjenester, og om innbrudd, brann og vann ved If.

TRONDHEIM - Britannia Hotel. Kl. 17: Foredrag om håndverkertjenester
ved adv. Monica Eidem Haugen. Kl. 18: Åpent hus hvor du kan møte våre
samarbeidspartnere.
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OSLO - Fred. Olsens gate 5 (rett ved Oslo Børs). Kl. 13-19: Åpent hus med
jurister, eiendomsmegler og takstmann tilstede. Kl. 15-16: Foredrag ved
adv. Line Parelius om håndverkertjenester. Kl. 16.30-17.30: Foredrag om
innbrudd, vann og brann.

MOSS - Meglergaarden AS i Storgaten 8. Kl. 12 – 16: Åpent hus. Du kan få
svar på eiendomsrelaterte spørsmål av advokat, eiendomsmegler og takstmann.

ALTA - Ifs lokaler. Kl.11-15: Åpent hus hvor
du kan møte distriktsrepresentant og sentrale
aktører fra If og Securitas.

TROMSØ - Hotel Saga. Kl. 15-19: Åpent hus.
Kl. 16.30 til 18.30: Foredrag om håndverker -
tjenester ved adv. Karen Blomli.

BODØ - Skagen hotell. Kl. 18. Foredrag om
håndverkertjenester ved adv. Jon Arne Østvik.

DRAMMEN - Union Scene. Kl 16.30 Åpent hus hvor du kan møte våre samar-
beidspartnere. Kl.18: Foredrag om håndverkstjenester ved adv. Hans V. Haug
og foredrag om naboforhold – ”trær til besvær” ved adv. Andreas B. Vikor.

HØNEFOSS - Grand Hotell, Stabellsgt. 8. Kl. 15-20: Åpent hus hvor du kan
treffe advokat, eiendomsmegler, takstmann og forsikringsrådgiver. Kl. 18:
Foredrag om håndverkertjenester ved advokatene Midtbø og Obstfelder.

LILLEHAMMER - Spinneriveien 7. Kl. 14-17: Åpent hus med
advokat og takstmann tilstede. 
Clarion Collection Hotel, Storgaten 108. Kl 18: Foredrag om
håndverkertjenester v/adv. Werner Forr Nystuen.

OTTA - Storgata 2 H. Kl. 15-17: Åpent hus. 
Takstmann svarer på spørsmål. Norlandia Otta Hotell, 
Ola Dahls g. 7. Kl. 18: Foredrag om håndverkertjenester.

HAMAR - Ifs kantine på Østre Torg(toppetasje), inngang fra HLs
lokaler. Kl. 16.30-20: Foredrag om håndverkertjenester ved advokat
Odd Henning Svalheim vil og takstmann Vidar Mostulien. Represen-
tant fra If forsikring vil lære deg hvordan du best kan beskytte deg
og redusere risikoen for skader. I tillegg treffer du eiendomsmegler
og distriktsleder som vil gi gode råd om hus og bolig.

RYGGE - Marché v/ E6 Statoil. Kl. 18-20: Foredrag om håndverker tjenester
ved adv. Petter Koren.

FREDRIKSTAD - HLs kontor i Meglerhuset Meum AS, Kirkebrygga 2-4. 
Kl. 15-17: Åpent hus med advokater, takstmann og eiendomsmegler. 
Fredrikstad Handelsstand lokaler, Nygaardsgt. 5. 
Kl. 18: Foredrag om håndverkertjenester ved adv. Per Sannrud og
siv.ing/takstmann Ole Øyvind Moen. Påmelding nødvendig.

TØNSBERG - Din bolig;hjelp, Storgaten 36, (neden-
for torget). Kl. 12: Åpent hus. Veiledning om HL-
kontoret, og foredrag om energi merking av hus. 
Ca. kl. 17: Styrearbeid i sameier og borettslag.
Foredrag ved Arne Ommundsen, Farer og feller 
ved utleie ved advokat Olav Vilnes. Påmelding til
post@dinbolighjelp.no innen 30. oktober 2011.

OSLO

TROMSØ

BERGEN

STAVANGER

TRONDHEIM

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

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Nytt hefte: Farer og feller på hytta
Vannskader, mus, pipelekkasjer, tyver, nærgående sau og bitre
arveoppgjør: Mye kan true hytteidyllen, men det nye heftet ”Farer
og feller på hytta” guider deg trygt frem til et lykkelig hytteliv. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Svært mange nordmenn har et nært og kjært forhold til hytta. Det er stedet for  familie-
og vennesamvær, for ro, avslapning, naturopplevelser og kvalitetstid. Men dessverre
kan hytta også være en arena for problemer. Mange familier går gjennom opprivende
arvestrider med fritidsboligen i sentrum; andre får sin kjæreste eiendom ødelagt av
vann, skadedyr eller frekke tyver. 

Hus & Bolig og Huseiernes Landsforbund lanserer nå det nye heftet ”Farer og
feller på hytta”. Heftet guider deg trygt ut av alle hytteeiernes fallgruver. Skrevet i
et lettfattelig språk og illustrert med vakre bilder og tydelig grafikk, er heftet ideelt
for alle med et hjerte som banker litt ekstra hardt for fritidsboligen, enten det er

luksuseiendommen i strandlinja, eller den lille setra på fjellet. ”Farer og feller på
hytta” er en perfekt liten gave til både nye og gamle hytteeiere, og til og med til de som
 drømmer om å bli det, for her finnes også en rekke gode råd til de som vil kjøpe. 

Heftet koster 59 kroner for medlemmer i Huseiernes Landsforbund og kan bestilles via kupong
bakerst i bladet, eller på huseiernes nettsider, www.huseierne.no. Heftet er en del av serien
”Farer og feller”. Tidligere utgivelser i serien har tatt for seg blant annet enøk-tiltak, utleie,
 ombygging, oppussing og påbygging, kjøp og salg av bolig, samt kjeller og bad. Alle heftene er
fortsatt i salg og kan kjøpes fra Huseiernes Landsforbund. BRUK KUPONGEN PÅ SIDE 92.
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Derfor valgte Rønneberg Proline:
Økonomi og kvalitet  • 
Referanser• 
Fleksibilitet • 
Minimale forstyrrelser • 
Skånsomt for miljøet• 
God informasjonfl yt• 
Holder seg innenfor en tidsramme• 

Slik gikk det:
Prosjektet ble levert i tide• 
De holdt seg innenfor tid og • 
økonomiske rammer
Beboerne var svært fornøyde• 
Hva mer kan jeg som • 
styreleder ønske meg?

I mange eiendommer fra 50-, 60- og 70-tallet begynner 
avløpsrørene å “synge på siste verset”. Et tradisjonelt 
rørbytte gir uker med støy, støv og omfattende kostnader 
for alle. Er det rimelig? Ikke for beboerne.

Bjerregårdsgate Boligselskap ble 
bygget i 1934. Bygget har dermed 
rør som er over 70 år gamle. Dette 
betyr at rørene er eldre enn teknisk 
livslengde for støpjernsrør. 

– Etter så mange år er det en klar 
risiko for lekkasjer og stopp. I sam-
arbeid med ÅF-Consult kom vi fram 
til at rørfornying passet oss bedre 
enn total rehabilitering av alle bad 
og kjøkken, sier Sigurd Rønneberg, 
styreleder i Bjerregårdsgate Bolig-
selskap AS.

Puss opp når som helst
Rønneberg forteller at med Proline 
kan du gi rørene et nytt liv, og få 
muligheten til å pusse opp kjøk-
ken og bad når du vil.  Ideen er 
enkel, istedenfor å brekke opp gulv 
og vegger, lager de nye rør med de 
gamle som støpeform. 

– Det beste er at du kan bo som 
normalt i leiligheten mens arbeidet 
pågår, understreker han.

Mange vet ikke hva rørfornying er. Vet du?

Da er kanskje ditt neste spørsmål: hvordan utføres 
dette? Proline gjennomfører denne metoden uten 
at de river vegger og gulv. Dette er mulig ved at 
de benytter seg av metoder som legger rør på en 
smartere måte. 

At teknikken deres er etterspurt, vises tydeligst 
i deres jevne vekst. I dag utfører Proline prosjekter 
i hele Skandinavia. Allerede i 1994 utviklet de en 
innovativ måte å bygge nye avløpsrør og -stam-
mer på. Arbeidet går fort, det krever minimale 
inngrep i bygget, det er ekstremt holdbart og det 
koster en brøkdel av en tradisjonell rørutskifting.

Etter 14 år i bransjen og over 35 000 leiligheter 
utført, vet de hvordan jobben skal uføres med høy 
kvalitet og til en konkurransedyktig pris.

Rørfornying er et samlebegrep for 
installasjon av nye rør på innsiden 
av gamle.

PROLINE NORGE AS  •  PB 35 Kjelsås, 0411 Oslo

Tlf: 815 00 898  •  info@prolineas.no 

www.prolineas.no

Hva gjør du når avløpsrørene dine 
går ut på dato?

Effektiv utskiftning. Proline AS installerer nye rør uten å måtte rive vegger og gulv for å komme til de gamle rørene. Dette gjør de ved å 
bruke de gamle rørene som støpeform for de nye rørene. 

Fornøyd styreleder. Sigurd Rønneberg (t.h.) sammen 
med Kjetil Flaatedal, daglig leder i Proline Norge AS.

Begeistrer fra nord til sør
Det skal noe til å få folk til å trampeklappe i glede etter et fore drag 
om utleie. Huseiernes Landsforbunds Geir Engebraaten klarer det. 

– Jeg har vært vitne til at trege hedmarkinger har løftet på smikklua og lent seg bak -
over i rus av underholdning. 

Slik beskriver distriktsleder Bjørn Engemobakken i Huseiernes Landsforbund
stemningen når foredragsholder Geir Engebraaten holder kurs for utleiere. Og det er
ikke bare trege hedmarkinger som begeistres. Fra hele landet
meldes om trampe klapp, glade ansikter, latter og smil, og
om foredrag som varer langt utover fastsatt tid fordi pub-
likum stadig vil ha mer.  

– Geir Engebraaten er en entertainer i sin form å for -
midle kursinnholdet på, oppsummerer distriktslederen i
Hedmark. 

I snart to år har foredragsholder Engebraaten fartet
land og strand rundt for å holde kurs for huseiere som
leier ut. Hva bør jeg vite om husleieloven? Hvordan fyller
jeg ut kontrakten? På hvilken måte kan jeg best sikre et
godt leieforhold? Dersom du vil ha svaret på disse, og
alle andre spørsmål du måtte ha om utleie, og samtidig
ønsker en underholdende og engasjerende aften,
gjelder det å følge med på når neste kurs holdes i 
ditt område. Kursene annonseres i lokalpressen.
raa@huseierne.no

Farer og feller ved boligutleie:

25. oktober Sunndalsøra  
Best Western Hotel 
Sunndalsøra kl. 18:00

26. oktober Kristiansund
Thon Hotel Kristiansund kl. 18:00

27. oktober Molde
Quality Hotel Alexandra kl. 18:00

3. november Kristiansand
Hotell Norge kl. 18:00

8. november Hønefoss
Grand Hotel Hønefoss kl. 18:00 
(dette kurset begynner med en 
introduksjon om energimerking 
av utleiebolig)

10. november Kongsberg
Quality Hotel Grand Kongsberg 
kl. 18:00
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HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter 
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss. 
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

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

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

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

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

Wyller: «Boligrett» rev.utg.   553,- 790,-

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

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,-

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

NY

NY

Medlemstur 
til vakre Praha

I desember kan du oppleve det fantastiske 
julemarkedet på rådhusplassen. Her er det juletre,

boder med ulike hånd arbeider, godterier 
og julemat. Særegen stemning.

TUR 1: avreise Gardermoen 28. november og retur 1. desember.
TUR 2: avreise Gardermoen 4. desember og retur 7. desember.
Pris kr 5 895 pr. person i dobbeltrom. Tillegg enkeltrom kr 980.

PRISEN INKLUDERER: 
• Flyreisen Oslo/Praha/Oslo inkl. flyskatter.
• Reiseleder fra Temareiser på hele turen.
• 3 netter på førsteklasses, sentralt hotell i Praha.
• Orienteringstur med buss og til fots i Praha.
• Ølsmaking og pub til pub-vandring i Gamlebyen.
• Båttur på ettermiddagen med kake og kaffe
• Sightseeing til Praha Castle inkl. inngangsbillett.
• 2 lunsjer inkl. drikke.
• 2 3-retters middager på hyggelige restauranter inkl. drikke
• 1 middag med underholdning og ubegrenset drikke.
• Transfer en kveld med historisk trikk og musikk om bord.
• Transfer i førsteklasses busser tur/retur. 

OMGÅENDE PÅMELDING TIL TEMAREISER A/S:  
post@temareiser.no, tlf. 23 38 33 00. Begrenset antall plasser.
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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
Grønnegata 80, 
inng. Fr. Langs gate
Boks 90, 
9251 TROMSØ
Mobil 95 01 77 11
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



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

TRENGER DU NOE TIL HUSET?

Du kan finne det 
her under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører 
står mer enn 

gjerne til tjeneste.

CONTAINERE
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OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

Kvalitetsgarasjer og garasjeporter

1640 Råde - Tlf.: 69 29 42 00 - Fax: 69 29 42 01
www.karlshusgarasjene.no

Kjøp trygghet
og kvalitet!

løp & kjøp

TRAPPER

NETTBUTIKK

VARMEPUMPER LUFT-VANN OG VANN-VANN

Priser 7.2-9.2 kw 
25-32.000 

Tanker 200 + 200 
liter 18.500 

Sol paneler 2 
kvadrat 10.000

Alle priser er 
inklusiv mva

Wee Trading
Frakkagjerd - 5563 Førresfjord - Tlf 982 18 150 - rune@wee.no - www.wee.no

http://e-logger.se/pub?Dykjelsletta4&p=1

Sprer varmen fra ovnen  
bedre i rommet 

Mindre vedforbruk - Stille 
Lager sin egen strøm  

perfekt hjemme og på hytta! 
Messing eller nikkel 

Lekker utførelse 

www.ecofan.no 
Tlf. 7899 0099 

Faks 7899 0098 
ellen@ecofan.no 

 

Økoviften Ecofan 

VARMESPREDER



fagfolk til tjeneste

BLIKK-  OG TAKTJENESTER

60 år med tak på topp 
og blikk på by’n

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

BYGG- OG TØMRERMESTER/-MALER – MURER – BLIKKENSLAGER

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

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

FUKTPROBLEMER

Tørr kjeller 
Fuktproblemer i

kjeller, fritidsbolig, 
båt m.fl. steder. 
Avfuktere og 

kompetansen fra 
Byggmesterkontoret

fjerner fukt - 
problemene.

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

post@byggmesterkontoret.no
www.byggmesterkontoret.no

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

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

Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE,  

RING 

UNNI   T.   JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST 

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

�����������
����
������	�����

�� � �� �MURARBEID

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060
TEST HUSET 

FOR RADON NÅ!

http://radonlab.com/huseierne

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

RADONMÅLINGER

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

BYGG – OG TØMRERMESTER BLIKK- OG TAKTJENESTER
MONTERING-SALG-UTLEIE
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TERMOGRAFI

Termografi og Måleteknikk as
Oslo@termografi.no - tlf: 908 92 590
Gjovik@termografi.no - tlf: 995 59 636
Bergen@termografi.no - tlf: 924 21 606

www.termografi.no

Mer enn 30 års erfaring

Tetthetskontroll og termografering av bolig

Snøbrøyting – strøing
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

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYR

 
  

 

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

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

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

RØRLEGGERTJENESTER

Vi utfører alt av 
rørleggerarbeid

Raske rørleggere til riktige 
priser – med kunden i fokus
Jørstad KTL AS
tidligere Thomas Land AS

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

Vår kompetanse  – din trygghet!

www.joerstad.no

KTL AS
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TRIST NIKKEL INSTRU-

MENT
SLAPP
DRIFT

KAN
PRONO-

MEN

MØTE
BYRÅ

STAT RETNING BYGE

FUGL
FRANSK

BY
TIDSROM

POST
OG

DEPAR-
TEMENT
PLUSS

SUR-
STOFF
INSEKT

STED I
FLORA

SÅR
BØNN

SPIST TYKKE OMRÅDE
KONGE
AMORIN

HYDRO-
KARBON-
GRUPPE

TUSEN
BILLIONER
1/1000 M

LAND-
SKAP I
LATVIA

TIDS-
ROM

LYD-
PINNE

STERKT

2. TONE
KARAK-

TER

ELV
UNDER-

SØKELSE

KRYPER
FORD-

MODELL
SØLV

SLAG
DEMPE

LUKTE
HUSDYR

OPP-
VEKST

SVAKT
SØLE

KOM-
MUNE

MANGAN
EN 

LIONÆS
1907-1999

ELLIP-
TISK

ØNSKE
FORTEG-

NELSE

EINSTEI-
NIUM

UTBYGG

STREV
GROV
FYR

FORDEL
OFFISER
INNSJØ

MUSIKK-
STYKKE
YTTRIUM

OSS
ROM

GREPET
RYDDER
KAGGE

SEN-
TRUM I

MÅLFELT

SOGN I
GLOPPEN

GENI

SETTE
SEG OPP

MOT

BILLED-
HUGGER
1933-2004

LEDER
DYR

JAMMER INNSJØ
HEST

ÅR OG
DAG

SNABEL-
DYR

FORHØY-
NING

PERFEKT
FUGE

EKSISTE-
RER

ORDNE
RETT

STATER

ANGREP
FORME

SEG

STØRRE,
ÅRVISST
ARBEID

SANG
BRETT-
SPILL

SMILE
FORÆRE

SUSS
STEMME
ISLAMSK
LEDER

GRUVE-
BYGNING

GALLIUM
MYL-
DRER

SKY KLEM-
MER

FINT VERTS-
HUS

RHODIUM
PAPE-
GØYE
GUD

FØR 
KL. 12

MUNNING

DRIFT
EIE

PER STK.
FUGLEN

ARTIKKEL

FARGE
VRAKE

FRØ
ELV

EMBETS-
MANN

B FOR H
HELIUM KVEL-

STOFF
ENSOM
KALIUM

OVER-
MOT PUS

   
 

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

SNAKK
FØR EU

ENHET
FOR LYD
HUSDYR

TRE
JOD

MYNT-
ENHET

OKSYGEN
MEGET
SVAKT

REGNE-
STYK-
KENE

SMERTE
OVER-
FALL

HUSDYR ANLEGG 3. TONE
ADELS-
MANN

AVGIFT

LITE LIKT
STUKKA-

TUR

KVEL-
STOFF
KONGE

SETTE
AGN PÅ STEMME

FORTEG-
NELSE

DENGANG

SKØY
FREMSI

NORD-
MANN

KREDITT

SLEKT-
NING

KILLING
KARBO-
HYDRAT

PUNG-
BIND

KVINNE
FLINK

BESKRIV-
ELSE

HARSK LEKER

PLAGG
PLANTER

UNNE
KOM-
MUNE KAN FISK

BJELKE
BUET

VENDE
STØL

ELDET
OG SVAK

KORT
AVTA

PLAGG
GRAVE

REDSKAP
TRYGLE

MODEN
FOTTØY

CIRKA
JAPANSK

BY

ØRSTED
OPP-

DRETT

TRE
ELV OG

BY

SMILE
NATRIUM

YANKEE
BILE

RELIGION
STØTE

KOM-
MUNE

MASKIN-
ERI

SKORPE
RETTSVI-
TENSKAP

TALL
OG

3172 OG
3173

1000 G

SIKKER-
HETSTJE-

NESTE
HOVED-

STAD
POP

INDIANER
UNNE

HYL
TIGGE

MONARKI VESEN

BYGGE-
PLASS

FRA

MUSIKER
TRE

PARTI
SLANGE

FASE
SKILLE

DIALOG
HVILER

NARRE-
STREKEN

KOM-
MUNE

KJØTT-
SUPPE FLOKK

TIDSROM
PLANTE

SINT
BYRÅ
FIBER-

PLANTE

500
FLY-

VÅPEN

KRUK-
KER

MANN
FOR-

SKRIFT

PÅFUNN
KOM-
MUNE
NOK

INSTRU-
MENT
BYGE

KLASSE
BØYLEN

KRONO-
METER
PLEIE

BRENNE-
VIN

VASSE
OPP-

MUNTRE

YTE
FISKE-
PLASS

YRKE
KVIKK

DANS

FJELL-
MASSIV
FUGL

DEN 2.
UKJENTE

KOM-
MUNE PROFET

KJEMME
HITTIL

KAMERAT
INSTRU-
MENTET

PER STK.
PAPE-
GØYE

HÅLKE
A.-J.

HEGREM
2011

VANDRER VED-
VARE

6. TONE
SKRYT

HOVED-
STAD

1/10 MIL

HAST

TOPP
PRO-

SJEKT

OMRÅDE
50

LARVEN HOS

KARAK-
TER

NØDS-
SITUA-
SJON

I BERG-
EN KOM-

MUNE

   
  

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h
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b
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1

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 5 må vi ha senest 1. november 2011.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på kryssordoppgaven i
nummer 4 var I kirketårnet på
Røros er det et avansert kamera
som registrerer unormalt høye
røykgasstemperaturer. Det hadde
Bjørn Otto Lie, Kolbotn, Odd H.
Mellebye i Kristiansand og Kristin
Øines på Rykkinn klart å komme
frem til. Ryggsekk kommer i
 posten.

Send gjerne svaret på epost til 
husogbolig @huseierne.no
NB: Skriv Kryssord nr. 5 
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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5  •  2 0 1 1
kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

5 •2011

Gode kjøkkenråd Unngå varmepumpestøy Gamle rør ruster Gjerde skaper konflikter

Boliglån

Flyte
nde 

rente

nom. 3,50%, eff. 3,55%

(kr 2
 mill

,  1. 
prior

itet,
 60%

)

NÅ INNTIL 50 ÅRS LØPETID
AVDRAGSFRITT INNTIL 10 ÅR

Firebarnsfar 
strever med å 
holde kulda ute

Sverige leder enøk-kappløpet

Svake 
støtteordninger 

i Norge


